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Prefaţă 

 

Am constat, în timp, că mulţi semeni de-ai mei fac parte din categoria 

celor care încearcă să-şi consemneze, într-o formă sau alta, gândurile şi 

frământările atât în planul vieţii personale cât şi al celei desfăşurate în spaţiul 

public. În ce mă priveşte această consemnare am realizat-o numai în ceea ce 

face referire la exprimările publice specifice domeniilor în care am avut 

preocupări şi nu neaparat în forma clasică a unui jurnal ci într-o manieră 

specifică vremurilor actuale, pe suport magnetic. 

O obişnuinţă profesională de natură inginerească m-a făcut să tratez în 

acelaşi stil şi preocupările avute în sfera mangerială, civică şi politică, în 

sensul că orice acţiune sau intervenţie să aibă, aproape întotdeauna, o fază de 

pregătire prealabilă finalizată într-o formă scrisă. M-a urmărit în permanenţă 

ideea că în orice situaţie când te adresezi altora trebuie să spui ceva şi dacă 

este posibil nu oricum. I-am admirat, cu sinceritate, pe toţi cei care au 

capacitatea de a se exprima spontan cu o bogăţie de idei şi formulări adecvate 

în situaţiile care impun o intervenţie publică. O astfel de prestaţie presupune, 

de regulă, un îndelungat exerciţiu, dar, cred eu, şi mai mult o solidă şi 

profundă cunoaştere a domeniului în care se poartă discuţia şi, aş mai 

adăuga, poate puţin har pe care l-ai dobândit la naştere. 

Am ales şi introdus în componenţa acestui volum o parte din opiniile 

exprimate, majoritatea în spaţiu public, direct sau prin mijloacele mass-

media, în perioada 2003-2011. Am considerat util să adaug acestor exprimări, 

cu caracter complementar, şi o parte din ecourile apărute în presă legate de 

activităţile şi preocupările avute. 



6 

 

Viaţa oricărei comunităţi, şi deci şi a comunităţii mureşene căreia îi 

aparţin, se desfăşoară pe mai multe planuri care însumate, după reguli pe 

care sociologii şi istoricii le stăpânesc, vor da posibilitatea de a o înţelege cât 

mai aproape de complexitatea ei adevărată.  

Despre utilitatea prezentului demers publicistic îmi vine greu să mă 

pronunţ. Cred că, într-o perspectivă de timp mai îndelungată, la realizarea 

unei imagini complete a vieţii societăţii mureşene, conform principiului 

menţionat mai sus, acest volum poate fi un „pixel” constitutiv. Fidelitatea 

acestei imagini este condiţionată de existenţa a cât mai multor astfel de 

„pixeli” care sunt deja, sau se vor naşte prin eforturi individuale sau colective 

viitoare. 

Este firesc să mulţumesc celor care m-au sprijinit la realizarea 

volumului: este vorba de instituţiile media care mi-au permis preluarea 

textelor publicate, respectiv difuzate, precum şi Doamnei Adriana Simon 

pentru tehnoredactarea lucrării. 

Tg. Mureş, 29 aprilie 2011 

 

Prof. univ. dr. ing. Vasile Boloş 

Universitatea „Petru Maior” din Tg. Mureş 
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Convorbiri la “Cuvântul liber”* 

 

-Stimate domnule prof.univ.dr.ing.Vasile Boloş, sunteţi o personalitate 

binecunoscută a comunităţii academice mureşene şi naţionale. Din anul 1990 sunteţi 

rector al Universităţii “Petru Maior”. Care consideraţi că au fost etapele esenţiale pe 

care le-a parcurs universiatea în aceşti 13 ani? 

Am preluat, prin alegere, funcţia de rector al universităţii în iunie 

1990, imediat după ce a fost anulat Decretul 213/1984 prin care instituţia şi-a 

recăpătat autonomia ieşind din structura Institutului Politehnic Cluj-Napoca 

în care a funcţionat şase ani. Această responsabilitate mi-a fost reconfirmată 

la alegerile desfăşurate în noiembrie 1990, martie 1992, decembrie 1995 şi 

decembrie 1999. 

Pentru a putea rememora perioada celor 13 ani şi jumătate scursă de 

atunci trebuie să dau ca reper de pornire structura instituţiei în anul 

universitar 1989-1990, pe care am preluat-o în iunie 1900: o facultate de 

subingineri cu trei specializări având 425 de studenţi şi o catedră cu 24 de 

cadre didactice titulare şi ca reper final structura universităţii în anul 

universitar 2003-2004: trei facultăţi (Facultatea de Inginerie, Facultatea de 

Ştiinţe şi Litere, Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administrative) un colegiu 

universitar, un departament pentru pregătirea personalului didactic şi un 

departament pentru învăţământ cu frecvenţă redusă şi la distanţă, având un 

număr total de 8 specializări de scurtă durată, 17 specializări de lungă durată 

                                                 
* Interviu realizat de Iulian Boldea, Ziarul “Cuvântul liber”, Tg. Mureş, 21 ianuarie 2004 
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şi 11 specializări de nivel postuniversitar cu un număr total de 5247 studenţi, 

nouă catedre cu 134 de cadre didactice titulare. 

Dezvoltarea instituţiei între cele două repere cantitative include în ea 

un efort colectiv pe multiple planuri greu de cuantificat. 

Dorinţa de evoluţie, de ridicare continuă a universităţii a fost o 

constantă a strategiei întregii activităţi a echipei de conducere pe care am 

coordonat-o. Astfel se explică cum în cadrul Facultăţii de Inginerie s-a 

constituit nucleul Facultăţii de Ştiinţe, aceasta a devenit apoi Facultatea de 

Ştiinţe şi Litere iar din aceasta s-a desprins Facultatea de Ştiinţe Economice şi 

Administrative. Acest proces s-a putut desfăşura numai prin existenţa unui 

spirit de colaborare şi înţelegere, respectiv prin stabilirea unor priorităţi 

instituţionale majore care au fost înţelese şi acceptate de comunitatea 

academică. Trebuie să recunosc că nu întotdeauna a fost uşor să ajungem la 

un consens dar, prin tenacitate şi discuţii deschise, momentele dificile au fost 

depăşite fără tensiuni semnificative. 

Încercând să marchez perioadele distincte aş menţiona intervalul 1990-

1994 ca fiind perioada de început, perioada 1994-2000 în care apariţia Legii 

acreditării a impus eforturi deosebite pentru încadrarea în standardele 

calitative impuse de aceasta. Perioada de după anul 2000 a adus după sine 

dezvoltarea învăţământului postuniversitar la nivel de masterat. 

Am făcut demersuri şi pentru a deveni şi instituţie organizatoare de 

doctorat, dar condiţiile cerute de standardele naţionale în domeniu, existenţa 

a trei conducători de doctorat în acelaşi domeniu de specialitate, date fiind 

dimensiunile actule ale instituţiei nu le-am putut îndeplini. Sper ca acest 

lucru se va putea realiza în perioada următoare în câteva catedre care sunt 

foarte puternice. 
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Enumerarea de mai sus a concentrat multe lucruri, de fapt este dificil 

de a marca delimitări riguroase. 

La dezvoltarea unei instituţii universitare în contextul social, economic 

şi politic de la noi din ţară trebuie avut în vedere că problematica este 

complexă şi presupune interferenţe şi conexiuni cu autorităţi şi persoane cu 

responsabilităţi în domeniul educaţiei şi conexe. În ce mă priveşte în 

intervalul celor 13 ani şi jumătate de rectorat am resimţit din plin acest lucru 

fiind pus în situaţia să vin în contact şi să colaborez cu: 8 miniştri ai 

învăţământului, 11 secretari de stat însărcinaţi cu problematica 

învăţământului superior, 6 directori generali ai direcţiei de învăţământ 

superior din minister, 9 prefecţi ai judeţului Mureş şi 4 primari ai 

municipiului Tg. Mureş. 

Toate funcţiile enumerate la un moment dat au contribuit într-o 

măsură mai mare sau mai mică la soluţionarea unor probleme legate de viaţa 

universităţii. Evident acest lucru s–a petrecut după ce problemele au fost 

prezentate, discutate şi înţelese, proces care a necesitat timp şi multă... multă 

răbdare. 

În comparaţie cu alte centre universitare comparabile cu cel din oraşul 

Târgu Mureş, cum ar fi: Oradea, Sibiu, Suceava, Bacău, Târgovişte ş.a. 

sprijinul autorităţilor locale şi judeţene respectiv al parlamentarilor  în ce ne 

priveşte a fost incomparabil mai mic, lucru care a trebuit să fie compensat cu 

eforturi suplimentare depuse de universitatea noastră. Încerc să-mi imaginez 

cum ar fi fost dacă lucrurile s-ar fi petrecut altfel. Cu siguranţă instituţia 

noastră şi implicit centrul universitar Tg.Mureş ar fi fost mult mai puternic. O 

constatare, nu foarte plăcută, după 1989 oraşul Târgu Mureş este unul din 

puţinele, dacă nu şi unicul, centru universitar în care nu s-a realizat nici un 

metru pătrat de construcţie universitară din fonduri guvernamentale, deşi au 
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fost solicitări şi proiecte depuse cu toate avizele necesare. Explicaţiile acestei 

situaţii sunt complexe şi perspectivele în acest sens, după cunoştinţa mea nu 

sunt deloc optimiste.  

- Funcţia de rector presupune o mare responsabilitate şi, în acelaşi timp, un 

mare consum de energie şi de timp. Noţiunea de timp liber mai există pentru 

dumneavoastră? 

Funcţia de rector este întradevăr încărcată cu o mare responsabilitate 

atât în plan managerial, am aici în vedere aspectele de ordin administrativ–

financiar, cât,mai ales, în plan moral. Trebuie avut în vedere în acelaşi timp 

faptul că în perioada mandatului de rector, ca profesor ai aceleaşi obligaţii 

didactice şi ştiinţifice ca oricare alt profesor titular care nu are nici o funcţie 

managerială. 

Menţionam responsabilitatea în plan moral, aceasta mi se pare cea mai 

dificilă deoarece instituţia pe care o coordonezi are la rândul ei o mare 

responsabilitate faţă de tinerii care vin să-şi desăvârşească pregătirea 

profesională şi în acelaşi timp să-şi contureze în bună măsură personalitatea 

lor de viitori intelectuali. Acest proces desfăşurat în universitate este complex 

şi la realizarea lui în bune condiţii contribuie mai mulţi factori de natură 

spirituală dar şi materială. Ca rector trebuie să încerci tot ce se poate pentru a 

crea în instituţie acel spirit care să stimuleze acest proces în care calitatea şi 

implicarea corpului didactic este decisivă. 

În aceeaşi măsură este important să fi la curent cu tot ce se petrece în 

mediul academic naţional şi internaţional pentru a te asigura că direcţiile de 

dezvoltare ale propriei instituţii se înscriu în tendinţele generale. Acest lucru 

este şi mai important pentru o universitate de dimensiune mijlocie-mică 

aflată în plin proces de afirmare. O universitate mare, asemenea unui 

transatlantic are o mare stabilitate fiind mai puţin sensibilă la „furtuni”, 
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desigur având însă şi o mare inerţie deci o manevrabilitate mai scăzută. O 

universitate mai mică, asemenea unei nave de tonaj mai mic, este mai 

vulnerabilă la „furtuni” dar are o manevrabilitate mai mare, schimbările de 

direcţie fiind mai uşor de făcut în timp. 

După anul 2000 când s-a generalizat sistemul de finanţare pe cap de 

student şi nu pe posturi didactice aşa cum a fost utilizat mai multe decenii, 

componenta de responsabilitate financiară s-a accentuat extrem de puternic. 

În România, la fel ca în mediul european, s-a ajuns ca din fondurile bugetare 

o universitate să nu poată funcţiona dacă nu-şi completează aceste fonduri cu 

venituri realizate prin eforturi proprii de natură didactică, ştiinţifică respectiv 

servicii pentru comunitate. Cu alte cuvinte dacă nu devine o universitate 

antreprenorială. Pentru a exemplifica această idee pot prezenta situaţia avută 

în anul financiar 2003 la Universitatea „Petru Maior”, în care la un buget total 

de 87miliarde lei, am primit 42 miliarde lei de la bugetul statului(48,2%) şi 45 

miliarde lei le-am completat din venituri proprii (51,8%). 

Timpul liber la care va-ţi referit în întrebare este extrem de redus şi în 

ce mă priveşte l-am destinat cu precădere familiei şi în mod special 

nepoţelului Andrei (care are trei ani şi jumătate) pe care soţia şi cu mine îl 

avem în grijă. 

- În această perioadă în cadrul Universităţii „Petru Maior” se desfăşoară 

alegeri la toate nivelurile. Cum comentaţi desfăşurarea lor? 

Conform calendarului academic aprobat de senatul universităţii 

noastre în intervalul decembrie-2003-ianurie 2004 se desfăşoară alegerea 

organelor de conducere pentru mandatul 2003-2007. Până la momentul 

discuţiei noastre s–au derulat alegerile pentru şefii de catedre, consiliile de 

facultate, decanii, prodecanii, şi cancelarii facultăţilor respectiv alegerea 

reprezentanţilor în senat. A rămas desfăşurarea alegerii rectorului a 
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prorectorilor şi a cancelarului general al universităţii, care se va desfăşura în 

30 ianuarie a.c. 

Până acum lucrurile s-au petrecut normal fără a avea elemente 

tensionale sau care să încalce regulamentul în vigoare pentru aceste alegeri. 

Democraţia academică, care are rădăcini seculare, funcţionează din plin şi la 

Universitatea „Petru Maior”. 

- Aş vrea să vă întreb cum se va modifica statutul dumneavoastră în urma 

alegerilor din luna ianuarie? 

Conform prevederilor Legii învăţământului, nu am dreptul de a 

candida la funcţia de rector având deja două mandate complete după intrarea 

în vigoare a legii. În această situaţie se regăsesc 29 de rectori din cei 49 în 

funcţie la universităţile de stat. 

Conform regulamentului de alegeri din Universitatea „Petru Maior” 

rectorul care-şi încheie mandatul devine membru de drept al noului senat 

Până acum nu am candidat la nici o funcţie din noile structuri constituite la 

nivelul catedrelor şi al facultăţilor. 

În ce mă priveşte voi sprijini fără rezerve noul rector şi ceilalţi colegi 

care au responsabilităţi manageriale în mandatul 2004-2007 în eforturile pe 

care le vor face pentru a asigura menţinerea unui curs ascendent în 

dezvoltarea universităţii. Subliniez acest lucru pentru că ştiu că va urma o 

perioadă de mari schimbări structurale şi de exigenţe calitative ale întregului 

învăţământ superior românesc legate de procesul de compatibilizare a 

învăţământului superior european conform Declaraţiei de la Bologna şi a 

celei recente de la Berlin. 

Voi activa pe mai departe în cadrul Consiliului Naţional al Finanţării 

Învăţământului Superior al cărui membru sunt în mandatul 2003-2007. 
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În luna martie 2003 am făcut o opţiune de natură politică devenind 

membru al Partidului Social Democrat. Prin regulamentul Universităţii 

„Petru Maior” în perioada în care am avut calitatea de rector nu am avut 

dreptul de să desfăşor activităţi care implicau responsabilităţi de partid. 

După încheierea mandatului de rector aceste restricţii nu mai funcţionează şi 

în măsura în care se va considera oportun din punct de vedere al organizaţiei 

PSD Mureş voi putea contribui la bunul mers al acestei organizaţii în folosul 

comunităţii mureşene. 

- Care sunt evenimentele cu adevărat importante care au marcat destinul 

dumneavoastră intelectual? 

Gândindu-mă bine cred că pot să identific patru astfel de momente 

semnificative :începerea în septembrie 1976 a activităţilor de învăţământ 

tehnic la Institutul Pedagogic din Tg.Mureş, precursorul universităţii de azi, 

element ce a determinat intrarea mea în structura învăţământului superior; 

acceptarea înscrierii şi reuşita la colocviul de admitere la doctorat în aprilie 

1981, după ce mi-a fost refuzată participarea la ediţia anterioară desfăşurată 

în anul 1977 datorită unor probleme de dosar legate de activitatea politică a 

tatălui meu; alegerea mea ca rector în iunie 1990; obţinerea calităţii de 

conducător de doctorat în specialitatea „Inginerie industrială”. 

-Activitatea ştiinţifică joacă un rol însemnat în cariera oricărui cadru 

universitar. Care consideraţi că au fost, pentru dumneavoastră, realizările definitorii 

în acest domeniu? 

În mediul academic american, european şi în bună măsură şi la noi 

aprecierea prestaţiei ştiinţifice a unui universitar are o pondere majoră, aş 

putea spune chiar decisivă în promovarea acestuia Cuantificarea acestei 

activităţi are la bază publicaţiile ştiinţifice (articole, comunicări, cărţi), 
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contractele de cercetare precum şi recunoaşterile unor foruri ştiinţifice 

consacrate. 

Randamentul muncii ştiinţifice pentru cei care–şi desfăşoară 

activitatea în domeniul ingineriei este puternic legat, chiar condiţionat, de 

existenţa unei baze materiale adecvate, respectiv al unei echipe de sprijin 

competente (muncitori calificaţi, maiştri ş.a.) Sub acest aspect reuşitele 

ştiinţifice inginereşti sunt obţinute, în formele lor finale, cu un ciclu sensibil 

mai lung decât în alte domenii. 

Activitate mea ştiinţifică, implicit şi rezultatele, este legată de un 

domeniu extrem de specializat şi anume crearea bazei teoretice şi tehnologice 

pentru utilizarea angrenajelor melcate de tip spiroid. Este o preocupare de 25 

de ani în care colaborez constant cu prof. dr. ing. Codruţa Boloş, soţia mea. În 

anul 1999 am publicat o monografie care a fost bine primită de mediile de 

specialitate din ţară şi din străinătate fiind, până acum, singura semnalată în 

literatura de specialitate. O parte a rezultatelor obţinute au fost transferate 

unităţilor industriale care au potenţialul necesar exploatării acestor elemente. 

Recent am primit o ofertă a unei firme străine de mare prestigiu pentru 

deschide o colaborare pe această temă. 

Având în vedere experienţa acumulată de Catedra de Inginerie 

Tehnologică şi Managerială în domeniul angrenajelor am creat în cadrul 

Universităţii „Petru Maior” un „Centru de cercetări în domeniul proiectării şi 

tehnologiei angrenajelor”, al cărui director sunt, şi care a fost acreditat de 

Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior. 

În perioada care urmează, împreună cu doctoranzii pe care-i îndrum, 

voi dezvolta noi teme legate de problematica angrenajelor pe care le consider 

de interes pentru viitor. 
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- O ultimă întrebare. Fiecare dintre noi are anumite preocupări privilegiate, 

reconfortante, de uz mai mult sau puţin personal. Care sunt, în această ordine, hoby-

urile dumneavoastră? 

Nu ştiu dacă se încadrează perfect în noţiunea de hobby-uri dar am 

două activităţi care îmi fac plăcere şi nu sunt legate de profesiunea mea: 

fotografia, în ultima vreme cea digitală, şi lectura cărţilor de memorialistică, 

în special cele scrise de personalităţi academice sau politice. 

- Un ultim gând, dacă vreţi să adresaţi, cititorilor acestui interviu. 

Aş dori să folosesc acest prilej pentru a-mi exprima sentimentele de 

gratitudine la adresa tuturor celor m-au ajutat să duc la bun sfârşit misiunea 

de rector în intervalul 1990-2003 şi care, în acest fel, au contribuit la 

construcţia, dezvoltarea şi consolidarea Universităţii „Petru Maior”, o 

instituţie care are un rol important, cred că nu greşesc spunând strategic, în 

viaţa spirituală a comunităţii mureşene. 
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Sub semnul mărturiei 

 

Sub auspiciile Editurii Universităţii „Petru Maior”, editură acreditată 

C.N.C.S.I.S., a apărut, în acest an, cartea Mărturii de viaţă academică, semnată 

de dl. Prof.univ.dr.ing. Vasile Boloş, actualmente prorector al Universităţii 

„Petru Maior”. Titlul cărţii este, în sine, suficient de elocvent. Avem de-a face 

cu texte diverse (interviuri, alocuţiuni, contribuţii omagiale, studii) care 

contrasemnează, în ţinuta lor riguroasă, evenimente, fapte de cultură şi de 

dezvoltare academică, trepte ale evoluţiei universităţii târgumureşene, 

evocări ale unor personalităţi, toate acestea subsumate idealului de progres şi 

de propăşire culturală şi spirituală. 

Trebuie precizat că cele mai multe dintre aceste intervenţii, rostite mai 

ales cu prilejul unor festivităţi, pot fi plasate sub semnul cunoaşterii şi al 

deschiderii spre universalitate, într-un cadru destul de complex, acela al 

evoluţiei Universităţii „Petru Maior” în ultimii patru ani. 

În cuvântul introductiv al volumului intitulat Dintr-un dosar de 

existenţe sau pledoarie pentru autenticitate sunt precizate finalităţile şi reperele 

urmărite de autor: „Viaţa unei instituţii academice se desfăşoară după o 

anumită ciclicitate, respirând însă, simultan, momente ce interferează cu 

contextul social, economic, politic, topos la care subscrie… cu specificul ei. 

Mare parte din aceste momente sunt generate de festivităţi, elemente de 

ceremonial, ce diferă sensibil de la o universitate la alta, mai cu seamă în 

funcţie de climatul socio-afectiv al colectivităţii academice definite. 
                                                 
 Iulian Boldea, Ziarul “Cuvântul liber”, Tg. Mureş, 5 mai 2004 
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Concentrarea într-un volum a documentelor care consemnează momente din 

viaţa şi activitatea Universităţii şi rostuirea lucrurilor (de)spre evoluţia 

instituţiei româneşti de învăţământ superior la care mă refer, mai bine zis să-

şi explice aspecte ale activităţii manageriale instituite spre gestionarea 

destinelor comunităţii academice mureşene, cadru didactic şi student, cadru 

administrativ şi instituţie deopotrivă”. 

Formele acestea diverse ale discursului academic, cu particularităţile 

lor expresive şi de structurare, se referă la evenimente ce au punctat, într-o 

măsură mai mică sau mai mare, destinul universităţii sau în care această 

instituţie a fost implicată, fie că este vorba de unele aspecte legate de rigoarea 

vieţii culturale universitare, de Seminarul de creaţie literară organizat de 

Consiliul britanic în anul 2001, de comunicările ştiinţifice studenţeşti, de 

dezvelirea bustului cărturarului iluminist Petru Maior, de caracterul 

antreprenorial al Universităţii „Petru Maior”, de sesiunea de comunicări 

ştiinţifice „Economia şi societatea românească la începutul mileniului trei” 

sau de Conferinţa internaţională „Culturile Europei Central-Răsăritene” după 

1989. 

Sunt de remarcat, în economia cărţii, şi acele texte cu caracter omagial 

(Theodor Maghiar – o autentică valoare academică, Laudatio – Profesor dr. Grigore 

Ploeşteanu, Profesorul Gheorghe Fărcaş la 70 de ani), texte care se resimt de un 

spor de afectivitate, de o vibraţie subiectivă nedisimulată. 

Mărturii de viaţă academică e o carte ce îşi asumă, înainte de toate, o 

vocaţie documentară, de recuperare a unor etape, evenimente, trepte ale 

evoluţiei unei universităţi importante din cadrul sistemului de învăţământ 

superior românesc, Universitatea „Petru Maior”. Dl. prof.univ.dr.ing. Vasile 

Boloş precizează, de fapt, el însuşi, acest rost, această finalitate a cărţii: 

„Nevrându-se neapărat istorie (a instituţiei), cartea pledează pentru un 
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demers subiectiv pe care mi-l asum, apreciindu-l real document: mărturie de 

viaţă. e cartea de vizită ce va respecta realitatea şi nu va reda o imagine 

deformată, ce ar putea cădea în desuetudine prin exagerare. Dimpotrivă, 

cartea va fi asemenea unei arhive în care sunt depozitate informaţii, date, 

destine, spre a le proteja de teroarea istoriei, de timpul neiertător”. 

Carte-document, Mărturii de viaţă academică reconstituie, în enunţurile 

sale sobre, echilibrate, marcate de rigoare, dar din care implicarea subiectivă 

a autorului nu este cu totul absentă, imagini şi dimensiuni ale evoluţiei uneia 

dintre instituţiile de învăţământ superior de prim rang din acest spaţiu socio-

geografic, Universitatea „Petru Maior”. 
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Laudatio pentru Prof.dr.ing. Liviu Masalar 

 

Distinşi oaspeţi şi colegi, 

Universitatea „Petru Maior” are astăzi ocazia deosebită de a aduce un 

sincer şi cald omagiu unuia din profesorii de reputaţie naţională şi 

internaţională, primindu-l printre membrii de onoare ai corpului său 

academic pe dl. Prof.dr.ing. Liviu MASALAR de la Universitatea Liege din 

Belgia. Conferirea acestui titlu academic de către instituţia noastră nu se 

constituie într-un simplu gest de complezenţă, ci se face având la bază criterii 

de valoare şi realizări importante în domeniile ştiinţei, activităţii didactice, 

universitare, precum şi în folosul comunităţii româneşti din ţară şi din 

străinătate. 

Universitatea „Petru Maior” aflată în al 46-lea an de existenţă şi-a 

construit în decursul timpului, printr-un management adecvat şi eficient, un 

prestigiu academic recunoscut în plan naţional şi în ultimii 12 ani şi în plan 

internaţional. În acest context se înscrie şi decernarea în semn de apreciere şi 

recunoaştere a unor merite deosebite unor oameni de ştiinţă şi universitari a 

titlului ştiinţific de Profesor HONORIS CAUSA.  

Vă rog să-mi permiteţi ca în numele Senatului Universităţii „Petru 

Maior” din Tg. Mureş să prezint personalitatea, opera ştiinţifică şi activitatea 

publică a D-lui Prof.univ.dr. Liviu MASALAR: 

                                                 
 Alocuţiune prezentată în şedinţa extraordinară a Senatului Universităţii Petru Maior din 
2 iunie 2006, Aula Universităţii Petru Maior  
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Profesorul universitar dr.ing. Liviu MASALAR este profesor titular la 

Universitatea din Liège (Belgia) fiind şeful Catedrei de „Sisteme mecanice de 

producţie şi metrologie” din cadrul Departamentului „Construcţii 

aerospaţiale şi mecanice” al Facultăţii de Ştiinţe Aplicate din Universitatea 

din Liège, Belgia.  

Domnia sa s-a născut la 9 mai 1945 în comuna Hida, jud. Sălaj, 

România. Este căsătorit cu D-na Victoria MASALAR şi are doi copii. Studiile 

liceale le-a efectuat la Liceul Ady-Şincai din Cluj-Napoca, obţinând diploma 

de bacalaureat în 1962. Studiile universitare le-a efectuat la Universitatea 

„Politehnica” din Bucureşti, obţinând diploma de inginer mecanic în anul 

1967. În intervalul 1967-1976 a activat ca asistent şi şef de lucrări la 

Universitatea „Politehnica” din Bucureşti la Catedra de Maşini-Unelte. În 

intervalul 1973-1976 a urmat studiile doctorale la Katholieke Universiteit 

Leuven, Belgia, unde a obţinut titlul ştiinţific de doctor cu teza „Studiul unei 

glisiere hidrostatice cu membrană încorporată”. În perioada 1976-1978 a 

activat ca şef de lucrări la „Politehnica” Bucureşti, transferându-se apoi la 

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu unde a activat între 1978-1988 ca şi 

conferenţiar şi respectiv prodecan al Facultăţii de Inginerie. Din anul 1988 şi 

până în 1991 a avut calitatea de visiting profesor la Katholieke Universiteit 

Leuven, Belgia la Departamentul „Werktuigkunde”, secţia „Producţie, maşini 

şi automatizări”. 

Din anul 1991 până în prezent este profesor titular al Universităţii din 

Liege, Belgia, îndeplinind funcţia de vice-preşedinte al Departamentului 

„ProMeThe”. Este de asemenea profesor invitat la Université Catholique de 

Louvain – Faculté de Médicine – Ecole de Santé Publique, unde predă cursul 

de „Analiza riscurilor sistemelor de prelucrare”.  
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Domnia sa predă cursuri care au ca şi tematică domeniile privind 

„Incertitudini de Măsurare”, „Asigurarea calităţii şi Calitatea Totală”, 

„Maşini unelte cu control numeric”, „Proiectarea asistată de calculator a 

tehnologiilor de prelucrare”. Din anul 1993 conduce şi laboratorul de 

metrologie acreditat de Organizaţia Belgiană de Calibrare. 

Activitatea ştiinţifică a d-lui profesor s-a materializat prin redactarea şi 

publicarea a peste 200 de lucrări ştiinţifice, respectiv a 22 de cărţi precum şi 

prin participarea la mai mult de 150 de reuniuni şi congrese ştiinţifice 

internaţionale. Toată această operă ştiinţifică l-a făcut cunoscut în mediile de 

specialitate din Europa şi Statele Unite. 

Ca o recunoaştere a competenţelor ştiinţifice deosebite precum şi a 

implicării în viaţa comunităţii ştiinţifice internaţionale, Domnia sa a fost ales 

membru titular al „American Romanian Academy of Arts of Sciences”, fiind 

directorul filialei pentru Europa de Vest. Este membru delegat în „National 

Conference of Standards Laboratories International from United States of 

America”, fiind coordonatorul regional pentru Europa al acestei instituţii. 

Este vice-preşedintele asociaţiei „Centre de Qualite Liege – Luxembourg”, 

membru al „Comission national Belge d’evaluation des Dispositifs 

Medicaux”. A fost certificat ca expert internaţional în Managementul Calităţii 

Totale şi în problematica incertitudinilor de măsurare. 

Competenţele ştiinţifice şi didactice ale D-lui Prof. Liviu MASALAR 

au făcut ca să fie solicitat pentru a desfăşura multiple activităţi de instruire şi 

module de curs la mai multe universităţi din România („Politehnica” – 

Bucureşti, „Petru Maior” – Tg. Mureş, „Lucian Blaga” – Sibiu, „Politehnica” – 

Timişoara, „Ştefan cel Mare” – Suceava, Universitatea din Oradea), atât în 

cadrul unor programe internaţionale TEMPUS, SOCRATES-ERASMUS, 

LEONARDO, PHARE şi altele.  
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În calitatea sa de profesor al Universităţii din Liege a organizat 

primirea a mai mult de 100 de profesori vizitatori şi peste 60 de studenţi 

ERASMUS din universităţile româneşti.  

Prestigiul internaţional al Domniei sale este demonstrat şi de faptul de 

a fi inclus începând cu anul 1998 în comitetele ştiinţifice ale unor congrese şi 

reuniuni internaţionale importante (4 în U.S.A., 2 în Brazilia, 6 în Belgia, 2 în 

Croaţia, 4 în Franţa şi 32 în România).  

CRAFT European Reunion Projects l-a desemnat ca Project Technical 

Advisor. 

Prof. Liviu MASALAR este o personalitate complexă, implicându-se 

dincolo de activitatea profesională în activităţile culturale şi religioase ale 

Asociaţiilor românilor din Belgia, Domnia sa implicându-se în mod deosebit 

în organizarea vizitelor a preşedinţilor României Ion ILIESCU şi Emil 

CONSTANTINESCU la Universitatea din Liege, precum şi prin asigurarea 

unor contacte a numeroşi rectori din universităţile româneşti cu universităţile 

din Belgia (rectorii „Politehnica” Bucureşti - G. Zgura şi V.N. Constantinescu; 

Universitatea din Oradea – rector T. Maghiar; Universitatea „Transilvania” 

din Braşov - rector S. Chiriacescu; UPM - Targu Mures - rectorii: V.Bolos şi L. 

Marian); ULB Sibiu - rector C. Oprean, Suceava; Târgovişte, Galaţi; Chişinău 

(Moldova) etc.  

Domnia sa a desfăşurat mai multe misiuni în cadrul acţiunilor menite 

să permită accesul României în cadrul Uniunii Europene, participând 

împreună cu soţia sa (membră titulară în „Association Femmes d’Europe” de 

pe lângă Comisia europeană) la ceremonia de semnare a tratatului de aderare 

a României şi Bulgariei la Uniunea Europeană la 25 aprilie 2005 în 

Luxembourg.  
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Activitatea complexă în plan ştiinţific, cultural şi civic al d-lui profesor 

a fost recompensată cu diferite premii printre care menţionăm: medalia 

regală belgiană „Chevalier de l’Ordre de LEOPOLD” (1995), premiul 

Academiei Româno-Americane şi alte multiple distincţii româneşti, belgiene 

şi din Republica Moldova. 

Prin întreaga sa activitate poate fi considerat un ambasador remarcabil 

al ştiinţei şi culturii româneşti în ţările Uniunii Europene şi în Statele Unite 

ale Americii. Colaborarea cu Universitatea „Petru Maior” la activităţile 

nivelului de pregătire masteral a contribuit la ridicarea nivelului didactic şi 

ştiinţific al pregătirii studenţilor, precum şi la introducerea unui spirit 

modern, european în activitatea corpului didactic.  

Preţuind cum se cuvine personalitatea ştiinţifică şi didactică a d-lui 

Prof.dr.ing. L. MASALAR recunoaştem fără rezerve aportul său deosebit la 

dezvoltarea vieţii spirituale şi remarcăm în acelaşi timp generoasa strădanie 

şi dăruire constantă pentru a sprijini pătrunderea în spaţiu european a 

valorilor intelectuale româneşti. 

Pentru comunitatea academică a Universităţii „Petru Maior”, efortul 

Domniei sale de a susţine şi promova dezvoltarea relaţiilor ştiinţifice 

universitare, precum şi a mobilităţilor de studenţi şi cadre didactice înseamnă 

o contribuţie de excepţie cu rezultate de excepţie. 

Noi recunoaştem şi apreciem faptul că acolo unde îşi desfăşoară 

activitatea didactică şi ştiinţifică, în centrul spaţiului cultural european, 

Domnia sa reprezintă o voce puternică şi credibilă în susţinerea imaginii 

României. 

Prestigiul domniei sale constituie un garant al potenţialului pe care 

românii îl confirmă pretutindeni, indiferent de graniţe, atunci când 

împrejurările sunt favorabile. 
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Prin tot ceea ce face pentru sprijinirea intelectualităţii româneşti, mai 

ales a tinerilor universitari, Domnia sa este, pentru noi un model de referinţă, 

un intelectual dedicat cauzei poporului român, afirmării sale în lume. 

Meritele evidenţiate mai sus au determinat Senatul Universităţii 

„Petru Maior”, la propunerea Facultăţii de Inginerie să hotărască acordarea 

D-lui Prof. Liviu MASALAR titlului de Profesor HONORIS CAUSA al 

Universităţii „Petru Maior” şi a Medaliei universităţii.  
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Parcursul unei existenţe 

 

- Stimate domnule prof.univ.dr. Vasile Boloş, sunteti născut pe data de 16 

noiembrie 1947, la Turda. Peste câteva zile veţi împlini o vârstă rotundă, drept 

pentru care vă propun să recapitulăm împreună parcursul unei existenţe legate 

strâns de cercetarea ştiinţifică mureşeană, naţională şi internaţională. Care au fost, 

aşadar, principalele etape ale formării dumneavoastră intelectuale şi profesionale?  

Studiile liceale le-am făcut la actualul Colegiu Naţional “Mihai 

Viteazu “ din Turda, o instituţie cu o frumoasă tradiţie şi în care am avut 

parte de o atmosferă de spiritualitate elevată. Formaţia universitară şi 

postuniversitară o datorez Universităţii Tehnice din Cluj Napoca, obţinând 

diploma de inginer mecanic în anul 1970, diploma de studii postuniversitare 

în anul 1980 şi diploma de doctor inginer în anul 1985.Am acumulat o 

experienţă profesională valoroasă şi utilă lucrând în intervalul 1970-1976 în 

cadrul Atelierului de cercetare-proiectare al Întreprinderii de maşini textile 

din Târgu Mureş, o perioadă de mare intensitate în ceea ce priveşte progresul 

tehnologic. Din 15 septembrie 1976 am devenit cadru didactic al actualei 

Universităţi Petru Maior din Târgu Mureş. În cei 31 de ani de activitate 

academică am parcurs toate treptele didactice specifice, din anul 1992 fiind 

profesor la Facultatea de Inginerie, iar din anul 2004 obţinând şi calitatea de 

conducător ştiinţific de doctorat. În formarea mea profesională ştiinţifică şi 

didactică un rol important l-au avut şi stagiile respectiv vizitele efectuate în 

peste 45 de universităţi în 12 ţări din Europa şi Statele Unite ale Americii.  

                                                 
 Interviu realizat de Iulian Boldea şi publicat în Ziarul „Cuvântul liber”, Tg. Mureş, 16 
noiembrie 2007 
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- O bună parte a activităţii dvs. didactice s-a suprapus cu responsabilităţile 

funcţiei de rector al Universităţii „Petru Maior”, funcţie pe care aţi deţinut-o între 

anii 1990-2004. Care au fost momentele cele mai importante ale acestei perioade 

destul de dificile în contextul unei economii aflate într-o tranziţie prelungită, cu 

numeroase turbulenţe şi discontinuităţi? 

Afirmaţia Dvs. este corectă. Din 20 iunie 1990 şi până la 29 februarie 

2004 am avut calitatea de rector al Universităţii Petru Maior din Târgu 

Mureş. Cei aproape 14 ani rectorat au constituit perioada de maximă 

responsabilitate pe care am avut-o în existenţa mea. Nu trebuie scăpat din 

vedere că această misiune am desfăşurat-o într-o perioadă în care societatea 

românească a trecut prin mari frământări generate de schimbările profunde 

petrecute în urma revoluţiei din decembrie 1989. Priorităţile majore ale 

activităţii mele în calitate de rector au fost legate de construcţia, respectiv 

reconstrucţia, instituţională a acestui aşezământ de învăţământ superior 

mureşean care peste trei ani va aniversa 50 de ani de la fondare. Crearea 

celor trei facultăţi (Facultatea de Inginerie, Facultatea de Ştiinţe şi Litere, 

Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administrative) respectiv a Colegiului 

universitar, a necesitat eforturi, greu de cuantificat, atât în ceea ce priveşte 

asigurarea cu cadre didactice titulare competente cât şi cu o bază materială 

adecvată standardelor perioadei respective, precum şi obţinerea acreditărilor 

academice necesare funcţionării. La acestea s-au adăugat o serie de probleme 

specifice spaţiului multicultural mureşean care a adus cu sine multiple 

frământări şi care a impus găsirea de soluţii acceptate de comunitatea 

academică căreia îi aparţin. Dorinţa mea, exprimată cu mai multe prilejuri, a 

fost ca Universitatea „Petru Maior” să dobândească o personalitate distinctă 

şi să devină un pol în jurul căruia să graviteze, în mare măsură, viaţa 

spirituală şi ştiinţifică din zona geografică mureşeană. În ce măsură am reuşit 
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acest lucru urmează să facă aprecieri cei care au această capacitate şi au 

gradul de interes necesar. 

- Sunteţi, între altele, conducător de doctorat în cadrul Universităţii 

Tehnice din Cluj-Napoca. Cum se materializează colaborarea dvs. cu această 

universitate şi, mai ales, care sunt problemele cu care se confruntă un conducător de 

doctorat în noua structură universitară de tip Bologna, în care doctoratul a fost 

„comprimat” într-o perioadă de trei ani? 

Din anul 2004 am devenit conducător ştiinţific de doctorat la 

Universitatea Tehnică din Cluj Napoca unde coordonez în momentul de faţă 

şapte doctoranzi, toţi aceştia fiind tineri mureşeni. De ce la Universitatea 

Tehnică din Cluj Napoca? Pentru că, în conformitate cu reglementările în 

vigoare, deschiderea unei şcoli doctorale pentru un anumit domeniu 

presupune existenţa a cel puţin trei conducători de doctorat în acelaşi 

domeniu, la Universitatea Petru Maior fiind, în acest moment, doar doi 

conducători în specialitatea „Inginerie industrială”. Noul sistem de 

desfăşurare a activităţii didactice, după introducerea sistemului convenit la 

Bologna, ne pune în faţa unei noi abordări a pregătirii prin doctorat care 

presupune un an de pregătire teoretică complementară, finalizat cu 6-8 

examene, urmat de doi ani pentru rezolvarea teoretico experimentală a temei 

propriu-zise. Constat că timpul este scurt şi se impune o mare concentrare a 

doctorandului pe problematica temei, ceea ce presupune existenţa unor 

condiţii de lucru foarte bune. În acelaşi timp suportul financiar al 

materializării tezei trebuie să fie asigurat din contractele de cercetare 

angajate de către conducătorul ştiinţific. Există şi posibilitatea obţinerii unor 

granturi de cercetare de către doctoranzi din partea Consiliului Naţional al 

Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior pe baza unei competiţii 

naţionale. În timp sistemul va fi funcţional dar, ca orice început, are 
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dificultăţile sale şi cei aflaţi în curs de pregătire în acest moment au de trecut 

printr-o experienţă profesională şi de viaţă plină de tensiune. 

- Cum percepeţi perioada actuală de evoluţie a României, din punct de 

vedere socio-politic? Există şanse ca România să recupereze handicapul serios ce 

există în numeroase domenii, în raport cu celelalte state europene? 

În ceea ce mă priveşte mă consider un optimist ponderat. Este evident 

faptul că România după ce a depăşit momentul istoric al aderării la Uniunea 

Europeană trebuie să-şi continue evoluţia socio-economică pentru a atinge 

standardele statelor avansate din această structură. Recuperarea 

handicapului în multiple domenii se va derula într-o perioadă lungă de timp 

în mod diferenţiat. Am încercat să evaluez prin această prismă starea 

învăţământului superior. Cred că în acest domeniu vom avea o evoluţie cu o 

dinamică de armonizare mare. În ceea ce priveşte cercetarea acolo lucrurile 

vor merge ceva mai lent. O mare influenţă va avea suportul financiar care va 

fi alocat acestor domenii. 

- Din câte se ştie, aveţi, în afară de responsabilităţile didactice, sau de cele 

legate de funcţia de prorector ştiinţific al Universităţii „Petru Maior”, şi o serie de 

responsabilităţi în plan civic, în cadrul comunităţii locale. Care consideraţi că sunt 

realizările cele mai importante ale dvs. în acest domeniu? Dar provocările cele mai 

incitante? 

Apreciez că este important ca fiecare dintre noi, în funcţie de 

posibilităţi, să încercăm să ne aducem un aport şi planul problematicii civice. 

Personal am ales calea de a face acest lucru afiliindu-mă unei formaţiuni 

politice ale cărei doctrină şi valori morale le împărtăşesc. Este vorba de 

Partidul Social Democrat, în cadrul căruia mi-am asumat mai multe 

responsabilităţi. Cea mai importantă o consider cea de consilier judeţean în 

cadrul Consiliului Judeţean Mureş, unde activez din iunie 2004 în 
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componenţa Comisiei Economico-Financiare. Fiind la primul mandat 

randamentul activităţii mele în această calitate consider că nu atins cote de 

care să mă declar mulţumit. Realizarea cea mai importantă ca şi consilier este 

iniţierea şi obţinerea unei hotărâri de consiliu prin care se acordă un sprijin 

financiar studenţilor care obţin o bursă de studiu în cadrul programului 

internaţional Erasmus. Ca o provocare majoră consider că a fost şi rămâne 

dobândirea capacităţii de a comunica cu autorităţile şi oamenii din teritoriu, 

de a selecta şi de a aşeza într-o ordine de prioritate, cât mai echitabilă, 

problematica acestora.  

- Relieful destinului unui om e alcătuit dintr-o suită de ingrediente morale, 

intelectuale şi afective care îi asigură acestuia o traiectorie optimă, o conduită 

echilibrată, o realizare de sine promptă. Care sunt, în opinia dvs., aceste ingrediente? 

Este, pentru mine, o întrebare dificilă. În atingerea elementelor 

menţionate de Dvs. mi se pare important ca fiecare să aibă capacitatea de 

autoevaluare cît mai „funcţională” dublată, în acelaşi timp, de o tenacitate 

care să ţină cont de resursele intelectuale şi fizice pe care le poate aloca 

proiectelor pe care şi le construieşte.  

- Ce elemente mai importante ale vieţii dvs. personale consideraţi că sunt 

demne de a fi cunoscute de cititori? 

Alegerea acestor elemente este greu de făcut deoarece scara de 

apreciere a importanţei unor astfel de lucruri are un caracter puternic 

subiectiv. Totuşi cred că trebuie să menţionez ca o particularitate, benefică în 

ceea ce mă priveşte, faptul că colaborez în plan profesional cu soţia mea, 

prof..univ.dr. ing Codruţa Boloş, cu care sunt căsătorit de 37de ani, pe mai 

multe teme de interes comun. Nu pot să nu evidenţiez, de asemenea, că cei 

doi copii pe care îi avem s-au realizat în plan personal şi profesional conform 

dorinţelor lor. Şi nu în ultimul rând ca importanţă faptul că cei doi nepoţi, pe 
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care avem bucuria să-i avem până acum, sunt doi băieţi cu calităţi deosebite, 

ei fiind acum elevi în clasa VI-a şi respectiv clasa a I-a. 

- Care sunt proiectele dvs. de viitor şi gândurile despre evoluţia societăţii 

româneşti integrate, iată, din acest an, în spaţiul comunităţii europene? 

La capitolul proiecte, mărturisesc că am un pachet mare pe care 

urmează să-l reordonez pentru că timpul are un mare defect, el nu se poate 

dilata. Voi menţiona doar două proiecte. În plan profesional îmi propun ca 

împreună cu colaboratorii să realizăm o monografie, având ca temă 

angrenajele melcate spiroide de care mă ocup de peste 30 de ani. În plan 

instituţional, în măsura în care comunitatea academică din Universitatea 

Petru Maior consideră că pot să contribui la evoluţia ştiinţifică a instituţiei, 

voi sprijini, cu experienţa acumulată, pe mai departe, bunul mers al acestei 

activităţi. Orice proiect fie de natură personală sau de natură profesională are 

ca fundal societatea românească în care trăim şi care ne oferă şansele de a ne 

materializa aceste proiecte. Pentru fiecare dintre noi nu este indiferentă 

direcţia în care evoluează societatea românească şi în cadrul acesteia evoluţia 

spaţiului mureşean. Dezvoltarea acesteia, la scara naţională şi respectiv 

regională, este strâns legată de modul în care cei care-şi asumă conducerea 

destinelor acestei societăţi au onestitatea, competenţa, implicarea şi dăruirea 

necesară acestei misiuni. Accederea acestor oameni la aceste demnităţi 

depinde, din ce în ce mai mult, de gradul în care fiecare membru al 

comunităţii îşi exercită conştient şi cu responsabilitate dreptul de a-i alege pe 

cei care au calităţile menţionate pentru a ne conduce atât în spaţiul naţional 

cât şi cel european. Este o temă la care este important să medităm cu toţii. 

-  Va mulţumesc pentru amabilitatea cu care aţi răspuns la aceste întrebări 

şi vă urez de pe acum un sincer „La mulţi ani” cu ocazia împlinirii, în aceste zile, a 

vârstei de 60 de ani. 
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Universitatea "Petru Maior" din Târgu-Mureş admisă în Asociaţia 

Universitară Europeană 

 

 

În demersul său permanent de deschidere internaţională, 

Universitatea "Petru Maior" din Târgu-Mureş, în urma şedinţei din 25 

ianuarie 2008 a Consiliului Asociaţiei Universitare Europene (European 

University Asociation - EUA), a fost admisă ca membru asociat al acestei 

prestigioase organizaţii academice internaţionale. 

EUA, în calitate de organizaţie a universităţilor europene şi a 

asociaţiilor naţionale ale rectorilor, reprezintă vocea de bază a comunităţii de 

învăţământ superior din Europa. 

Misiunea EUA este de a promova dezvoltarea unui sistem coerent al 

învăţământului superior şi al cercetării europene. Obiectivul de bază al EUA 

îl reprezintă suportul activ şi conducerea membrilor săi în procesul de 

fortificare a calităţii predării, studierii şi cercetării, precum şi a contribuţiei lor 

faţă de societate. 

EUA susţine valorile şi principiile înserate în Magna Charta din 1988. 

Potrivit datelor din noiembrie 2007, EUA cuprinde 791 membri din 46 

de ţări europene. 

Anual EUA organizează o serie de conferinţe şi seminarii care oferă 

universităţilor-membre oportunităţi de a se întâlni cu colegii din Europa 

pentru a discuta problemele de interes comun. EUA continuă să-şi dezvolte 
                                                 
 Ziarul „Cuvântul liber”, Tg. Mureş, 31 ianuarie 2008 
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serviciile care includ evaluări instituţionale, seminarii referitoare la 

administrare şi implicare în proiecte tematice. 

Membrii EUA primesc noutăţi electronice şi publicaţii referitoare la 

dezvoltarea, tendinţele şi problemele politice din învăţământul superior şi 

cercetarea europeană. Membrii ei au posibilitatea de a se informa reciproc 

despre activitatea lor prin intermediul serviciului EUA de MEMBER NEWS. 

În acest moment, în afara acestei ultime afilieri, Universitatea "Petru 

Maior" din Târgu Mureş este membră semnatară la Magna Charta 

Universitatum Bologna (2005), precum şi membră a Asociaţiei Internaţionale 

a Universităţilor IAU (2003). 
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Propunere de parteneriat  

 

Dezvoltarea unui parteneriat între Consiliul Judeţean Mureş şi instituţiile 

academice din judeţul Mureş. În cadrul acestui parteneriat se vor avea în vedere 

următoarele aspecte: 

 Includerea universităţilor mureşene în proiectele promovate de 

Consiliul Judeţean Mureş; 

 Sprijinirea proiectelor de educaţie, cercetare şi dezvoltare de 

infrastructură promovate de universităţi: Centre de cercetare, Casa 

de cultură a studenţilor, Biblioteca centrala universitară; 

 Acordurile de parteneriat încheiate de Consiliul judeţean Mureş cu 

diferite regiuni din Europa vor conţine şi aspecte ale cooperării cu 

universităţile din acele zone; 

 Sprijinirea desfăşurării manifestărilor ştiinţifice naţionale şi 

internaţionale ale universităţilor mureşene (atât ale corpului didactic 

cât şi ale studenţilor);  

 Sprijinirea studenţilor care participă al schimbul internaţional de 

studenţi ERASMUS; 

 Participarea cadrelor universitare de prestigiu în calitate de 

consultanţi în cadrul activităţii comisiilor de specialitate ale 

Consiliului judeţean Mureş; 

 Încurajarea şi sprijinirea unor lucrări de cercetare efectuate în 

universităţile mureşene a căror rezultate pot fi valorificate în viaţa 

economică şi socială a judeţului Mureş; 

 Premierea unor studenţi meritoşi care ridică prestigiul judeţului Mureş  
                                                 
 Propuneri de completare a Ofertei electorale a PSD MUREŞ în cadrul capitolului: 
ÎNVĂŢĂMÂNT, iunie 2008 



VASILE BOLOŞ  ---  OPINII ŞI ECOURI 
 

 

38 
 

 

 

 

Propuneri în Consiliul Judeţean Mureş 

 

 

Doamna Preşedinte,  

Domnilor Vicepreşedinţi,  

Stimaţi colegi, 

După nişte probleme cu o importanţă deosebită am să vin în faţa Dvs 

cu două chestiuni care par, la prima vedere, neimportante. 

Am, încă, proaspătă în memorie campania electorală, poate şi alţii la 

fel, prilej cu care am constatat că o mulţime de informaţii importante pentru 

consilieri şi pentru opinia publică, nu sunt disponibile, sau, dacă sunt 

disponibile, sunt greu accesibile. În câteva emisiuni de televiziune am fost 

pus în situaţia să răspund la nişte întrebări punctuale la care aş fi răspuns 

fără nici o ezitare în măsura în care, în prealabil, aş fi avut o bază 

documentară certă. Poate Doamna Preşedinte ştie la ce mă refer, fiind şi 

dânsa prezentă în emisiunea respectivă. Ce propun eu? Dacă este posibil, 

realizarea, fără grabă şi în timp, a unor sinteze documentare de către toate 

instituţiile subordonate Consiliului Judeţean în care să apară elementele de 

esenţă şi care să fie accesibile tuturor şi în acelaşi timp să fie certificate. 

Personal mi se pare foarte important să avem o imagine de ansamblu a tot 

ceea ce se întâmplă în judeţ şi, sigur, nu toţi avem preocupări specializate pe 

anumite domenii. Aceasta a fost prima chestiune. 

                                                 
 Alocuţiune prezentată în şedinţa de plen a Consiliului Judeţean Mureş din 10 iulie 2008 
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 Cea de-a doua chestiune mi-a fost sugerată de un text care a apărut, la 

un moment dat, în ziarul „Cuvântul Liber”, privitor la un material de 

promovare al Consiliului Judeţean. Am constatat că, s-ar putea să greşesc şi 

v-aş ruga să mă corectaţi, că noi nu avem un manual de identitate vizuală al 

Consiliului Judeţean. În momentul de faţă orice instituţie importantă trebuie 

să aibă un astfel de document care să precizeze absolut riguros toate 

elementele de inscripţionare, de evidenţiere şi aşa mai departe. Cei care sunt 

în domeniu ştiu despre ce este vorba şi cred că această chestiune este 

importantă şi pentru o instituţie care este o instituţie fanion a judeţului 

Mureş. Propunerea mea este ca acest manual să fie realizat în perioada 

următoare şi el să fie supus atenţiei consilierilor. 

Vă mulţumesc!  
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Interviu pentru „Informaţia de Mureş” 

 

1. Care credeţi că sunt problemele în ceea ce priveşte încadrarea în muncă a 

absolvenţilor de trei ani de studiu, având în vedere faptul că angajatorii se plângeau 

şi până acum de o lipsă constantă a unui personal calificat? 

Fiind primul an în care pe piaţa muncii sunt prezenţi absolvenţii cu 

licenţă în sistem Bologna este interesant de urmărit care este reacţia acesteia. 

Această serie de absolvenţi nu include profilurile inginereşti care au prima 

promoţie în noul sistem în anul 2009. În anul academic 2008-2009 Ministerul 

Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, în cooperare cu universităţile, oferă 

posibilitatea ca aproximativ 50% din absolvenţi să-şi continue pregătirile la 

ciclul masteral. 

Angajatorii sunt interesaţi să beneficieze la angajare de un personal 

bine calificat şi dacă se poate având deja o anumită experienţă pentru locul de 

muncă oferit. Proaspeţii absolvenţi care au parcurs un ciclu de pregătire în 

universitate au o bază de cunoştinţe care este evidenţiată în Suplimentul la 

diplomă-Diploma supplement (document oficial bilingv român-englez). Sistemul 

de învăţământ actual asigură într-o măsură limitată acumularea de 

experienţă practică pe parcursul studenţiei. Acest proces este unul în care 

interesul manifestat de student pentru această formă de pregătire este 

hotărâtor în ceea ce priveşte rezultatele obţinute. 

                                                 
 Interviu realizat de Silviu Milăşan şi publicat parţial în Ziarul „INFORMAŢIA DE 
MUREŞ”, 31 iulie 2008, în cadrul articolului “Din universităţi ies licenţiaţi, nu specialişti” 
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O bună parte dintre angajatori sunt conştienţi de faptul că trebuie să 

contribuie la completarea pregătirii practice a studenţilor. Acest lucru este 

foarte vizibil la societăţile transnaţionale care după angajarea proaspeţilor 

absolvenţi îi introduc pe aceştia într-un program de training bine pus la 

punct şi care asigură ca aceştia să fie „operaţionali” după o perioadă de timp 

care diferă în funcţie de domeniu. 

2. Ar trebui echivalate diplomele de absolvire, chiar dacă cei cu patru ani de 

studiu au cunoştinţe mai bine sedimentate? 

 Regimul diplomelor acordate absolvenţilor de învăţământ superior 

este reglementat prin lege. În decursul anilor au mai fost situaţii în care 

durata studiilor pentru anumite specializări s-a modificat. De exemplu, există 

absolvenţi de învăţământ economic în specializarea „Contabilitate şi 

informatică de gestiune” cu durata de 5 ani şi apoi cu durata de pregătire de 

4 ani. Acum au apărut şi absolvenţi ai acestei specializări cu durata de 

pregătire de 3 ani. Evident, diploma obţinută este tot diplomă de licenţă. 

Întotdeauna situaţiile de tranziţie generează probleme pe care viaţa le rezolvă 

în mod diferenţiat, funcţie de contextul în care se află subiectul în cauză. 

3. În ce cazuri devine masteratul absolut necesar? 

Conform structurii de pregătire academică propus prin procesul 

Bologna există trei nivele de pregătire: licenţă, masterat, doctorat. Masteratul 

este organizat de regulă pe 3-4 semestre de studii şi conform legislaţiei poate 

fi conceput, în ceea ce priveşte curricula, în două variante şi anume: 

masteratul care asigură aprofundarea în domeniile studiilor de licenţă sau 

într-un domeniu apropiat şi respectiv masteratul care asigură obţinerea de 

competenţe complementare în alte domenii. Masteratul de cercetare sau 

aprofundare asigură absolvenţilor săi posibilitatea de a-şi continua pregătirea 

la nivelul de doctorat. 
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În conformitate cu prevederile legale studiile de masterat reprezintă 

ciclul II al studiilor universitare şi constituie o etapă pregătitoare obligatorie 

pentru studiile doctorale  

4. Cât de eficient s-au adaptat universităţile româneşti în aceşti trei ani la 

nevoile pieţei? 

Toate universităţile din România, dar şi din majoritatea ţărilor 

europene, au trecut şi trec încă printr-un proces de restructurare profundă a 

liniilor de pregătire cu tot ce înseamnă curriculum academic (planuri de 

învăţământ), syllabusuri (programele analitice ale disciplinelor), respectiv 

structuri interne (catedre, departamente, facultăţi) care să asigure 

desfăşurarea procesului de învăţământ după principiile propuse de 

Declaraţia de la Bologna. În acest proces de adaptare s-au avut în vedere şi 

mutaţiile pieţei prin asigurarea şcolarizării pentru noi domenii de activitate 

(IT, mediu, biotehnologie etc.), cu respectarea standardelor de calitate la 

nivele de exigenţă sporite impuse de organismele de asigurare a calităţii în 

învăţământul superior (în ţara noastră Agenţia Română de Asigurarea a 

Calităţii în Învăţământul Superior - ARACIS). Acest proces este încă în plină 

desfăşurare şi practic el este unul cu o derulare permanentă, în funcţie de 

feed-back-ul obţinut de universităţi de la beneficiarii săi, studenţi şi 

angajatori. 
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Toamnă electorală 

 

Ne apropiem cu paşi repezi de momentul atât de important al 

alegerilor parlamentare. Toţi competitorii au început numărătoarea inversă 

având speranţa unui deznodământ fericit. O parte din ei anticipează o 

victorie în „prima repriză” sperând într-un rezultat de 51% din voturile celor 

prezenţi la urne, marea majoritate însă cred într-o victorie în „repriza 

secundă”, la redistribuirea voturilor. O mică parte din competitori au 

luciditatea de a vedea că sunt doar „competitori de echipă”, ei având 

misiunea de aduce voturi la „coşul partidului”. 

Cu toţii trăim o experienţă inedită. Se pun o serie de întrebări fireşti: 

Ce va influienţa predominant opţiunea alegătorilor calităţile şi personalitatea 

candidaţilor sau simpatia faţă de partidul de care aparţin? În ce măsură 

programul electoral, respectiv promisiunile făcute, cântăresc în diferenţierea 

candidaţilor? Marketingul electoral, tehnicile de influienţare a electoratului, 

au un efect palpabil sau ajută doar la ridicarea moralului competitorilor ? 

Este acest sistem de vot uninominal cel pe care ni l-am dorit? 

Majoritatea părerilor exprimate public converg spre un consens clar: nu, nu 

este ceea ce ne-am dorit! Dar ca orice lucru sau proces imaginat de om poate 

fi îmbunătăţit. Să aşteptăm derularea acestui scrutin şi vom putea vedea ”cele 

bune şi cele rele “. 

                                                 
 Ziarul “Cuvântul liber”, Tg. Mureş, 3 octombrie 2008 
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În judeţul Mureş vom asista la o dispută extrem de interesantă în cele 

opt colegii de deputaţi şi cele patru de senatori desenate cu vădite intenţii de 

avantajare a anumitor partide politice. Stafurile de campanie sunt deja 

constituite şi cu siguranţă au conceput planurile de acţiune pentru acei 

candidaţi care au deja cristalizate şansele de a intra în „arenă”. 

Dincolo de oferta politică făcută de partide la nivel naţional, sunt 

aşteptate cu interes ofertele electorale la nivel judeţean şi, bineînţeles, la 

nivelul fiecărui colegiu electoral. Cei care şi-au asumat responsabilitatea unui 

asemenea demers trebuie să dea dovadă că le sunt cunoscute necesităţile şi 

dorinţele specifice comunităţilor aparţinând colegiilor în cauză. Este cred un 

semn de respect la adresa celor cărora le solicită voturile. O misiune mai 

delicată o au acei candidaţi care vin din afara spaţiului judeţean şi care au, de 

regulă, avantajul unei notorietăţi la nivel naţional, dar care s-ar putea dovedi 

a nu fi suficientă pentru câştigarea alegerilor dacă nu este dublată de un grad 

ridicat de compatibilitate cu alegătorii şi problemele lor din acel colegiu. 

Nu cunosc prognozele meteo pentru această toamnă dar cu siguranţă 

vom avea o “toamnă electorală” fierbinte. Să sperăm că raţiunea şi bunul simţ 

să fie prezente cât mai mult în această perioadă. 
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Alocuţiune în Consiliul Judeţean Mureş 

 

Stimată Doamnă Preşedinte, 

Domnilor Vicepreşedinţi, 

Doamnelor şi Domnilor colegi,  

Regret nespus că mersul sinuos şi imprevizibil al vieţii politice 

mureşene a generat situaţia în care colegul nostru Lazăr Lădariu, distins om 

de cultură, a decis să renunţe la calitatea de consilier judeţean. 

Cu siguranţă Consiliul Judeţean Mureş a pierdut un membru valoros. 

Cel puţin mie îmi vor lipsi momentele de satisfacţie spitrituală oferite de 

intervenţiile Domniei Sale, efectuate de fiecare dată cu rafinament oratoric, 

cizelat în cei opt ani de viaţă parlamentară, pline de substanţă şi pertinente în 

acelaşi timp. 

Îi admir demnitatea şi verticalitatea morală şi îi respect hotărârea. Îi 

urez multe succese în planul vieţii culturale căreia a hotărât sa i se dedice 

total în continuare. 

Se cuvine, acum, să apreciem la superlativ contribuţiile aduse de 

Domnia Sa în cei aproape cinci ani în care activat în cadrul Consiliului 

judeţean Mureş  

 Vă mulţumesc. 

 

                                                 
 Alocuţiune prezentată în şedinţa Consiliului judeţean Mureş din 30 octombrie 2008 şi 
publicată în Ziarul „Cuvântul liber”, Tg. Mureş, 1 noiembrie 2008 
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Propuneri pentru sprijinirea activităţii  

din centrul universitar Tg. Mureş 

 

1. Pentru cei circa 15000 de studenţi de la învăţământul de stat şi privat 

din Tg. Mureş este necesară asigurarea unui spaţiu adecvat pentru 

Casa de Cultură a studenţilor; 

2. Pentru cele circa 500 de cadre didactice universitare se impune crearea 

„Casei universitarilor”; 

3. Creşterea atractivităţii Centrului universitar Tg. Mureş pentru 

studenţii români şi străini este condiţionată de construcţia de noi 

cămine studenţeşti moderne realizate din fonduri guvernamentale; 

4. Sprijinirea activităţii Clubului Sportiv Universitar Tg. Mureş care să 

permită angrenarea unui număr sporit de studenţi în activităţile 

sportive de performanţă şi de divertisment; 

5. Promovarea unui proiect de lege care să sprijine accesul studenţilor cu 

resurse materiale modeste la mobilităţile internaţionale din cadrul 

programului european ERASMUS; 

6. Realizarea unui proiect de lege care să asigure tuturor angajaţilor, atât 

din domeniul de stat cât şi din cel privat, să beneficieze de o 

perfecţionare profesională la nivel postuniversitar în cadrul unui 

program „Învăţare pe parcursul întregii vieţi”; 

7. Promovarea unui proiect de lege care să asigure creşterea bursei 

pentru studenţi la nivelul salariului minim pe economie; 

                                                 
 Propuneri avansate de autor şi preluate în Programul electoral al candidatului PSD-PC la 
alegerile pentru Senatul României din noiembrie 2008, Dl Ing Dinu Socotar, „Târgu Mureş 
oraşul care salvează vieţi şi deschide minţile!” 
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Susţineri electorale 

 

Am multă încredere în seriozitatea, tenacitatea şi profesionalismul 

juristului Valentin Precup. 

Ataşamentul constant faţă de valorile social-democraţiei este o garanţie 

a respectării angajamentelor sale electorale. 

 

Profesor universitar dr Ioan Sabău-Pop, şeful Catedrei de discipline 

juridice şi administrative de la Universitatea Petru Maior, este un jurist, cu 

recunoaştere naţională şi internaţională, ce are o bogată experienţă de viaţă şi 

profesională dobândită pe parcursul a mai multor decenii.  

Sunt convins că în Parlamentul României, va apăra cu consecvenţă tot 

ceea ce ţine de demnitatea naţională şi în aceeaşi măsură va promova cu 

succes acele legi care vor pune în practică programul Partidului Social 

Democrat. 

 

Cei patru ani în care am fost colegi în Consiliul Judeţean Mureş(2004-

2008) mi-ai întărit conbvingerea că ing. Dinu Socotar este un bun cunoscător 

al mecanismului de funcţionare specifice administraţiei de publice din 

România şi problematicii specifice judeţului Mureş. Ca senator, cu 

certitudine, va putea valorifica acest lucru în folosul cetăţenilor, motiv pentru 

care are toată susţinerea mea. 

                                                 
 Susţineri electorale pentru candidaţii PSD+PC: Valentin Precup deputat în Colegiul nr. 1 
Tg. Mureş, Ioan Sabău Pop deputat în Colegiul nr. 2 Tg. Mureş şi Dinu Socotar senator 
Colegiul Tg Mureş, noiembrie 2008 
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Universitatea “Petru Maior” – Prezenţă activă  

în viaţa academică internaţională 

 

Interviu cu dl. prof.univ.dr. ing. Vasile Boloş, prorector ştiinţific al 

Universităţii „Petru Maior”. 

- Stimate domnule prorector Vasi le Boloş, ştiu că aţi participat de curând la o 

conferinţă internaţională de anvergură. Despre ce este vorba? 

- În perioada 23-25 octombrie a.c., am participat la lucrările Conferinţei 

de toamnă a Asociaţiei Europene a Universităţilor (EUA) cu tema Inclusive 

and responsive universities - ensuring Europe's competitiveness in the knowledge 

society. Manifestarea a fost găzduită de Universitatea Erasmus din Rotterdam 

şi la ea au participat circa 300 de reprezentanţi ai universităţilor europene 

care au statutul de membri titulari şi, respectiv, membri asociaţi ai acestei 

prestigioase organizaţii internaţionale. 

- Care este locul pe care îl ocupă Universitatea „Petru Maior” în comunitatea 

academică europeană? 

- În cadrul unei politici de deschidere constant promovată în ultimii 

opt ani, de a fi conectată direct la viaţa comunităţii academice internaţionale, 

Universitatea „Petru Maior” este membru cu drepturi depline a mai multor 

organizaţii academice internaţionale importante (le menţionăm în ordinea 

afilierii la aceste organizaţii): Asociaţia Internaţională a Universităţilor (IAU) - 

2003: Asociaţia Magna Charta Observatory - 2005; Agenţia Universitară a 

Francofoniei (AUF)-2007; Agenţia Executivă a Comisiei Europene pentru Educaţie, 

Audiovizual şi Cultură (EACEA)-2007; Asociaţia Europeană a Universităţilor 

                                                 
 Interviu realizat de Iulian Boldea, Ziarul „Cuvântul liber”, Tg. Mureş, 6 decembrie 2008  
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(EAU)-2008; Reţeaua Europeană a Responsabililor cu Managementul şi 

Administrarea Universităţilor (HUMANE) - 2008. Calitatea de membru al 

acestor structuri ne dă posibilitatea de a cunoaşte, nemijlocit şi operativ, 

tendinţele actuale ale politicilor academice dezvoltate de universităţile din 

Europa şi din lume. De asemenea, ne este facilitatată cunoaşterea 

documentelor programatice pe termen mediu şi lung care prefigurează 

schimbările pe care le va suferi învăţământul superior. Anul acesta în luna 

iulie am participat la lucrările Congresului de la Utrecht (Olanda) ale IAU, iar 

în perioada 18-20 septembrie am reprezentat Universitatea „Petru Maior”, 

împreună cu dl conf dr. Călin Enăchescu, la Conferinţa Asociaţiei Magna Charta 

Observatory care s-a derulat, ca întotdeauna, la Bologna. 

- Care au fost principalele probleme dezbătute la conferinţa internaţională 

desfăşurată în luna octombrie a acestui an? 

- Principalele scopuri declarate ale conferinţei EAU au fost: 

evidenţierea motivelor strategice care impun o realizare a unei agende mai 

cuprinzătoare pentru universităţile europene privitoare la procesul de 

învăţare continuă; aducerea unor contribuţii substanţiale la dezvoltarea de 

politici şi strategii europene pentru promovarea universităţilor responsive şi 

inclusive; clarificarea mai bună a rolurilor şi responsabilităţilor guvernelor şi 

a instituţiilor, precum şi a stimulentelor specifice pentru ca autorităţile 

publice să fie invitate să participe alături de universităţi în ducerea la bun 

sfârşit a acestei provocări; să contribuie la formularea unei strategii europene 

privind învăţarea continuă pe parcursul întregii vieţi, atât în contextul 

Procesului de la Bologna, cât şi la nivelul UE. Temele dezbătute în cadrul 

plenului conferinţei au fost de larg interes ele vizând: explorarea cauzelor 

care impun schimbări strategice, societatea cunoaşterii inclusive, deschise; 

calităţile necesare pentru activitatea într-o societate bazată pe cunoaştere; 
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strategia de învăţare continuă pentru universităţile europene; promovarea 

agendei de lucru pentru învăţarea continuă. În cadrul unor ateliere de lucru 

(workshopuri) s-au aprofundat prin studii de caz şi dezbateri aspecte legate 

de conceperea şi implementarea strategiilor instituţionale, precum şi 

parteneriatul strategic pentru realizarea obiectivelor.  

- A existat şi un document programatic ce a sintetizat problematica abordată 

în cadrul acestei conferinţe? 

- Un moment important al Conferinţei l-a constituit prezentarea 

textului unui document programatic de mare importanţă intitulat Charta 

universităţilor europene privind învăţarea pe tot parcursul vieţii. Acest document a 

fost pregătit de EAU ca rezultat al dezbaterii avute în anul 2007 la 

Universitatea Sorbonna din Paris, la care primul ministru al Franţei, dl 

François Fillon, a propus redactarea unui document care să statueze 

principiile de bază ale acestei probleme de importanţă deosebită pentru 

viitorul universităţilor şi al societăţii în general. Această Chartă este 

concepută sub forma unor angajamente asumate de către universităţi care vor 

dezvolta strategii privind învăţarea pe tot parcursul vieţii. Aceste 

angajamente se impun fi luate de guverne şi de partenerii regionali. 

Obiectivul acestui document este de a susţine universităţile europene în 

dezvoltarea misiunii lor specifice ca instituţii de educaţie pe tot parcursul 

vieţii, element ce va constitui un sprijin important pentru dezvoltarea unei 

Europe a cunoaşterii. 

- Ce alte evenimente au marcat desfăşurarea acestei conferinţe? 

- Un punct distinct şi important al conferinţei de la Rotterdam l-a 

constituit alegerea noului preşedinte al EUA, pentru mandatul 2009-2012. 

Trebuie să mărturisesc că am trăit o experienţă interesantă în ceea ce priveşte 

derularea unui moment electiv, după ce în iulie a.c. am participat la un 
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moment identic la Asociaţia Internaţională a Universităţior. Această 

experienţă m-a făcut să meditez la seriozitatea şi responsabilitatea cu care 

este tratată o astfel de problemă într-o societate democratică bine aşezată. Am 

să descriu pe scurt procedura urmată. În prima fază, s-a constituit un Comitet 

de nominalizare al candidaţilor. Acest comitet a solicitat tuturor 

Conferinţelor Naţionale a Rectorilor din Europa şi universităţilor membre ale 

EUA să înainteze propuneri de candidaţi. Aceste propuneri trebuiau să 

respecte următoarele criterii principale: experienţa în muncă la nivel 

european şi la nivelul EUA precum şi experienţă operativă continuă şi 

recentă în managementul strategic în domeniul învăţământului superior. La 

aceste criterii s-au mai adăugat şi următoarele cerinţe: abilitatea de a 

reprezenta şi de a pune în balanţă nevoile din diverse domenii; evidenţa unor 

experienţe profesionale diferite şi în special în învăţământul superior; 

capacitatea de a crea o echipă şi de a lucra în medii multiculturale; abilităţi 

lingvistice şi dorinţa de a investi timp în activităţile asociaţiei. Comitetul de 

nominalizare a identificat doi candidaţi care îndeplineau în totalitate criteriile 

enumerate. Candidaţii au susţinut apoi un interviu în faţa Comisiei de 

nominalizare pe o tematică anunţată în prealabil. Cei doi candidaţi, Dr.Sijbolt 

Noorda, fost rector al Universităţii din Amsterdam (Olanda), Preşedinte al 

Asociaţiei Universităţilor Olandeze şi Jean-Marc Rapp fost rector al 

Universităţii din Lausanne (Elveţia), fost rector al Conferinţei Rectorilor 

Universităţilor din Elveţia, Vicepreşedinte al EUA au fost consideraţi admişi 

în urma interviului. S-a trecut la votul final, care a avut un caracter secret. 

Prof dr Jean-Marc Rapp a obţinut majoritatea voturilor, devenind noul 

preşedinte al EUA. Mandatul propriu-zis va fi predat în martie 2009 cu ocazia 

conferinţei EUA care va avea loc la Universitatea Carolină din Praga. 
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- Care sunt gândurile şi impresiile dumneavoastră în urma celor trei 

evenimente internaţionale de anvergură la care aţi participat în acest an? 

- Ca un corolar al participării în anul 2008 la trei evenimente 

internaţionale academice semnificative, mi s-a întărit convingerea că, 

indiferent de mărimea şi amplasarea geografică, fiecare universitate poate 

constitui un membru activ, influent şi respectat pe scena internaţională, în 

măsura în care se implică în aceasta cu responsabilitate şi demnitate. 

Participarea la viaţa academică internaţională nu poate avea, pe termen lung, 

decât efecte benefice în dezvoltarea culturii instituţionale a universităţii. 
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„Mai bine pentru cei mulţi” de la Vasile Boloş pentru cititori 

 

Aseară, în salonul verde al Hotelului „Continental”, prof. univ. dr. ing. 

Vasile Boloş a lansat cartea „Mai bine pentru cei mulţi”. Cartea a fost 

prezentata de profesorii universitari Iulian Boldea si Florin Ciotea, de fostul 

prefect Ovidiu Natea iar cea care a moderat a fost Corina Teodor, directorul 

Bibliotecii Judeţene. 

Scopul lucrării lansate, care are valoare documentară, este de a 

consemna principalele evenimente, opinii, ecouri legate de activitatea 

organizaţiei municipale Târgu-Mureş a Partidului Social Democrat. Vasile 

Boloş a fost preşedintele acestei organizaţii în perioada 2005-2008. „Din aceste 

texte cu caracter publicistic se degajă o anumită concepţie şi viziune asupra 

realităţilor României de ieri şi de azi, o Românie ce nu pare să-şi fi găsit încă 

ritmul optim de dezvoltare economică, socială şi politică. Subliniez opiniile 

pertinente cu privire la învăţământul superior, cartea subliniază câteva 

imperative şi obiective ale dezvoltării acestuia”, a spus Iulian Boldea referent 

al lucrării lansate. 

Emoţionat, Vasile Boloş a ţinut să facă câteva precizări despre apariţia 

acestei lucrări, lucrare care nu a fost văzută decât de cei patru referenţi până 

cu o oră înainte de lansare: „Această carte nu este scrisă de mine de la A la Z, 

este realizată de mine într-o asamblare puţin complicată. În luna aprilie a 

anului trecut o studentă de la specializarea Istorie - Relaţii Internaţionale mi-a 

adresat rugămintea să o ajut să realizeze un capitol din lucrarea sa de licenţă 
                                                 
 Sanda Viţelar, Ziarul „ZI DE ZI”,Tg. Mureş, 9 ianuarie 2009 
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în care să trateze aspecte ale vieţii politice social democrate din Târgu-Mureş 

din perioada anilor 1995-1996. La această rugăminte am încercat să o ajut dar 

am constat că nu am această posibilitate, am putut doar să-i dau câteva 

informaţii. Am rămas cu ideea că peste câţiva ani se va întâmpla acelaşi lucru 

cu perioada pe care o traversăm acum. La revenirea din concediu, încercând 

să-mi fac ordine în arhiva personală am constat că dispun de un număr 

important de evenimente, documente, extrase de presă şi am constat că 

dispun de un material voluminos.” 

Cartea reprezintă un ansamblu de documente, opinii, extrase de presă 

ordonate cu multă pasiune de către Vasile Boloş într-un veritabil document 

cu valoare istorică. 
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Îmi plac studenţii motivaţi 

 

Profil 

Născut: 16 noiembrie 1947, la Turda, Cluj 

Studii: Institutul Politehnic Cluj-Napoca, facultatea de Mecanică 

Profesie: Profesor universitar,consilier judeţean 

Familie: Căsătorit, doi copii, doi nepoţi 

Ce-i place: Îi place fotografia digitală, literatura memorialistică. Îi place 

rigoarea, preferă oamenii ce-şi respectă angajamentele, şi vrea să se poată 

baza pe ceea ce spune un om. Agreează oamenii ce se îngrijesc de ţinuta lor 

vestimentară şi care adoptă o ţinută adecvată în funcţie de ocazie. 

Ce nu-i place: Nu-i place superficialitatea în tratarea problemelor, nu 

agrează duplicitatea. Îl enervează lipsa de politeţe a persoanelor ce-şi arogă 

calităţi pe care nu le au. Detestă oamenii care se exprimă în mod grosolan. 

Târgumureşeanul deţine funcţia de prorector al Universităţii „Petru 

Maior”. Este o persoană activă, care se împarte între familie, mediu academic 

şi politică. 

Vasile Boloş este interesat de modul în care presa reflectă activitatea 

politicienilor. 

Vasile Boloş a scris o carte în care tratează modul în care a reflectat 

presa activitatea sa ca lider al organizaţiei municipale a PSD, între 2005-2008. 

Iniţiativa inedită are şi o valoare documentară, iar ideea s-a materializat după 

ce o studentă i-a cerut sprijinul pentru o lucrare despre aspectele vieţii 
                                                 
 Claudia Sas, Ziarul „ADEVĂRUL DE SEARĂ”, Tg. Mureş, 10 ianuarie 2009  
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politice social-democrate la Târgu Mureş din 1995-1996, şi nu existau 

materiale documentare. 

Profesorul universitar Vasile Boloş, prorectorul ştiinţific al 

Universităţii „Petru Maior” este cunoscut atât printre studenţi cât şi printre 

mureşenii de rând, datorită funcţiei sale de consilier judeţean. Deşi este o 

persoană extrem de ocupată, având zilnic cursuri de predat şi de rezolvat 

chestiuni legate de universitate sau de judeţ, Vasile Boloş este neobosit şi plin 

de energie. 

„Viaţa plină de activitate îţi dă tonusul şi activităţile complementare 

mă fac să percep mai târziu gradul de oboseală”, mărturiseşte profesorul. 

Vasile Boloş se simte împlinit şi pe plan familial, având doi copii şi doi 

nepoţi. 

Un profesor exigent, un prieten înţelegător 

„Primul lucru pe care-l fac în fiecare dimineaţă este să-mi duc 

nepoţelul, elev în clasa a doua, la şcoală. Apoi vin la universitate şi ziua 

continuă cu tot felul de activităţi până la şase seara”, precizează profesorul. 

Vasile Boloş se implică cu pasiune în activitatea sa didactică şi admiră 

studenţii care studiază temeinic. „Îmi place să lucrez cu studenţi motivaţi, ce 

ştiu ce vreau şi-şi propun standarde de pregătire mai ridicate. Mă bucur să 

văd studenţi care tratează toate disciplinele cu aceeaşi seriozitate şi care, 

dincolo de ceea ce se întâmplă în sala de curs, îşi continuă procesul de 

înţelegere şi printr-un efort propriu”, mărturiseşte profesorul. 

Vasile Boloş se arată înţelegător faţă de problemele studenţilor. „Am o 

relaţie bună cu studenţii, fără ca aceasta să afecteze gradul meu de exigenţă 

faţă de nivelul lor de cunoştinţe. Le înţeleg problemele şi le cunosc 

dificultăţile pe care le au când încearcă să asimileze ceea ce le predau”, afirmă 

profesorul. 
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Pe baza experienţei în coordonarea relaţiilor internaţionale ale 

universităţii, profesorul Vasile Boloş a constatat o schimbare pozitivă la 

studenţii plecaţi la studii la diferite universităţi din străinătate. 

Întrebări şi răspunsuri 

Ce impact credeţi că av avea cartea „Mai bine pentru cei mulţi” asupra 

târgumureşenilor? 

„Cartea va putea fi cântărită în timp. Eu am cules în paginile sale 

părerile exprimate de mine în ultimii patru ani in presă, la consiliul judeţean 

sau în cadrul partidului dar şi articolele apărute în presă legate de activitatea 

PSD Târgu Mureş. E o vorbă:”Am spus şi mi-am izbăvit sufletul”. 

Cum sunt studenţii români faţă de cei din străinătate? 

Ca şi nivel de cunoştinţe, studenţii români au un nivel mai bun sau cel 

puţin egal cu al celor din afară. Studenţii străini însă pun un accent mai mare 

pe componenta de pregătire individuală, pun accent mai mare pe partea 

practică a lucrurilor. 
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Semnal editorial “Mai bine pentru cei mulţi”- Când oare? 

 

Inspirat, dar care în acelaşi timp se doreşte a fi şi premonitoriu, “Mai 

bine pentru cei mulţi” este titlul cărţii lansate joi, 8 ianuarie 2008, ora 18,00, la 

Hotel “Continental” din Târgu-Mureş, de prof. univ. dr. Vasile Boloş. Trebuie 

să recunoaştem, că este un titlu sugestiv, incitant şi care indirect sugerează de 

fapt convingerea politică care-l călăuzeşte pe Vasile Boloş. Domnia sa nu 

pretinde că are şi într-adevăr nu are veleităţi literare. Inginer ca formaţie, 

Vasile Boloş a scris o carte document de pe poziţia unui fost lider local al 

PSD, o carte pentru istoricii care în viitor vor fi interesaţi să cerceteze, să 

analizeze şi să scrie despre social-democraţie în general şi despre cea 

mureşeană, în special.  

Ca şi Lazăr Lădariu, recent demisonat din PSD, Vasile Boloş crede 

sincer şi necondiţionat în social democraţie şi în viitorul ei. E o atitudine de 

admirat, mai ales într-o vreme în care schimbarea partidelor în funcţie de 

interesele personale - şi nu de convingere - a devenit o practică mai mult 

decât uzuală. Într-o sală arhiplină, am remarcat faptul că la acest eveniment 

au fost prezenţi şi foşti lideri ai unor partide care n-au mai acces la guvernare 

sau în Parlament (UDMR, PNL, PRM), precum Benedek Imre, “călătorul” 

Giurgea sau Moisoiu, ori Lucian Savu. Jurnalişti, oameni de cultură şi de 

afaceri, dar şi simpli cetăţeni cu convingeri social-democrate au ţinut să fie 

prezenţi la acest eveniment găzduit de Hotel “Continental” din Târgu-Mureş.  

                                                 
 Nicolae Balint, „ZIARUL DE MUREŞ”, Tg. Mureş, 12-18 ianuarie 2009  
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O carte document. Vorbind despre cartea prof. univ. dr. Vasile Boloş, 

conf. univ. dr. Corina Teodor, director al Bibliotecii Judeţene Mureş, a 

declarat: “Cartea prof. univ. dr. Boloş este o carte a timpului prezent sau 

altfel spus este o carte despre istoria recentă. Atât observatorul cât şi 

observatul sunt contemporani, iar prezentul este oglindit - după cum veţi 

observa - în presă. Este o carte document pentru că selectează activităţile unei 

organizaţii PSD dintr-un judeţ fiind în acelaşi timp şi un recurs la propria 

memorie sau la memoria colectivă. Altfel spus, cartea prof. Boloş este un 

pariu câştigat…de fapt un pariu cu propria memorie”. Lansat într-un discurs 

exhaustiv, dar cu pretenţii, sociologul Florin Ciotea a vorbit mai mult despre 

aspecte colaterale, aranjamente de culise - metehne ale politicii actuale - şi 

mai puţin despre cartea profesoruliui Boloş. Am reţinut totuşi din cele spuse 

de Ciotea că din cartea lansată “răzbat eforturile dramatice pe care le-a depus 

autorul pentru păstrarea echilibrului în partid într-o perioadă dificilă, de fapt 

perioadă în care s-a aflat la conducerea organizaţiei municipale a PSD”. În 

aceeaşi notă, dar şi cu oarece accente caustice şi critice la adresa activităţii 

PSD din unele momente s-a situat şi cuvântul inginerului Ovidiu Natea. La 

obiect, succint şi în acelaşi timp foarte plastic s-a dovedit a fi însă cuvântul 

prof. univ. dr. Iulian Boldea care a remarcat faptul că această carte “pune în 

evidenţă atât o convingere politică, dar mai ales o viziune, cea a unui om 

călăuzit în viaţă de principii morale ferme”.  
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„Mai bine pentru cei mulţi” 

 

Joi, 8 ianuarie a.c., la salonul Tonitza din hotelul Continental din Tîrgu 

Mureş, a avut loc un eveniment important pentru cultura mureşeană. Este 

vorba de lansarea lucrării „Mai bine pentru cei mulţi” a profesorului 

universitar doctor inginer Vasile Boloş. Aşa cum spunea conf.univ.dr. Corina 

Teodor, director al Bibliotecii Judeţene Mureş, organizatoarea evenimentului, 

această lansare constituie „un exerciţiu al cunoaşterii, într-o cunoaştere a unui 

experiment politic .... într-o cunoaştere a domniei sale”. 

La eveniment a participat un numeros public format din sociologi, 

oameni politici şi de cultură, vorbitoarea făcând o caracterizare a lucrării pe 

care domnul prof.univ.dr.ing. Vasile Boloş a conceput-o şi pe care cu acest 

prilej o lansează în arealul culturii mureşene. 

După cuvântul rostit de organizator, a luat cuvântul domnul Florin 

Ciotea, sociolog, care, referindu-se la „Mai bine pentru cei mulţi”, arăta că 

este cuprins de mari emoţii fiindcă este legat de autor şi această „carte nu este 

una obişnuită, este o carte scrisă de un inginer, produsă cu resurse proprii, 

mentale, afective etc., în special pentru toţi cei care se regăsesc prin numele 

lor, prin acţiunile lor, bune au rele, între coperţile acestei cărţi.” 

Asupra acestei lucrări şi-a spus apoi părerea domnul ing. Ovidiu 

Natea, coleg de partid cu autorul lucrării. În cuvântul său, vorbitorul spunea: 

„După ştiinţa mea, este prima asemenea publicaţie referitoare la activitatea 

                                                 
 Marin Căldărariu, Ziarul „Cuvântul liber”, Tg. Mureş, 10 ianuarie 2009  
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unui partid sau a unui segment dintr-un partid politic important, după anul 

1990, în zona noastră”. Vorbitorul nu a ocolit unele convulsii care au avut loc 

în ultimele luni în organizaţia mureşeană, oprindu-se şi asupra unora dintre 

consecinţele nefaste ale încălcării protocolului cu PUNR de către noua 

conducere. 

A urmat, în finalul evenimentului cultural, prof.univ.dr. Iulian Boldea, 

coleg cu autorul lucrării, care în alocuţiunea sa nu s-a referit la aspectele 

politice prezentate în carte, ci a făcut referiri la câteva calităţi publicistice ale 

autorului. Continuându-şi prezentarea, vorbitorul spunea despre cartea „Mai 

bine pentru cei mulţi” că are o valoare documentară. 

În încheiere, a luat cuvântul autorul lucrării, explicând care au fost 

motivaţiile care l-au determinat să scrie această carte. A mulţumit tuturor 

celor care au răspuns invitaţiei şi a încheiat prin acordarea obişnuitelor 

autografe. 
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Solidaritate şi valoare 

 

 

Cartea domnului prof.univ.dr. Vasile Boloş, Mai bine pentru cei mulţi, 

are o valoare documentară indiscutabilă. Finalitatea cărţii, declarată, de altfel, 

în prefaţă, e aceea de a consemna principalele evenimente, opinii, ecouri şi 

comentarii legate de activitatea Organizaţiei municipale Tîrgu Mureş a 

Partidului Social - Democrat, al cărui preşedinte a fost autorul cărţii, în 

perioada 2005-2008. Mă voi referi, în scurta mea prezentare, la acele texte cu 

caracter publicistic, din care se degajă o anume concepţie şi viziune cu privire 

la realităţile României de ieri şi de azi, o Românie ce nu pare a-şi fi găsit, încă, 

ritmul optim de dezvoltare economică, socială şi politică. Aş vrea să 

subliniez, astfel, opiniile pertinente pe care autorul le exprimă cu privire la 

domeniul învăţământului superior, care este privit ca o valoare de ordin 

naţional. Se subliniază, totodată, câteva imperative şi obiective ale dezvoltării 

învăţământului superior din România, între care: considerare educaţiei ca o 

autentică prioritate naţională, adaptarea învăţământului la tehnologiile 

informaţiei şi comunicării, perfecţionarea managementului învăţământului 

superior, asigurarea unei echităţi reale în educaţie etc. Referindu-se la „starea 

actuală a culturii”, dl. prof.univ.dr. Vasile Boloş consideră, înainte de toate că, 

în perioada actuală, cultura românească se confruntă cu o criză adâncă şi 

longevivă, „o criză a dezinteresului şi a neputinţei, ale căror surse principale 
                                                 
 Iulian Boldea Ziarul „Cuvântul liber”, Tg. Mureş, 28 ianuarie 2009 
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pot fi puse pe seama marginalizării şi periferizării acestui domeniu vital al 

dezvoltării durabile a comunităţilor şi societăţii”. „Simbolul cel mai durabil al 

unui popor, cartea sa de vizită” ce îi conferă legitimitate şi identitate 

profundă, cum subliniază autorul, cultura trebuie să fie în permanenţă 

susţinută, printr-o finanţare adecvată, prin programe şi proiecte naţionale 

care să fie capabile să asigure funcţionarea optimă a instituţiilor de cultură, 

creându-se totodată un climat propice pentru activitatea artistică a oamenilor 

de cultură, scriitorilor şi artiştilor. Demne de interes sunt şi observaţiile 

autorului referitoare la valoarea muncii în doctrina social-democrată, 

relevându-se faptul că obiectivul prioritar în acest domeniu ar fi „asigurarea 

şanselor de acces la un status social-ocupaţional activ, de pe poziţia căruia să 

se asigure resursele necesare existenţei individului şi familiei, concomitent cu 

securitatea existenţială”. Considerând că „accesul la muncă este, în fond, 

condiţia fundamentală a libertăţii”, autorul remarcă deopotrivă importanţa 

unor aspecte legate de echitabilitatea în evaluarea şi recompensa muncii, prin 

asigurarea unor salarii „decente, corecte şi motivante.” 

Pe de altă parte, într-un text intitulat Reforma politicului – obligaţia unei 

noi viziuni, autorul cărţii menţionează credibilitatea precară a clasei politice 

româneşti în percepţia cetăţenilor, datorită jocurilor de interese ce suplinesc 

de multe ori grija pentru interesele celor mulţi. Este de dorit, observă autorul, 

să se producă „responsabilizarea politică a celor care sunt aleşi să exprime şi 

să reprezinte interesele cetăţenilor şi comunităţilor”. De asemenea, este 

subliniat faptul că politica trebuie să promoveze principiul egalităţii de şanse, 

orientându-se cu precădere spre nevoile cetăţeanului şi ale comunităţilor. Nu 

întâmplător, într-un interviu, referindu-se la calităţile morale şi intelectuale ce 

pot asigura reuşita unei personalităţi, autorul cărţii optează pentru 

capacitatea de autoevaluare cât mai funcţională, dublată de tenacitate şi efort 
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coerent. Sunt, de altfel, şi calităţile ce transpar din paginile acestui volum. 

Cartea Mai bine pentru cei mulţi a prof.univ.dr.ing. Vasile Boloş este, înainte de 

toate, o mărturie a unui parcurs social şi politic sincer şi credibil, în care 

sentimentele, gândurile şi aprecierile autorului sunt însoţite şi ilustrate cu 

documente inedite şi imagini ce dovedesc o activitate politică responsabilă şi 

lucidă, pusă în slujba comunităţii mureşene. 
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Declaraţie în Consiliul Judeţean Mureş 

D-le Vicepreşedinte, Doamnelor şi Domnilor consilieri, 

În numele grupului de consilieri ai PSD doresc să fac următoarea 

declaraţie: 

Este cunoscut faptul că activitatea celor care s-au implicat în viaţa 

politică se poate desfăşura pe mai multe paliere de responsabilitate. Primul 

palier este cel guvernamental, al doilea este cel parlamentar, al treilea este în 

cadrul structurilor formate din aleşi locali, al patrulea fiind în cadrul 

structurilor teritoriale. 

Domnului preşedinte al Organizaţiei Judeţene Mureş a PSD, ing. 

Alexandru Petru Frătean, i s-au încredinţat, de curând, responsabilităţi 

guvernamentale care nu sunt compatibile, conform legislaţiei, cu calitatea de 

consilier în cadrul Consiliului Judeţean Mureş. Domnul ing. Alexandru Petru 

Frătean a activat în cadrul Consiliului Judeţean Mureş începând cu anul 1996, 

având în mandatul 2004-2008 responsabilitatea de vicepreşedinte al acestui 

organism. Depăşind limitele partizanatului politic trebuie recunoscut faptul 

că în toată activitatea desfăşurată în cadrul Consiliului Judeţean, Domnia sa 

s-a achitat cu succes de atribuţiunile avute, lucru de altfel recunoscut şi de 

organismele naţionale abilitate să facă astfel de evaluări. 

Se cuvine deci acum, la încheierea misiunii sale de consilier judeţean, 

să-i adresăm mulţumirile noastre pentru munca desfăşurată pe parcursul a 13 

ani în cadrul Consiliului Judeţean Mureş şi să-i urăm succes în misiunea 

guvernamentală pe care şi-a asumat-o din partea PSD. 

Vă mulţumesc pentru atenţie! 

                                                 
 Alocuţiune rostită în cadrul şedinţei Consiliului Judeţean Mureş din data de 29 ianuarie 
2009, publicată în Ziarul „Cuvântul liber”,Tg. Mureş, 31 ianuarie 2009 
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Fugit irreparabile tempus 

 

„Fugit irreparabile tempus” spuneau în antichitate strămoşii noştri 

latini în momentele în care conştientizau acut trecerea timpului. Acelaşi lucru 

îl pot spune şi eu azi când încerc să rememorez perioada anilor 1961-1965 în 

care am avut şansa să fiu elevul Liceului „Mihai Viteazul” din Turda. 

Locuind în cartierul muncitoresc de lângă „Gara mică” (oare mai 

există şi azi această interfaţă cu lumea Munţilor Apuseni?) am traversat zilnic 

oraşul pentru a ajunge la clădirea impunătoare a Liceului „Mihai Viteazul”, 

unde, după o scurtă perioadă de acomodare în toamna anului 1961, m-am 

simţit, pe parcursul a patru ani ani, bine şi împlinit fără să am, la vremea 

acceea, capacitatea de a discerne de ce trăiesc această senzaţie. Acum după 

mulţi ani mi-am dat seama că acea stare de bine şi mulţumire se datora 

atmosferei de spiritualitate elevată care domnea în acel spaţiu de învăţământ. 

Acest lucru l-am mărturisit şi într-un interviu, publicat în noiembrie 2007 în 

ziarul „ Cuvântul liber ” din Târgu Mureş, cu prilejul aniversării vârstei de 60 

de ani. 

Lucrând de 34 de ani în învăţământul superior şi având prilejul să 

cunosc, mai mult sau mai puţin, peste 45 de universităţi din 12 ţări din 

Europa şi Statele Unite ale Americii sunt în măsură să evaluez şi să preţuiesc 

cât de importantă este atmosfera de lucru a unei comunităţi care-şi propune 

instruirea şi formarea spirituală a tinerilor. 

                                                 
 Material publicat în volumul „Colegiul Naţional Mihai Viteazul Turda 1909-2009 Studiu 
monografic” (Coordonator Gheorghe Lobonţ, Editura HIPERBOREA, Turda, 2009, ISBN 
978-606-8025-16-2, pag 279) 
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Şi cum valoarea unei şcoli o dă cu adevărat calitatea profesională şi 

umană a profesorilor care „slujesc” în acea şcoală (cuvântul slujesc l-am luat 

în sensul ritualic) nu pot să nu-mi amintesc cu gratitudine de profesorii 

Liceului „Mihai Viteazul” care m-au ajutat să-mi construiesc fundamentele 

formaţiei spirituale: Eugenia Popa (Limba română), Toma Fornade (Limba 

rusă şi diriginte), Ioan N. Radu (Limba franceză), Nina Corneagă (Limba 

latină), Maria Radu (Istorie), Maria Săveanu (Geografie); Elena Zaiu şi Ioan 

Onacă (Fizică), Nicolae Hristea (Botanică), Măndiţa Botez şi Eva Hobeţ 

(Chimie), Emilia Sinea (Matematică), Cornel Diaconu (Filosofie), Petru 

Potârniche (Muzică) ş.a. 

Marea majoritate a celor evocaţi sunt acum doar amintiri vii în 

memoria noastră, iar cei care erau foarte tineri, fiind la începutul carierei 

didactice, se apropie acum de vârsta senectuţii. Tuturor acestora le datorez 

recunoştiinţă fiind conştient că fiecare dintre noi duce cu sine, acolo unde 

destinul ne poartă paşii, o fărâmă din spiritul lor tutelar. 

Acum, la momentul aniversar de 100 de ani de la fondare, îi adresez, 

cu mult respect, acestei prestigioase instituţii şcolare urarea: 

Vivat, crescat, floreat „Mihai Viteazul” Collegium publicum! 
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Manifestul Partidului Socialist European 

 

La începutul lunii decembrie 2008, la Madrid, în cadrul Consiliului 

Partidului Socialist European (PES), formaţiune politică care reuneşte 

partidele socialiste, social-democrate şi muncitoreşti ale Europei, a fost 

adoptat un documentat important pentru alegerile europarlamentatre care 

vor avea loc în perioada 4-7 iunie 2009 cunoscut sub numele de Manifestul 

Partidului Socialist European. Manifestul este intitulat: „Cetăţenii înainte de 

toate: O nouă direcţie pentru Europa” 

Documentul aprobat este rezultatul unor consultări şi dezbateri largi 

derulate pe parcursul a nouă luni. În cadrul acestor dezbateri s-au înregistrat 

peste 300.000 de accesări ale site-ului cu proiectul acestui document, s-au 

desfăşurat circa 120 de reuniuni în diferitele zone ale Europei, iar la 

reuniunea finală au participat reprezentanţi ai 33 de partide membre PES. 

Manfestul PSE menţionat cere alegătorilor din ţările Uniunii Europene 

ca prin votul pe care-l vor da în iunie 2009 la alegerile europarlamentare să 

facă astfel ca vocea lor să fie ascultată. El îndeamnă ca aceştia să aleagă între o 

Uniune Europeană orientată spre stânga care să lucreze împreună cu statele 

acesteia pentru a găsi acele soluţii la problemele majore cu care se confruntă 

astfel încât interesele celor mulţi să fie protejate instituţional şi o Uniune 

Europeană care să fie dominată de forţele de dreapta care doresc ca piaţa să 

fie cea care să decidă asupra viitorului ţărilor şi populaţiei acestora. 

                                                 
 Ziarul „Cuvântul liber”, Tg. Mureş, 18 februarie 2009 
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Structural documentul este compus din patru părţi: un preambul, 

identificarea marilor probleme, propunerile pentru soluţii la probleme şi un 

apel final. 

Propunerile, în număr de 71, sunt grupate pe şase domenii prioritare 

de reformă: Relansarea economiei şi împiedecarea de noi crize financiare; 

Îmbunătăţirea vieţii cetăţenilor într-o nouă Europă socială; Aducerea Europei 

în poziţia de lider mondial în lupta contra schimbărilor climatice; 

Promovarea egalităţii într sexe în Europa; Elaborarea unei politici eficace a 

imigraţiei pentru Europa; Întărirea rolului Europei ca partener în asigurarea 

păcii, securităţii şi dezvoltării.  

Cu prilejul lansării manifestului preşedintele PES Poul Nyrup 

Rasmussen a făcut următoarea subliniere:„ Dreapta deţine de patru ani 

majoritatea în Europa. Cea a făcut ea pentru o societate mai justă? Ea a 

ignorat protejarea intereselor salariaţilor. Noi dorim să angajăm Europa într-o 

nouă direcţie cu scopul de a crea o societate mai justă şi să aşezăm interesele 

cetăţenilor înainte de orice”. 

Cu certitudine în perioada următoare se va discuta mult pe baza 

acestui important document atât la noi cât şi în celelate ţările ale Uniunii 

Europene. 
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Punct de vedere privind Spitalul Regional de Urgenţă 

Doamnă Preşedinte,  
Domnule Prefect, 
Domnilor Vicepreşedinţi,  
Doamnelor şi Domnilor consilieri 

Ca reprezentant al grupului de consilieri ai PSD doresc să subliniez, 

fără echivoc, că suntem interesaţi, în mod deosebit, de îmbunătăţirea, de către 

stat, a condiţiilor de asistenţă medicală pentru populaţia municipiului Târgu 

Mureş, respectiv a judeţului Mureş. Din acest considerent am sprijinit în 

mandatul anterior şi vom sprijini şi în mandatul acesta toate demersurile 

făcute pentru materializarea proiectului noului „Spital Universitar Judeţean 

de Urgenţă Mureş”, proiect aflat în programul de investiţii al Ministerului 

Sănătăţii şi Familiei. 

Realizarea unui proiect de asemenea amploare presupune o acţiune 

convergentă a tuturor factorilor interesaţi în acest sens şi avem în vedere: 

Consiliul Judeţean Mureş, Consiliul municipiului Tg. Mureş, Universitatea de 

Medicină şi Farmacie Tg. Mureş şi bineînţeles toate formaţiunile politice 

responsabile. 

Apreciem că orice demers care atrage după sine periclitarea sau 

întârzierea derulării acestui proiect nu este binevenit şi nu va avea suportul 

nostru. 

Facem un apel la mobilizarea tuturor energiilor de voinţă a factorilor 

politici implicaţi pentru a se putea duce la bun sfârşit acest proiect de care să 

beneficiem noi cu toţii şi, mai ales, generaţiile care vor urma. 

Vă mulţumesc! 

                                                 
 Alocuţiune rostită în cadrul şedinţei Consiliului Judeţean Mureş din data de 26 februarie 
2009, publicată parţial în ziarul Cuvântul liber, Târgu Mureş, 03 martie  2009 în cadrul 
articolului „Spitalul Regional de Urgenţă un proiect controversat” de Lia Vinţeler  
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Uniunea Vatra Românească va primi sediu în Complexul „Parc” 

 

În plenul şedinţei Consiliului Judeţean, consilierul social-democrat 

Vasile Boloş a ridicat problema spaţiului deţinut de Uniunea Vatra 

Românească în incinta Palatului Culturii şi pe care trebuie să îl părăsească. 

Preşedinta Consiliului Judeţean Mureş, Lokodi Edita Emöke, a promis că 

UVR va primi un spaţiu în Complexul „Parc”, care va fi renovat. Reamintim 

că, după multe procese şi adjudecări ale acestui complex (hotel, inclusiv sală 

de conferinţe, restaurant, spaţii şi teren aferent), el a intrat în administrarea 

Consiliului Judeţean Mureş şi, după renovare, aici vor primi sedii mai multe 

organizaţii neguvernamentale. De asemenea, aici vor fi amenajate birouri 

pentru servicii din cadrul CJ Mureş, care a funcţionează în spaţii improprii 

sau prea mici în clădirea Palatului Administrativ, unde îşi desfăşoară 

activitatea Consiliul Judeţean. 

                                                 
 Lia Vinţeler, Ziarul „Cuvântul liber”, Tg. Mureş, 27 martie 2010 
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Urări pentru Lazăr Lădariu 

 

Adevărata măsură a caracterului oamenilor o dau: faptele, 

comportamentul şi loialitatea necondiţionată faţă de valorile morale perene. 

Luând toate aceste elemente de referinţă Dl. Lazăr Lădariu, jurnalist, poet şi 

politician, este un om de caracter care impune şi merită respectul semenilor 

săi.  

La mulţi ani D-le Lazăr Ladariu! 

                                                 
 Ziarul „Cuvântul liber”, Tg. Mureş, 31 martie 2009  
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Pledoarie pentru valoare 

 

Domnule Preşedinte, 

Stimate colege şi colegi de partid, 

Doamnelor şi Domnilor invitaţi, 

Având onoarea de a fi preşedintele Organizaţiei municipale Tg Mureş 

a PSD în perioada iunie 2007-iulie 2008, interval de timp care acoperă mai 

mult de jumătate din mandatul care se incheie azi, ar fi fost normal să vă 

prezint o dare de seamă a activităţilor desfăşurate în perioada menţionată. 

Graţie însă unui efort de voinţă şi a unui travaliu pe care l-am desfăşurat în 

toamna anului trecut am reuşit să public, în decembrie 2008, la Editura 

Risoprint din Cluj Napoca, volumul „Mai bine pentru cei mulţi” care conţine, 

în cele 344 de pagini, în detaliu, aproape tot ceea ce trebuie reţinut din viaţa şi 

activitatea organizaţiei noastre pentru perioada menţionată. Acest volum se 

află în posesia multora dintre Dvs. dar şi a celor interesaţi, acum, şi mai ales 

în viitor, de activitatea PSD Tg Mureş. De aceea, respectuos, vă rog să mă 

consideraţi descărcat de această sarcină. 

Plecând de la motto-ul ales pentru cartea menţionată „Viaţa poate fi 

înţeleasă doar privind înapoi, dar trebuie trăită privind înainte”( Soren 

Aabaye Kierkegaard) aş dori să fac câteva scurte consideraţii privind 

perioada următoare. 

                                                 
 Alocuţiune prezentată în plenul Conferinţei Organizaţiei municipale Tg, Mureş a PSD 
din 28 martie 2009 desfăşurată în sala de conferinţe a Complexului Business din Tg. Mureş 
şi publicată în ziarul „Cuvântul liber”, Tg Mureş, 01 aprilie 2009 
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Apreciez că documentul ”Strategia consolidării instituţionale a 

Organizaţiei municipale a Partidului Social Democrat Tg. Mureş” prezentat la 

8 decembrie 2005 este la fel de actual şi astăzi şi, cu câteva completări de 

detaliu, ar putea constitui documentul programatic pentru următorii doi ani 

de activitate ai organizaţiei noastre; 

Având în vedere particularităţile „geografiei” politice şi electorale 

locale din Tg Mureş se impune, chiar dacă acest lucru presupune un efort 

financiar consistent, efectuarea unui studiu sociologic, cu grad de încredere 

ridicat, care să ofere baza obiectivă în elaborarea unor strategii politice pe 

termen scurt, mediu şi lung; 

O provocare majoră pentru întreg partidul, deci şi pentru organizaţia 

noastră locală şi judeţeană, o constituie, în condiţiile actuale determinate de 

guvernarea alături de PD-L, respectarea promisiunilor electorale ale PSD. 

Subscriu la părerile exprimate de Dl. Ion Iliescu şi Dl. Adrian Năstase că 

încălcarea acestor promisiuni pot afecta grav relaţia PSD-ului cu electoratul 

său. 

Pe fondul unei situaţii de criză economică mondială cu efecte resimţite 

din ce în ce mai palpabil şi în plan naţional, toţi cei care-şi asumă 

responsabilităţi politice trebuie să–şi modifice modul de gândire în „termeni 

de cheltuire de resurse”( Vasile Dâncu) într-o gândire bazată pe proiecte ce 

pot aduce resurse; 

Pentru că azi vom proceda la alegerea unor colegi pentru structurile 

de conducere ale organizaţiei noastre vă propun să avem în vedere la 

diferenţierea candidaţilor următoarele criterii: ataşament faţă de valorile 

social-democraţiei dovedit în timp; stare materială şi socială compatibilă cu 

profilul unui militant social-democrat credibil; capacitatea de a genera 

proiecte şi acţiuni politice; capacitate probată de a angrena grupuri de 
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membri şi simpatizanţi ai partidului în acţiuni specifice de partid precum şi 

în cadrul campaniilor electorale; disponibilitate declarată de a aloca un buget 

de timp adecvat funcţiilor pe care doresc să şi le asume ; un nivel de calificare 

în care activitatea politică să nu fie percepută ca un vector de evoluţie 

profesională; capacitate de comunicare publică adecvată ; 

Adresez urări de succes în activitate tuturor celor care-şi vor asuma 

responsabilităţi în structura de conducere a Organizaţiei noastre asigurându-

i, în acelaşi timp, de sprijinul meu pentru acele demersuri care duc la 

dezvoltarea unei social-democraţii de tip european.    
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Ideile de bază ale programului PSD pentru Parlamentul Europei 

 

Buna seara stimaţi ascultători, 

 Sunt Vasile Boloş, profesor la Universitatea Petru Maior din Târgu 

Mureş şi consilier judeţean PSD. 

În acestă seară mă adresez Dvs. cu intenţia de a vă face cunoscute 

câteva din ideile de bază ale programului pe care Partidul Social Democrat îşi 

propune să le aplice în activitatea din cadrul Parlamentului Europei prin 

parlamentarii săi, pe care Dvs îi veţi alege la 7 iunie. 

De la început se impune să vă fac cunoscută o precizare importantă: În 

Parlamentul Europei un parlamentar ales pentru a putea activa şi promova 

anumite măsuri legislative trebuie să facă parte dintr-un grup politic 

constituit. În cazul europarlamentarilor Partidului Social Democrat aceştia 

vor face parte din grupul Partidului Socialist European. Acesta include în 

structura sa majoritatea absolută a partidelor socialiste, social-democrate şi 

democrat-progresiste din Europa. 

Partidul Socialist European a pregătit pentru mandatul 2009-2013 un 

document programatic important intitulat „Cetăţenii înainte de toate”, 

document la care au aderat toate partidele componente înclusiv Partidul 

Social Democrat. 

Se constată că în contextul actual pretutindeni în Europa marea 

majoritate a oamenilor sunt puşi în faţa unor probleme fără precedent legate 

de recesiunea economică datorată crizei financiare mondiale care are ca efect 
                                                 
 Alocuţiune prezentată la Radio Tg. Mureş la 12 mai 2009 
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creşterea şomajului, creşterea preţului la alimente şi a energiei ceea ce duce la 

scăderea puterii de cumpărare. La această problemă majoră se adaugă 

creşterea criminalităţii şi a terorismului precum şi efectele, resimţite de noi 

toţi, ale schimbărilor climatice. 

Printr-o largă consultare a cetăţenilor din întreaga Europă s-au 

cristalizat în opinia Partidului Socialist European, şase priorităţi care trebuie 

avute în vedere pentru a asigura progresul Europei şi implicit şi al României. 

Aceste prioriăţi sunt: 

 Relansarea economiei pentru a se evita revenirea crizelor 

economice; 

 Promovarea dreptăţii sociale pentru o Europă socială; 

 Asigurarea egalităţii depline a sexelor în Europa; 

 Realizarea unei politici de imigrare în Europa care să ducă la 

progres; 

 Aducerea Europei în poziţia de a fi un partener puternic pentru 

asigurarea păcii, securităţii şi dezvoltarii mondiale; 

 Aşezarea Europei în fruntea luptei contra schimbărilor climatice; 

Din cele şase priorităţi voi prezenta azi câteva elemente avute în 

vedere să promoveze dreptatea într-o Europă socială. 

Documentul la care am făcut referinţă conţine 16 măsuri punctuale 

care evidenţiază responsabilitatea cu care sunt avute în vedere necesităţile 

celor mulţi din tot spaţiul european.Voi enumera câteva dintre acestea: 

 Negocierea unui Pact European al Progresului Social care să 

stabilească obiectivele şi măsurile care trebuie avute în vedere în politicile 

naţionale de solidaritate, sănătate şi educaţie, ceea ce va avea ca efect 

asigurarea în toate statele Uniunii Europene pentru pensionari, şomeri şi alte 
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persoane defavorizate de alocaţii sociale care să le permită să trăiască la un 

nivel decent; 

 Includerea în toate legislaţiile naţionale a unei prevederi de progres 

social şi care să fie rezultatul unor studii de impact social şi respectiv asupra 

mediului a oricărei măsuri luate; 

 Stabilirea unui cadru european în ceea ce priveşte serviciile publice 

care să garanteze cetăţenilor dreptul de acces universal şi egal la aceste 

servicii; 

 Realizarea unui Acord European asupra salariului care să 

garanteze un salariu egal la muncă egală şi prevederea unui salariu minim în 

toate statele membre; 

 Stabilirea unei Carte europene care să recunoască drepturile sociale 

ale tinerilor aflaţi la început de carieră; 

 Întărirea drepturilor individuale şi colective ale consumatorior; 

 O acţiune fermă pentru a asigura în toate statele politici fiscale cât 

mai juste, care să garanteze finanţarea sistemelor de protecţie socială a 

cetăţenilor europeni. 

Este clar, pentru cei care m-au urmărit, că social-democraţii români 

împreună cu socialiştii europeni sunt pregătiţi să aducă în Parlamentul 

Europei adevăratele probleme ale majorităţii populaţiei din România şi din 

Europa. Solidaritate şi dreptate socială este crezul acestora şi sunt sigur că 

votul Dvs din 7 iunie va da acestora şansa de a pune în practică acest 

principiu.. 

Vă adresez îndemnul să votaţi cu încredere candidaţii Partidului 

Social Democrat la alegerile europarlamentare. 

Vă mulţumesc pentru atenţie. 
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Protest  

 

Subsemnaţii, consilieri judeţeni, constatând, cu stupoare, că 

preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, dna LOKODI Edita, a obstrucţionat 

participarea subprefectului Valentin PRECUP, ca reprezentant al Instituţiei 

Prefectului Judeţului Mureş, la şedinţa Consiliului Judeţean Mureş din data 

de 25 iunie 2009, ne exprimăm profundul regret şi 

PROTESTĂM  

împotriva unui asemenea gest care nu este specific unui 

comportament care să stimuleze colaborarea instituţională în folosul 

comunităţii judeţului Mureş.  

Precizăm că, potrivit prevederilor art. 98 din Legea nr. 215/2001, 

coroborate cu prevederile art. 52 din aceeaşi lege, la lucrările Consiliului 

Judeţean pot asista şi lua cuvântul, fără drept de vot, prefectul, sau 

reprezentantul acestuia, deputaţii şi senatorii, miniştrii şi ceilalţi membri ai 

Guvernului, secretarii şi subsecretarii de stat, şefii serviciilor publice 

deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale din unităţile 

administrativ-teritoriale, în problemele ce privesc domeniile de 

responsabilitate a acestor servicii, precum şi persoanele interesate, invitate.  

Este, deci, în afara oricărei discuţii, că intră în sfera de competenţă a 

prefectului să participe la şedinţele Consiliului Judeţean şi să se pronunţe, 

dacă doreşte, asupra problemelor supuse dezbaterilor.  

                                                 
 Ziarul „Cuvântul liber”, Tg Mureş 1 iulie 2009 
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În lipsa unor reglementari legale, sau a unor reguli aprobate, în acest 

sens, de către consilieri prin hotarâre, ca minim gest de eleganţă, este normal 

ca reprezentantul Guvernului în teritoriu să fie invitat la prezidiu, unde va 

putea fi văzut şi auzit, faţă în faţă cu cei cărora se adresează, rămânând la 

latitudinea sa dacă acceptă sau nu acest lucru.  

Raportat la aceste aspecte de legalitate şi de protocol, considerăm că 

atitudinea preşedintelui Consiliului Judeţean Mureş, care, la menţionata 

şedinţă de consiliu, l-a invitat pe domnul subprefect Valentin PRECUP să 

părăsească masa prezidiului, nu poate fi catalogată decât sfidătoare la adresa 

unor instituţii ale Statului Român şi, oricum am privi lucrurile, atitudinea 

este una neelegantă şi este în afara regulilor de colaborare care ar trebui să 

guverneze relaţiile umane, în general. 

Semnatari: 

 Mihai Poruţiu, Teodor Giurgea, Vasile Filimon, Cristian Cioban, Doru 

Borşan, Ladislau Schwartz, Ieronim Seracu, Vasile Boloş, Mircea Radu, Ioan 

Pop, Teofil Moldovan, Mihaela Kardos, Tiberiu Ferenczi 
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Interviu la Radio Tîrgu Mureş  

 

Valentin Marica: Domnule Prof. univ.dr.ing. Vasile Boloş, prorectorul 

Universităţii „Petru Maior” din Tg. Mureş, aş porni în dialogul pe care îl 

înregistrăm aici, la universitate, de la o cifră, 393, o cifră în anul academic 

2009-2010. 

Vasile Boloş: Cifra reprezintă perioada cumulată de stagiu a studenţilor 

noştri Erasmus, studenţii noştri care vor pleca în universităţi din 

Comunitatea Europeană, pentru a parcurge unul sau două semestre de studii 

la universităţile partenere. Eu având calitatea de prorector ştiinţific la 

Universitatea „Petru Maior” am în responsabilitate activitatea de cercetare 

ştinţifică, precum şi activitatea de relaţii internaţionale, aşa încât nu m-aţi 

surprins foarte tare cu această cifră. 

Valentin Marica: Cu această cifră legată de universităţi din Franţa, 

Italia, Spania, dar şi Germania, mai nou. D-le prorector, ora fierbinte a 

universităţii, acum când înregistrăm, este Carta Universităţii, ediţia 2009, va 

intra în plenul Senatului. 

Vasile Boloş: Aşa este. În şedinţa de Senat pe care o vom avea joi, 2 

iulie, pentru cei care înţeleg semnificaţia este un punct extrem de important, 

este vorba de aprobarea ediţiei 2009 a Cartei Universităţii. Ediţia anterioara a 

Cartei Universităţii s-a născut în anul 1995, a suferit nişte corecţii în 1996 şi 

ultimele corecţii au fost în anul 1999, deci au trecut 10 ani. 10 ani reprezintă o 

                                                 
 Transcrierea interviului realizat de Valentin Marica şi difuzat la Radio Tîrgu Mureş în 
cadrul emisiunii Vitralii la data de 3 iulie 2009  
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perioadă lungă de acumulări în viaţa universităţii noastre şi nu numai a 

universităţii, ci în viaţa social-politică a ţării şi bineînţeles că un document 

atât de important trebuia să fie actualizat şi să fie adus la standardele 

momentului. 

Valentin Marica: 393 de luni petrecute de studenţii de la „Petru Maior” 

din Tg. Mureş la universităţi străine, Carta aceasta, ediţia 2009 a Universităţii, 

ne duc înspre un cuvânt titlu: „Excelenţa”. 

Vasile Boloş: Având în vedere faptul că o lungă perioadă de timp şi 

anume 14 ani am fost rectorul universităţii, acest lucru m-a făcut să cunosc în 

detaliu viaţa acestei instituţii, iar din anul 2004 sunt prorector ştiinţific al 

universităţii, ceea ce mi-a asigurat în continuare posibilitatea să cunosc 

intimitatea vieţii academice din această instituţie, şi având în vedere faptul că 

anul viitor instituţia noastră va sărbători 50 de ani de la fondare, ceea ce, 

sigur, într-o ierarhie internaţională este puţin, dar în scară naţională totuşi 

este o cifră care are semnificaţii şi ascunde în spatele ei acumulări deosebite, 

va trebui să mă concentrez foarte bine asupra elementelor pe care mi le-aţi 

sugerat, şi anume excelenţa. Sigur, o putem discuta în plan didactic, o putem 

discuta în plan ştiinţific, o putem discuta în componentele de relaţii 

internaţionale, toate, sigur, subsumate aceleiaşi dorinţe de a asigura 

studenţilor noştri o formaţie complexă, o formaţie atât profesională, cât şi 

umană, pentru că în final absolvenţii noştri trebuie să fie atât specialişti, dar şi 

oameni ai societăţii care să facă faţă unor provocări, nu uşoare, pentru 

perioada următoare. Nu facem parte din categoria universităţilor mari, din 

punct de vedere numeric, ale ţării, ci din categoria universităţilor mici- 

mijlocii, dar întotdeauna ne gândim şi mi-a plăcut să spun şi fac referire la 

adagio-ul latin „Non multa sed multum”, în ideea că nu neapărat trebuie să 

fim foarte mari ca să fim foarte buni. Dorinţa noastră este să ne ridicăm la 
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standardele de calitate care în ziua de astăzi s-au modificat şi s-au aliniat la 

standardele din Uniunea Europeană. Orice universitate modernă încearcă să-

şi aşeze activităţile pe baza principiilor academice bine cunoscute şi precizate 

într-un document internaţional, la care a aderat un foarte mare număr de 

universităţi, este vorba de Magna Charta Universitatum de la Bologna, care s-

a născut în anul 1988. Pentru cei care nu cunosc Universitatea din Bologna 

este cea mai veche universitate a lumii şi în fiecare an, în luna septembrie, are 

loc o festivitate prin care universităţile care aderă la aceste principii semnează 

un document. Universitatea noastră a semnat acest document în anul 2005, 

prin persoana D-lui rector. În felul acesta ne-am asumat valorile etice şi 

valorile morale ale acestui document recunoscut în plan internaţional. În 

acelaşi timp, instituţiile universitare moderne încearcă să-şi păstreze şi să-şi 

asigure conexiunile cu viaţa academică internaţională prin cele două mari 

asociaţii ale universităţilor. Este vorba de Asociaţia Internaţională a 

Universităţilor, cu prescurtarea I.A.U., la care universitatea noastră s-a asociat 

în anul 2003, precum şi Asociaţia Europeană a Universităţilor, la care am fost 

acceptaţi ca membri în anul 2008. Este un lucru important să faci parte din 

structurile acestor asociaţii academice. Am participat la  două manifestări: în 

anul acesta la Asociaţia Europeană a Universităţilor de la Praga, iar anul 

trecut la Asociaţia Internaţională a Universităţilor de la Utrecht. Aceste 

instituţii elaborează documente programatice şi politici academice care sunt 

importante să fie cunoscute de instituţiile academice care doresc să se alinieze 

la tendinţele actuale. Facem parte şi dintr-o structură asociativă importantă, 

se numeşte HUMAN, este asociaţia internaţională a managerilor din 

universităţi din Europa, care are în vedere aspectele manageriale ale 

conducerilor universităţilor, precum şi Comisia europeană de educaţie în 

domeniul educaţiei, audiovizualului şi culturii, care coordonează programele 
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internaţionale Erasmus. Instituţia noastră având un document, aşa-numitul 

„Charter”, care ne asigură în intervalul 2007-2013 componentele programului 

Erasmus operaţional. 

Valentin Marica: Au fost nu de mult Zilele Erasmus ale universităţii. 

Vasile Boloş: Da. Noi în fiecare an organizăm câteva Zile Erasmus în 

care studenţii care au participat la programele Erasmus şi viitorii studenţi 

Erasmus sunt puşi în contact, îşi prezintă impresiile pe care le-au acumulat în 

perioadele de stagiu. Şi mai mult decât impresii, pentru că ei de fapt au trăit o 

experienţă interesantă fiind prezenţi în alte instituţii şi în alte civilizaţii. O 

astfel de acţiune este o acţiune care are şi o componentă  ştiinţifică, dar mai 

mult şi o componentă umană. Se produce un transfer de impresii 

necenzurate, neelaborate, cât mai firesc şi în aşa fel încât studenţii să-şi dea 

seama că de fapt ceea ce au trăit ei este un eveniment care-i ajută în carieră, 

dar în acelaşi timp îi determină şi pe alţi studenţi să aibă curajul să facă acest 

pas. 

Valentin Marica: Universitatea „Petru Maior” din Tg. Mureş, 

parteneriat cu 58 de universităţi din 25 de ţări, prestigiul se formează aici, aici 

acasa şi să vorbim D-le Prorector despre o componentă importantă în 

activitatea universităţii, cea ştiinţifică. 

Vasile Boloş: Viaţa ştiinţifică internaţională este extrem de complexă şi 

presupune un număr impresionant de manifestări la care cadrele didactice 

din universitate sunt prezente sau se străduiesc să fie prezente pentru că sunt 

şi aspecte în care componenta materială este o piedică care ne face să fim mai 

selectivi în ceea ce înseamnă prezenţa la astfel de manifestări. Aţi menţionat 

că o bună parte a acestei activităţi o desfăşurăm la Tg. Mureş. Anul trecut, în 

universitatea noastră s-au desfăşurat un număr de 8 manifestări ştiinţifice 

internaţionale, dintre care aş dori să prezint câteva dintre ele: este vorba de 
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Conferinţa Ştiinţifică Internaţională BICS 2008, în domeniul inteligenţei 

artificiale, o altă conferinţă a fost tot în domeniul informaticii, în domeniul 

aplicaţiilor în domeniul bio-medical computing, cu volume indexate la cel 

mai înal nivel ştiinţific internaţional, publicate în Statele Unite. Ulterior 

acestor manifestări, a fost  o conferinţă internaţională în domeniul economic 

al dreptului şi al managementului, la care au fost reprezentanţi din 18 ţări şi a 

căror volume au fost de asemenea publicate. A fost  conferinţa internaţională 

„Educaţie şi comunicare”, care este la a treia ediţie, şi care, de asemenea, a 

avut prezenţe internaţionale prestigioase. Am avut onoarea să găzduim şi 

reuniuni internaţionale în domeniul administraţiei, al managementului 

universităţilor, al asociaţiei internaţionale HUMAN. Prezenţa la Tg. Mureş a 

unor personalităţi din domeniul ştiinţei din diferite domenii a făcut ca 

universitatea noastră, oraşul nostru, zona noastră să fie cunoscute şi să fie 

conectată la viaţa ştiinţifică internaţională, iar cadrele noastre didactice şi nu 

numai, şi colegii din ţară au avut posibilitatea să-şi prezinte o parte din 

realizările Domniilor lor. 

Valentin Marica: Universitatea are şi câteva publicaţii prestigioase. 

Vasile Boloş: Este important ca fiecare instituţie să aibă publicaţiile, si o 

editură puternică care să permită realizarea materialelor scrise şi distribuţia 

lor, diseminarea lor în comunitatea ştiinţifică naţională şi internaţională. La 

noi la Universitate există un număr de 5 publicaţii ştiinţifice recunoscute, 2 

dintre ele sunt la nivelul naţional pentru aceia ce cunosc B+, ceea ce înseamnă 

după publicaţiile cu indexare internaţională imediat pasul următor. 

Publicaţiile se numesc Studia Universitatis Petru Maior. Series Philologia şi 

respectiv Series Historia, de asemenea avem o publicaţie Curentul Juridic, care 

are specific, aşa cum apare din denumire, ştiinţele juridice, Facultatea de 

Inginerie şi domeniul informaticii este acoperit de Scientific Bulletin of the 
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Petru Maior University, iar de curând a apărut şi Studia Universitatis Petru 

Maior, Seria Oeconomica. Cu alte cuvinte, avem toate domeniile de activitate 

ştiinţifică din universitate acoperite cu publicaţii proprii şi care, sigur, unele 

dintre ele la nivelul pe care l-am menţionat, altele în curs de acreditare pentru 

a putea fi oferite în schimburi internaţionale. 

Valentin Marica: Cu alte cuvinte, inginerie, ştiinţe şi litere, drept 

administrativ... 

Vasile Boloş: Ştiinţe juridice şi domeniul economic, care este un 

domeniu mai larg. Universitatea noastră este o universitate de profil larg, 

ceea ce impune publicaţii distincte, pentru că tendinţa astăzi este să fie 

publicaţii specializate, focusate pe domenii foarte bine definite.Aş menţiona 

şi Editura Universităţii, care deja are 14 ani de funcţionare, care a scos deja 

peste 200 de titluri în domeniul ştiinţei, editura fiind recunoscută de Consiliul 

Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior. 

Valentin Marica: Unele cărţi ale Editurii „Petru Maior” coboară direct 

în biblioteca universităţii, o bibliotecă cu 130.000 de volume. 

Vasile Boloş: Universitatea are o bibliotecă, aşa cum aţi menţionat Dvs., 

destul de bine dotată din punct de vedere al fondului de bibliotecă. Noi am 

avut o politică până în acest moment: important e numărul de titluri şi nu 

atât numărul de exemplare, pentru ca să dăm şansă studenţilor să aibă acces 

la titluri importante. Fiecare cadru didactic din universitate a avut 

posibilitatea să solicite cele mai importante două titluri din domeniul său de 

activitate din literatura internaţională, tocmai pentru a da posibilitate 

studenţilor să vadă ultimele apariţii bibliografice în cadrul diferitelor 

discipline. A fost un efort financiar, şi un efort de documentare, care a avut 

un efect pozitiv. 
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Valentin Marica: Universitatea „Petru Maior” din Tg. Mureş şi centrele 

de cercetare. 

Vasile Boloş: Avem 10 centre de cercetare, unele dintre ele acreditate la 

nivel instituţional, altele acreditate la nivel naţional. Aş menţiona câteva 

dintre ele. Este vorba de Tehnologii avansate de proiectare şi fabricaţie 

asistate, Centrul de critică şi istorie literară, Centrul de cercetare ştiinţifică a 

istoriei elitelor româneşti, Centrul de cercetare în lingvistică aplicată şi studii 

culturale. De asemenea centre distincte:  în domeniul informatic, în domeniul 

cercetărilor economice, în domeniul optimizării performanţei organizaţiilor, 

centrele de cercetare pentru drept şi ştiinţe socio-umane, respectiv în 

domeniul urbanismului şi politicilor publice. Constataţi o diversitate de 

domenii. Cele aproximativ 180 de cadre didactice prezente în universitate 

desfăşoară activitatea ştiinţifică în aceste colective care sunt grupate în 

centrele de cercetare pe care le-am menţionat. Urmează în perioada 

următoare să efectuăm un audit al activităţii acestor centre, care să fie inclus 

în dosarul de evaluare al universităţii, universitatea noastră fiind, în 

momentul de faţă, în acţiunea de evaluare instituţională în vederea obţinerii 

calificativului pe care ni-l dorim să fie „încredere ridicată”. 

Valentin Marica: Pentru a avea cât mai mulţi studenţii şi în anii care 

vin, creşte numărul studenţilor la Universitatea „Petru Maior” din Tg. Mureş. 

Pentru admiterea aceasta, aveţi şi sloganul „O universitate pentru comunitate”. 

Vasile Boloş: Da, aşa este. Această deviză, acest slogan, l-am ales cu mai 

mulţi ani în urmă, plecând de la ideea şi, ca să spun aşa crezul, că 

universitatea noastră, dincolo de activitatea propriu-zisă pentru formarea 

studenţilor, trebuie să fie şi un pol în jurul căruia să graviteze viaţa culturală 

şi ştiinţifică a regiunii în care ne aflăm. Sigur, pe domeniile noastre de 

activitatea. Am creat această deviză şi o folosim în continuare, subliniind de 
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fapt că îndeplinim şi o misiune socială în spaţiul mureşan. Această deviză 

sper să fie înţeleasă de cei care ne urmăresc în adevăratul ei sens, adică 

universitatea îşi asumă şi responsabilităţi sociale, responsabilităţi pentru 

dezvoltare durabilă în zona în care ne aflăm. Aşa cum se cunoaşte acesta este 

o zonă de multiculturalitate, o zonă cu multiple valenţe în toate planurile 

vieţii sociale, culturale şi politice.  

Valentin Marica: Este un loc viu, un loc puternic pentru viaţa Târgu 

Mureş-ului, această universitate, alături de Universitatea de Medicină şi 

Farmacie, de Academia de Artă Teatrală. Aici aş trece puţin cu gândul înspre 

o zi frumoasă a Târgu Mureş-ului. Târgu Mureşul vă mulţumeşte pentru 

această zi, eraţi rectorul universităţii când s-a dezvelit statuia lui Petru Maior 

la Tg. Mureş, în faţa universităţii, opera sculptorului Florin Strejac. 

Vasile Boloş: Da, mi-aduc aminte de acest moment. La momentul 

respectiv, a fost o zi încărcată de emoţie, pentru că Petru Maior este un patron 

spiritual care ne obligă foarte mult, pentru că spiritul iluminist al vremii 

respective îl regăsim şi în ziua de astăzi, în alte forme, şi în viaţa universităţii. 

În spiritul universităţii noastre se regăseşte cred că în totalitate. 

Valentin Marica: Dinspre Şcoala Ardeleană ne vine ideea să ne ferim de 

urâta neştiinţă. Domnule prorector, faceţi parte şi dintr-o comisie naţională, 

dezvoltarea educaţiei permanente în universităţi, faceţi parte şi dintr-o 

asociaţie naţională cu filială la Tg. Mureş, Asociaţia de tribologie. Greşesc? 

Aţi militat la Tg. Mureş pentru înfiinţarea unui centru de excelenţă. Nu 

putem să eludăm din aceste interviu cartea Dvs., cartea de eseistică. 

Vasile Boloş: În ceea ce mă priveşte, activând foarte mulţi ani în 

învăţământul superior, sunt peste 30 de ani, m-am legat foarte mult de acest 

domeniu şi practic mă identific cu acest domeniu, deşi îmi recunosc şi 

antecedentele profesionale dinaintea activităţii din învăţământul superior, 
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ceea ce pentru un inginer e foarte important. Am considerat întotdeauna că 

atunci când faci anumite reflecţii sau îţi exprimi anumite gânduri, e bine să le 

transmiţi şi celor din jurul tău, chiar dacă cei din jurul tău nu ţi le 

împărtăşesc, dar poate generează la rândul lor alte raţionamente, alte 

gânduri. Tot ceea ce le-am spus studenţilor de-a lungul a multor ani, le-am 

prins într-un volum „De Universitas” şi într-un al doilea volum, „Mărturii de 

viaţă academică”, pe care le-am publicat şi le-am oferit tinerilor spre lectură şi 

meditaţie, celor care depăşesc nivelul de interes obişnuit. Consider că, de 

altfel, toţi care au această muncă este bine să transfere şi generaţiilor care vin 

gândurile lor şi frământările pe care le-au avut în decursul anilor. 

Valentin Marica: Domnule prorector, timpul lumii este un timp 

îngândurat, nu este tocmai neted. Ce ar trebui să se întâmple în învăţământ, 

într-o universitate, ca binele să fie mai conturat, mai pregnant? De binele 

acesta avem nevoie! 

Vasile Boloş: Îmi puneţi o întrebare foarte dificilă şi care ar necesita 

multe, multe momente de meditaţie şi în acelaşi timp şi nişte exprimări alese, 

ca să fie bine înţelese. Viaţa academică este o viaţă frumoasă cu multe 

momente de satisfacţie, dar şi cu multe momente de îndoială şi de opţiuni, 

pentru că ceea ce transferă dascălul studenţilor este rezultatul acumulărilor 

sale din lecturi, dar şi din cercetarea şi din experienţa proprie pe care a 

parcurs-o, pe care apoi trebuie s-o filtreze prin ceea ce se întâmplă în jurul 

său, pentru că lumea în momentul de faţă este o lume foarte dinamică, o lume 

globală, o lume în care se produc mutaţii care de multe ori le înţelegi greu, 

sau trebuie să faci eforturi ca să le înţelegi, să vezi conexiunile. Ceea ce 

trebuie să transmitem studenţilor sunt valorile perene, valorile stabile, 

elementele care nu sunt perisabile, care nu-şi pierd valoarea în foarte scurt 

timp. De altfel, în ceea ce facem la catedră le transmitem aceste elemente, dar 
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în acelaşi timp trebuie să le transmitem şi nişte valori morale, nişte valori 

spirituale astfel încât absolvenţii noştri să fie dincolo de specialişti şi nişte 

oameni activi în viaţa civică, politică, nişte oameni responsabili, nişte oameni 

care să nu fie indiferenţi de ceea ce se întâmplă în jurul lor, şi în acelaşi timp 

să se bucure de ceea ce au făcut predecesorii lor, să aprecieze ceea ce este 

frumos, să aprecieze ceea ce este valoros, şi, dacă se poate, să aibă unităţile de 

măsură cu care să judece ceea ce întâlnesc în viaţă. Este greu de exprimat 

aceste lucruri, dar cred că o bună parte din studenţii noştri au capacitatea 

aceasta, şi chiar şi dorinţa, nu numai capacitatea, de a asimila aceste valori. 

Împreună cu colegii noştri de la Tg. Mureş şi din alte centre academice, ne 

străduim ca generaţia care se naşte acum, în sensul spiritual, să fie la nivelul 

celorlate generaţii care au fost înaintea lor. 

Valentin Marica: Răspundeţi de ziua de mâine, domnule prorector. Vă 

mulţumesc pentru acest interviu, ne bucurăm de fiecare dată de întâlnirea cu 

acest mediu academic târgu-mureşean. Vă mulţumesc! 
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Să nu uităm de sănătatea morală a societăţii 

 

Onoraţi invitaţi, 

Stimaţi colegi, 

Dragi studenţi, 

 

Mă aflu astăzi aici în dublă ipostază, aceea de prorector ştiinţific al 

Universităţii „Petru Maior” reprezentând conducerea academică a 

Universităţii, dar şi în acea de cadru didactic al Facultăţii de Inginerie. 

Evenimentul pe care-l marcăm acum, şi anume deschiderea anului 

academic 2009-2010, care este cel de-al 49-lea în istoria instituţiei noastre, 

reprezintă un moment important din viaţa multor dintre cei prezenţi, şi mă 

refer la studenţii din anul I, şi anume debutul vieţii studenţeşti. Aceasta este o 

perioadă dificilă prin volumul muncii care vă aşteaptă, dar şi frumoasă prin 

rezultatele ei, care se materializează prin asimilarea unei profesii bine definite 

şi anume aceea de inginer. Aş fi tentat să dezvolt mai multe idei despre 

valenţele acestei profesii, dar aş putea fi acuzat că pledez „pro domo”, dar nu 

pot să nu subliniez faptul că progresul acestei societăţi este în strânsă 

legătură cu progresul tehnic iar acesta îi are ca promotori principali inginerii 

de diverse specialităţi. Fiind reprezentant al conducerii Universităţii am să fac 

referiri la activitatea Universităţii Petru Maior în ansamblul său pentru a vă 

                                                 
 Alocuţiune rostită la deschiderea anului academic la Facultatea de Inginerie, 28 
septembrie, 2009, Casa de Cultură a Tineretului Mihai Eminescu. 
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putea face, şi aici mă refer în mod deosebit la studenţii din anul I, o imagine 

cât mai completă despre această instituţie. 

Universitatea „Petru Maior” prin cei aproape 6000 de studenţi se 

constituie în cea mai mare universitate din judeţul Mureş şi aşa cum se 

subliniază prin deviza sa „O universitate pentru comunitate” îşi propune să 

reprezinte un pol în jurul căruia să graviteze viaţa spirituală şi de cercetare a 

judeţului Mureş, zonei geografice în care se află. Acest deziderat este 

argumentat explicit în Carta Universităţii „Petru Maior”, aprobată în această 

vară de către Senatul universităţii. 

În această perioadă se pregătesc de către toate structurile Universităţii 

„Petru Maior” documentele care să permită evaluarea instituţională de către 

Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior, în 

vederea obţinerii calificativului prevăzut de legislaţia naţională. 

O prioritate instituţională o reprezintă şi înscrierea Universităţii „Petru 

Maior” în aria învăţământului superior european. Mărturie stau în acest sens 

cele 60 de parteneriate cu universităţi din Uniunea Europeană cu care sunt 

active schimburi de studenţi şi cadre didactice în cadrul programului 

Erasmus. 

Un efort deosebit este depus de către conducerea Universităţii „Petru 

Maior”, la diferitele sale nivele de competenţe, precum dezvoltarea bazei 

materiale a acesteia cu scopul nemijlocit al îmbunătăţirii condiţiilor de muncă 

şi viaţă a comunităţii sale. Astfel, în ultima perioadă au fost finalizate: sediul 

Facultăţii de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative, noua sală de sport 

din Piaţa Republicii. Este în curs de executare un nou corp de laboratoare de 

informatică din str. Nicolae Iorga, amenajarea noii biblioteci a Facultăţi de 

Inginerie, un nou cămin în campusul de la Livezeni. Alte proiecte importante 
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legate de cercetare sunt în curs de avizare pentru ca în următorii ani 

ponderea acestei activităţi să fie mult sporită.  

Un aspect asupra căruia doresc să insist este preocuparea constantă 

pentru respectarea de către toţi membrii comunităţii academice a 

Universităţii „Petru Maior” a normelor prevăzute în Codul etic aprobat de 

Senatul Universităţii „Petru Maior”. Într-o lume în plină globalizare, cu 

dezvoltări tehnologice importante, nu avem voie să uităm că sănătatea 

morală a unei societăţi este fundamentul unei vieţi normale şi civilizate. 

Această preocupare a fost remarcată şi de către societatea civilă din România, 

Universitatea „Petru Maior” ocupând un loc onorabil în clasamentul 

universităţilor curate. 

Fac un apel ca şi noii studenţi care intră în anul I să subscrie la aceste 

valori să facă ca valoarea şi munca să fie respectate. 

Urez studenţilor şi cadrelor didactice din facultatea de Inginerie a 

Universităţii „Petru Maior” un an academic cât mai bogat în împliniri. 
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România are nevoie de un preşedinte de stânga 

D-le Preşedinte, 
Onorat auditoriu, 
Stimaţi colegi, 

În calitate de membru al Organizaţiei municipale Tg. Mureş a PSD, 

dar şi din postura de lider al Grupului de consilieri PSD din Consiliul 

Judeţean Mureş, doresc să enunţ câteva idei pe care le consider adecvate 

acestui forum de partid. 

În urmă cu câteva săptămâni, chiar în această sală, am participat 

alături de mulţi dintre Dvs. la o întâlnire cu Mircea Geoană, Ecaterina 

Andronescu şi Ionuţ Bazac. Cu acest prilej, Dl. preşedinte Mircea Geoană a 

făcut o analiză extrem de detaliată fundamentată pe un sondaj sociologic 

efectuat pe un eşantion foarte mare, ceea ce-i dă un grad mare de încredere, a 

stării de fapt din ţară, din Transilvania, dar şi din judeţul Mureş. Am reţinut 

atunci că în arhitectura demografică şi politică din judeţul Mureş sondajul 

indica un procentaj de 45% din preferinţe pentru candidatul la preşedinţie 

Traian Băsescu şi a 25% din preferinţe pentru candidatul Mircea Geoană. În 

acest context, Organizaţia PSD Mureş are o misiune foarte importantă şi 

dificilă în acelaşi timp, care implică marea responsabilitate de a corecta acest 

raport în favoarea candidatului nostru. Acest lucru impune o mobilizare 

generală a întregii organizaţii şi în mod deosebit a organizaţiei municipale 

pentru a obţine rezultatul dorit. Aceasta este starea de fapt de la care pornim 

azi într-o competiţie dură. Aş dori în continuare să fac într-o expunere 

sintetică câteva aprecieri cu caracter personal: 

                                                 
 Alocuţiune prezentată (parţial) la Conferinţa extraordinară a Organizaţiei judeţene 
Mureş a PSD din data de 30 septembrie 2009, desfăşurată în sala de conferinţe a 
Complexului Business din Tg. Mureş 
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Starea actuală a României, în care se pot identifica probleme social-

economice majore, presupune o abordare cu totul alta decât cea din ultimii 

cinci ani, impunându-se în viaţa României mai mult echilibru politic şi 

respectarea principiilor democratice în spiritul şi litera constituţiei; 

Ne putem aştepta, pe fondul unei nemulţumiri acumulate de marea 

masă a populaţiei, la o participare numerică scăzută la votul din 22 

noiembrie. Acest lucru atrage după sine ca cel ce va fi candidatul PSD la 

preşedinţie să vină cu un mesaj politic care să răspundă necesităţilor reale ale 

populaţiei României; 

Suntem conştienţi că electoratul anului 2009 are un grad de exigenţă 

sporit faţă de candidatul la preşedinţia ţarii şi faţă de oferta sa electorală. Ca 

membrii ai Partidului Social Democrat ne putem propune ca printr-un efort 

colectiv exemplar să facem ca numărul celor care se vor prezenta la vot să fie 

cât mai mare, mai ales a electoratului care este nehotărât, dar care potenţial 

ne pot vota. Să le cerem, acestora să analizeze cu atenţie ofertele politice ale 

candidaţilor şi cu multă responsabilitate să-şi exercite votul ca o datorie civică 

şi de conştiinţă; 

Cei care privim cu responsabilitate la viitorul societăţii româneşti şi 

avem în vedere soarta celor mai mulţi dintre cetăţenii României, avem 

convingerea că este necesar în fruntea ţării a unui nou preşedinte. 

Ca intelectual cu profunde convingeri de stânga cred că noul 

preşedinte trebuie să fie un reprezentant autentic al stângii româneşti. 

Candidatul Partidului Social Democrat, Dl. Mircea Geoană, are toate calităţile 

şi anvergura necesară pe toate planurile pentru a îndeplini cu succes această 

funcţie publică. Voi sprijini cu energie această candidatură şi vă propun şi 

Dvs. să faceţi acest lucru.  

Vă mulţumesc pentru atenţie!
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O singură Românie 

 

Nadia Şandor: Bună seara şi bun găsit la Plan apropiat. În această seară îl 

avem ca invitat pe Dl. Vasile Boloş, reprezentant al Partidului Social 

Democrat. Bună seara şi bine aţi venit în studioul ştirilor! 

Vasile Boloş: Bună seara. Vă mulţumesc! 

Nadia Şandor: Am în faţă un proiect naţional, aflat momentan în 

dezbatere publică, şi am înţeles că acest proiect este realizat de Dl. Mircea 

Geoană, candidat la funcţia de preşedinte al României. Aş vrea să vă întreb, şi 

văd că de fapt acest proiect conţine un plan anticriză, dacă puteţi face o scurtă 

trecere în revistă a principalelor puncte pe care le cuprinde acest plan. 

Vasile Boloş: Da, cu siguranţă, şi vă mulţumesc că îmi oferiţi această 

posibilitate. Dar aş începe spunând, în preambul, o chestiune foarte 

importantă şi anume: Dl. Mircea Geoană, preşedintele Partidului Social 

Democrat, candidat la preşedinţia României este o persoană cu o pregătire 

solidă în domeniul economic, în domeniul juridic, în domeniul administrativ, 

cu o vastă experienţă, şi am să concretizez acest lucru, fapt ce i-a permis să 

aibă o viziune largă a întregii problematici a societăţii româneşti, în toate 

sferele sale de activitate. Aş dori să argumentez acest lucru şi după aceea voi 

face referiri directe la întrebarea dumneavoastră. 

Nadia Şandor: Vă rog. 

                                                 
 Transcrierea emisiunii Plan apropiat din 3 noiembrie 2009 de la Televiziunea Tg. Mureş, 
Realizator Nadia Şandor 
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Vasile Boloş: Pe lângă pregătirea sa iniţială de inginer, Dl. Mircea 

Geoană a urmat cursuri juridice, după care a făcut o pregătire la celebra 

şcoală École Nationale d’Administration din Paris, celebra ENA, ceea ce îi 

permite să abordeze problematica administrativă într-o viziune europeană 

foarte profundă. În perioada de activitate la Washington, a urmat cursurile de 

dezvoltare managerială a grupului Băncii Mondiale, din cadrul celebrei şcoli 

Harvard Business School, de asemenea a urmat cursuri în cadrul pregătirii 

sale făcute în cadrul NATO. Toate aceste pregătiri i-au dat posibilitatea să 

acumuleze cunoştinţe care să-i permită înţelegerea profundă a vieţii în 

multiple planuri. Un astfel de background, o astfel de pregătire, dă 

posibilitatea unui candidat care aspiră la o astfel de magistratură, care este 

magistratura supremă în statul român, să aibă o viziune a vieţii economice, 

sociale şi politice profunde şi cu conexiuni la cel mai înalt nivel ştiinţific. De 

asemenea trebuie să spun un lucru pe care puţină lume îl ştie, Domnia sa a 

făcut un doctorat în economie mondială, cu profesorul Gheorghe Dolgu de la 

Academia de Studii Economice din Bucureşti, ceea ce îi asigură o cunoaştere 

profundă a economiei mondiale. Am plecat de la aceste premise, pe care am 

simţit nevoia să le subliniez, pentru că a prelua o astfel de responsabilitate 

presupune, în prealabil, să ai o pregătire complexă pe care n-o poţi dobândi 

în foarte scurt timp, ci îţi trebuie câteva decenii s-o acumulezi. Domnia sa a 

pornit această campanie electorală cu un document, care deocamdată este în 

stadiu de proiect supus dezbaterii, şi care în permanenţă poate fi îmbunătăţit, 

şi poate fi consultat pe site-ul Domniei sale, intitulat O singură Românie. 

Nadia Şandor: Într-adevăr, foarte puţină lume cunoaşte aceste lucruri 

despre Mircea Geoană şi a fost foarte bine că le-aţi spus. 

Vasile Boloş: Da, eu consider că este important. Îl cunosc bine pe Dl. 

Mircea Geoană. Am participat la Congresul din anul 2005 când a fost ales, şi, 
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apoi, la următorul congres, deci la toate evenimentele politice ale partidului. 

Prin formaţia mea academică sunt foarte sensibil la CV-ul profesional al celui 

cu care intru în contact, mai ales cu cei care-şi asumă anumite 

responsabilităţi. Aş începe prin a spune câteva cuvinte despre această 

denumire O singură Românie. Această denumire este de fapt o metaforă prin 

care încearcă să ne arate că în momentul de faţă noi avem în această ţară mai 

multe Românii. România celor bogaţi… 

Nadia Şandor: Mai ales în plan politic. 

Vasile Boloş: Şi pe plan politic, dar în special pe plan social. Sunt 

oameni care trăiesc într-o bunăstare deosebită şi alţii care trăiesc la polul 

opus, ducând o viaţă nu foarte uşoară. Mă gândesc aici, în mod deosebit, la 

cei din mediul rural, la pensionari, la persoanele cu probleme economice 

deosebite care s-au accentuat deosebit în ultima perioadă pe fondul acestei 

crize economice şi financiare, şi la care s-a adăugat şi criza politică. Fiecare 

candidat trebuie să vină cu un document în faţa electoratului, în care să-şi 

prezinte o viziune a societăţii, a României, aşa cum o vede pentru perioada 

următorilor cinci ani, având în vedere mandatul unui preşedinte. De regulă 

se are în vedere primul mandat, şi această viziune trebuie aşezată, sigur, într-

o formulă ordonată în cadrul unui program politic. Programul politic pe care 

dumneavoastră l-aţi menţionat, şi care din păcate în clipa de faţă nu este 

foarte bine cunoscut dar sperăm că va deveni în continuare din ce în ce mai 

bine cunoscut, conţine în structura sa cinci capitole mari, capitole care au în 

vedere domeniile importante ale vieţii noastre economice şi sociale. 

Nadia Şandor: Domeniul economic, social… 

Vasile Boloş: Da. Denumirile lor sunt relevante în acest sens. Primul se 

intitulează Relansarea economiei româneşti, întotdeauna se porneşte de la 

economic pentru că de aici pornesc toate  
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Nadia Şandor: Toate celelate 

Vasile Boloş: Sigur că da. Al doilea este Recâştigarea încrederii în acţiunea 

statului, ţinând seama că Partidul Social Democrat şi doctrina social-

democrată are în vedere un rol important al statului în viaţa societăţii. 

Bineînţeles, un al treilea capitol intitulat Dezvoltarea României Sociale, care are 

o construcţie foarte complexă, cel de-al patrulea Familia în centru comunităţii şi 

cel de-al cincilea Recâştigarea demnităţii naţionale. 

Nadia Şandor: Şi pentru că aţi vorbit despre recâştigarea încrederii în 

acţiunea statului, credeţi că în acest moment românii mai au încredere în stat, 

având în vedere că şi Partidul Social Democrat s-a aflat până de curând la 

guvernare? 

Vasile Boloş: Dacă privim problema strict într-un mod în care s-au 

desfăşurate evenimentele din ultimele luni, la noi în ţară, s-au petrecut 

lucruri cu care nu suntem de fapt obişnuiţi, s-au produs fracturi, s-au produs 

evenimente deosebite, care toate au afectat bunul mers al societăţii noastre. Să 

nu uitaţi că în momentul în care cursul leu-euro fluctuează, înseamnă că ceva 

se petrece în statul respectiv. Recâştigarea încrederii în acţiunea statului are 

în vedere nişte aspecte legate în relaţia corectă între cetăţean şi administraţie 

în primul rând, pentru că statul, în viziunea social-democrată, trebuie să îşi 

asume în continuare, pe o perioadă încă lungă de timp, responsabilităţi în 

ceea ce priveşte asigurarea securităţii vieţii cetăţeanului în plan economic, în 

plan social,  în planul securităţii naţionale, dar mă refer la cetăţean în mod 

deosebit. Este vorba de asigurarea dreptului la studiu, accesul la serviciile de 

sănătate, accesul la locuri de muncă, în mod deosebit. De asemenea, aici 

trebuie avută în vedere şi transparenţa şi integritatea actului de guvernare. O 

guvernare este cu adevărat democratică în măsura în care este transparentă, 

este înţeleasă şi respectă regulile societăţii respective. Aici se are în vedere de 
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asemenea şi managementul public în ceea ce priveşte mecanismul de 

consultare între partenerii sociali şi administraţie, pentru că o societate 

modernă presupune dialog. Dialogul presupune existenţa unor părţi bine 

definite, guvernul pe de o parte şi partenerii sociali pe cealaltă parte, şi fiecare 

trebuie să aibă elementele de responsabilitate bine definite. Sigur, subiectul îl 

putem dezvolta, dar… 

Nadia Şandor: Subiectul este foarte vast… dar aş vrea să vă întreb acum 

care sunt paşii pe care îi vede concret Dl. Mircea Geoană pentru relansarea 

economiei româneşti. 

Vasile Boloş: Această componentă a programului Domniei sale este o 

componentă consistentă şi conţine un mare număr de măsuri. Eu n-am să 

consemnez, respectiv am să punctez câteva dintre acestea. O dezbatere pe 

această temă ar fi posibilă, dar într-un context ceva mai larg. 

Nadia Şandor: Bănuiesc că aceasta este zona care interesează cel mai 

mult pe telespectatori, să spunem, ce ne „arde” la degete, nu?! Partea 

economică în primul rând. 

Vasile Boloş: Domnia sa a dezvoltat aceste probleme în următoarea 

structură: în primul rând nişte măsuri urgente în ceea ce priveşte ieşirea din 

criză. După aceea a avut în vederea crearea unui nou model economic, sau 

aşezarea unor elemente pentru un nou model economic de dezvoltare al 

României. În al treilea rând, Domnia sa are în vedere modernizarea 

agriculturii şi a statului românesc, pentru că, să nu uităm, România este o ţară 

cu o pondere agricolă foarte mare în ţările Uniunii Europene. 

Nadia Şandor: Şi un domeniu care a fost neglijat. 

Vasile Boloş: A fost neglijat, şi care are cele mai mari şanse de 

revigorare în perioada următoare şi în care noi să putem deveni concurenţiali 

cu partenerii din Uniunea Europeană. De asemenea, Domnia sa are în vedere 
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o valorificare a potenţialului energetic, pentru că lumea modernă nu se poate 

dezvolta fără surse energetice. Vine iarna şi vom constata imediat cât de 

importante sunt aceste surse energetice. În fiecare iarnă simţim acest lucru. 

Are în vedere, după aceea, o chestiune extrem de importantă şi anume 

modernizarea infrastructurii de transport. Orice societate modernă are o 

infrastructură de transport care să-i permită o mobilitate, aş putea spune fără 

limite, dar desigur există limite. O chestiune extrem de importantă, şi de care 

telespectatorii trebuie să ştie  că ţara noastră are o astfel de responsabilitate: 

până în anul 2014 va trebuie să adoptăm moneda euro. Adoptarea monedei 

euro are în spatele ei o serie întreagă de măsuri care nu sunt foarte uşoare. De 

asemenea, Domnia sa, în finalul acestui capitol, pe care l-a intitulat Investiţii 

în viitor, are în vedere anumite măsuri care să asigure dezvoltarea pe termen 

lung a societăţii româneşti în multiple planuri: învăţământ, sănătate, mediu şi 

în mod deosebit în cercetare şi asigurarea dezvoltării personale a tineretului 

în spaţiul naţional. Toate aceste capitole la rândul lor au o serie întreagă de 

măsuri pe care Domnia sa le-a prezentat într-o formulă specifică unui 

program. Este vorba despre enunţarea lor şi nu dezvoltarea fiecăruia într-un 

volum pe care, sigur, specialiştii l-ar dori. Dar ele vor fi dezvoltate în 

perioada următoare. Afirm că Mircea Geoană a demonstrat: profunzime, 

clarviziune şi Domnia sa ne demonstrează, încă o dată, că este un om care 

poate să îndeplinească cu toată responsabilitatea această magistratură a 

statului român. 

Nadia Şandor: Da, poate că n-ar fi rău să ne spuneţi câteva lucruri şi 

despre problemele pe care le vede pe partea socială. Câteva cuvinte despre 

aceste probleme. 

Vasile Boloş: Pe partea socială, sigur, sunt multiple soluţii, şi am să 

spun câteva dintre ele, în sfârşit, care îmi vin acum în minte imediat. Domnia 
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sa pleacă de la premisa că cel mai important lucru pentru orice cetăţean al 

României, dar nu numai al României, este ca să i se dea posibilitatea să aibă 

un loc de muncă unde să îşi câştige o existenţă demnă şi decentă. De aici 

pornesc toate elementele: satisfacţiile individuale, progresul individual, totul 

porneşte pe fondul existenţei. Aici Domnia sa propune ca statul să aibă un rol 

foarte important în asigurarea acestei premise. În acest sens propune crearea, 

sau realizarea, unui pact naţional pentru locuri de muncă, formare 

profesională şi protecţie socială, la care să adere partidele şi partenerii sociali. 

Fiind vorba de un pact naţional acesta presupune deci un consens care să nu 

fie afectat de anumite schimbări politice care se petrec ciclic în viaţa societăţii 

noastre. Domnia sa propune elaborarea unor politici de securitate socială şi 

politici familiale care să fie scoase de sub influenţa deciziilor electorale pentru 

că foarte multe decizii care se iau acum, chiar şi acte legislative, au în vedere, 

cinstind vorbind acest lucru, efecte electorale, şi aceste efecte electorale, sau 

sub această presiune, unele dintre ele poate supralicitează posibilităţile sau 

nu sunt suficient de realiste şi viaţa a dovedit că multe din legile adoptate nu 

au putut fi aplicate datorită lipsei unor resurse. 

Nadia Şandor: Nu au avut o finalitate practică. 

Vasile Boloş: Sigur că da. Ar mai putea fi o chestiune extraordinar de 

importantă: toate beneficiile sociale să fie definite în raport cu salarul mediu. 

Aceasta să fie referinţa. Drepturile pe care să le obţină fiecare, beneficii sociale 

mă refer, să plece de aici. O chestiune care interesează pe foarte mulţi şi 

ţinând seama că media de vârstă creşte în întreaga Europă, deci şi la noi, o 

lege unitară a pensiilor publice care să consacre în mod real principiul 

contributivităţii, adică fiecare să beneficieze de o pensie în funcţie de cu cât a 

contribuit la realizarea acelui fond de pensii. 
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Nadia Şandor: Cu siguranţă că cei care vor dori să afle mai multe vor 

putea să studieze acest proiect şi vor fi puşi la curent, mă gândesc, pe 

perioada acestei campanii electorale. Într-un răspuns foarte, foarte scurt, 

pentru ca deja suntem la finalul emisiunii, cum credeţi că va arăta România 

dacă Domnul Mircea Geoană va ajunge preşedinte? 

Vasile Boloş: Eu cred că Domnul Mircea Geoană va ajunge preşedintele 

României, plecând de la o mulţime de premise, dintre care o parte le-am 

menţionat, o parte nu le-am menţionat. Cred că Domnia sa inspiră 

cetăţenilor, mie şi celor cu care sunt în contact şi pe care îi reprezint, 

încrederea că va face ceea ce trebuie să facă un preşedinte al României în 

următorii 5 ani. Problema următorilor 5 ani? Cred că România va arăta o ţară 

în consonanţă cu celelalte ţări din Uniunea Europeană, adică în care 

democraţia să-şi exercite funcţiunile aşa cum este ea gândită, în care legea să 

domine, şi în care parteneriatul social să fie prezent, iar dialogul să fie în 

limitele civilităţii, în limitele civilizaţiei europene. 

Nadia Şandor: Vă mulţumesc foarte mult pentru prezenţa în studioul 

ştirilor! 

Vasile Boloş: Vă mulţumesc şi eu! 
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Mircea Geoană, preşedintele de care are nevoie acum România 

 

Pentru toţi cetăţenii majori ai României se apropie un moment civic 

important, din punct de vedere al viitorului nostru imediat, dar şi pe termen 

mediu, alegerea preşedintelui României. Este un eveniment pe care-l trăim 

odată la cinci ani şi care ne impune să facem o opţiune responsabilă dacă 

dorim ca mersul vieţii noastre sociale să urmeze un curs normal şi firesc în 

consonanţă cu cel din ţările Uniunii Europene, comunitate în care ne-am 

intregrat, formal, de la 1 ianuarie 2007. 

Ca cetăţean onest şi interesat de ceea se petrece în această ţară doresc, 

în primul rând, pentru mine, pentru cei apropiaţi mie şi pentru toţi 

concetăţenii mei, să ne putem bucura de un sentiment plenar de siguranţă. 

Este vorba de siguranţa: locului de muncă, a unei vieţi de toate zilele decente, 

a unei asistenţe medicale care să ne poată oferi serviciile necesare la nevoie, a 

existenţei unui sistem educaţional în care copii şi nepoţii noştri să se dezvolte 

spiritual şi profesional cât mai deplin, a existenţei unui stat care să ne asigure 

respectarea demnităţii de cetăţean atât în teritoriul naţional cât şi în afara 

acestuia. Cred că preşedintele României trebuie să vegheze, în conformitate 

cu prevederile constituţionale, la funcţionarea tuturor mecanismelor 

instituţionale care să asigure toate aceste dorinţe minimale, şi fireşti în acelaşi 

timp. El trebuie să asigure convergenţa tuturor energiilor naţionale şi 

internaţionale pentru ca cetăţenii României să se bucure de un prezent şi de 

un viitor compatibil cu exigenţele secolului XXI. 
                                                 
 Ziarul „ZI DE ZI”, Tg Mureş, 4 noiembrie 2009 
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Acum când, în conformitate cu regulile democraţiei care domină viaţa 

socială şi politică a României, s-a deschis competiţia pentru acestă înaltă 

funcţie, putem să constatăm că dintre cei care ne solicită votul sunt puţini cei 

care pot să aducă argumente şi probe solide, care să ne convingă că putem 

spera să ne asigure dezideratele pe care le-am exprimat mai sus.  

Ultimii cinci ani din istoria Romaniei ne dovedesc, fără echivoc, că 

actualul preşedinte al României, Dl Traian Băsescu, nu a reuşit şi nu va reuşi 

să facă ceea ce se aşteaptă de la preşedintele ţării. 

 Ca intelectual cu profunde convingeri de stânga am certitudinea că 

singurul candidat care are potenţialul de a face ceea ce trebuie să facă 

preşedintele Romaniei în perioada următorilor cinci ani este Dl Mircea 

Geoană. Fac această afirmaţie tranşantă având în vedere: educaţia sa; 

experienţa sa dobândită în funcţiile de Ministru de externe al României în 

perioada 2000-2004, de ambasador al României în SUA în intervalul 1996-

2000, de senator din anul 2004 şi apoi preşedinte al Senatului României din 

anul 2008; experienţa sa politică de preşedinte al Partidului Social Democrat 

din anul 2005; calităţile sale de om care are un respect profund faţă de 

semenii săi, faţă de valorile morale perene privind familia şi credinţa 

neamului şi, în mod deosebit, programul său politic de candidat, „O singură 

Românie”. Domnia sa îmi dă sentimentul de încredere deplină că se va ridica 

la înălţimea aşteptărilor noastre, a milioane de cetăţeni români, în 

magistratura supremă de preşedinte al ţării  

Cred cu convingere că Dl Mircea Geoană este preşedintele de care are 

nevoie acum România. 
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De ce-l voi vota pe Mircea Geoană! 

 

Într-o societate democratică modernă fiecare dintre noi îşi poate 

exercita votul pentru alegerea Preşedintelui ţării în mod liber, aşa cum îi 

dictează conştiinţa. Opţiunea individuală are la bază criterii personale care 

pun în balanţă meritele deja demonstrate de candidaţii propuşi precum şi 

cele potenţiale, pe care avem credinţa că le vor materializa în viitor. 

În ce mă priveşte consider că Preşedintele României trebuie să 

îndeplinească, dincolo de prevederile legale prevăzute de Constituţie, 

cumulativ, mai multe condiţii minimale. Cred, astfel, că acesta trebuie să fie 

un om: 

 pentru care demnitatea naţională şi cea a fiecărui cetăţean 

reprezintă valori morale fundamentale, sacrosante; 

  cu un grad de instrucţie ridicat, dobândit în şcoliile naţionale dar 

şi în cele din străinătate, pentru a putea înţelege profund atât mentalitatea 

românească cât şi cea a societăţilor din afara ţării cu care el are datoria să 

intre în contact şi să ne reprezinte ca naţiune; 

  care să cunoască problematica şi modalităţile de abordare corectă a 

relaţiilor internaţionale care condiţionează, în mare măsură, destinul ţării 

noastre, acum şi în viitor; 

                                                 
 Ziarul „ZI DE ZI”, Tg Mureş, 19 noiembrie 2009 
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  care să aibă capacitatea, cunoştinţele şi harul de a de a media între 

toate componentele societăţii româneşti, atît de neliniştită şi încercată în 

ultimele decenii; 

  cu o viaţă de familie care să ne ofere garanţia că înţelege 

problematica complexă a vieţii cotidiene a milioane de familii româneşti; 

  care are o reală şi bună cunoaştere a vieţii economice naţionale, 

dar şi a economiei, deja globalizate, a lumii de azi pentru a acţiona, prin 

pârghiile pe care i le oferă prerogativele prezidenţiale, în deplină convergenţă 

cu necesităţile acesteia; 

  care are resursele intelectuale de a mobiliza cu calm, raţiune şi 

inteligenţă pe cei din jurul său pentru atingerea unor obiective naţionale 

majore pe termen scurt şi lung.  

Cântărind cu maxima obiectivitate de care sunt în stare, pe toţi cei care 

ne solicită votul la 22 noiembrie, apreciez că singurul candidat care 

îndeplineşte, în cea mai mare măsură, condiţiile pe care le-am enunţat este Dl. 

Mircea Geoană, constatare care mă determină să-l votez, fără reţinere, pentru 

funcţia de Preşedinte al României. 
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„Încredere” de Mircea Geoană un exerciţiu de sinceritate 

 

Domnule Preşedinte,  

Onorat şi distins auditoriu, 

 

Deşi în mod obişnuit fac recenzii la monografii de specialitate sau teze 

de doctorat organizatorii manifestării de azi mi-au încredinţat onoranta şi 

responsabila misiune de a exprima câteva aprecieri privind cartea intitulată 

„Încredere”. apărută la Editura Nemira din Bucureşti, ce are ca autor pe Dl 

Mircea Geoană, Preşedintele Senatului României, Preşedinte al PSD şi în 

acelaşi timp candidatul PSD la funcţia de Preşedinte al României la scrutinul 

din 6 decembrie 2009. 

Geneza unei cărţi are în spatele ei motivaţii care pot fi mai uşor sau 

mai greu descifrate. În cazul cărţii de faţă autorul ne ajută să identificăm acest 

lucru declarând explicit: ”în paginile care urmează voi încerca să vă schiţez în 

linii mari România pe care sper să o putem clădi împreună. Cu ajutorul 

experienţelor şi al oamenilor care m-au marcat, voi încerca să vă arăt cine 

sunt, în ce cred şi, mai ales, ce sper să pot face pentru România, pentru a 

aduce ţara noastră mai aproape de destinul pe care-l merită, unul pe măsura 

aspiraţiilor şi talentului acestui minunat popor”. 

                                                 
 Recenzie pregătită( dar neprezentată) pentru festivitatea de lansare a cărţii a care a avut 
loc în 29 noiembrie 2009 la Sala de oglinzi din Tg Mureş şi publicată parţial în Ziarul „ZI 
DE ZI”, Tg Mureş,  3 decembrie 2009 
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Parcurcând cartea, în această cheie, nu pot să nu remarc că autorul şi-a 

atins scopul oferindu-ne atât prilejul de a-l cunoaşte mai îndeaproape în 

diferitele momente ale devenirii sale precum şi pe membrii familiei Domniei 

sale: părinţi, soţie, copii cât şi pe oamenii cu care a venit în contact şi care i-au 

influienţat, într-un fel sau altul, faptele, gândurile şi opţiunile sale. 

Arhitectura cărţii, scrisă la persoana întâi singular, înclude un Cuvânt 

înainte, 13 episoade ordonate cronologic, un Epilog şi o galerie de imagini 

inedite. Fiecare episod evocă momente din viaţa autorului sau oameni 

importanţi ai existenţei sale, dar în acelaşi timp îi oferă autorului prilejul de a 

face aprecieri, judecăţi şi propuneri pentru multiple probleme sociale, 

economice, politice sau pentru a defini în stil propriu concepte, dorinţe, 

viziuni personale sau naţionale. 

Din toată această carte reiese pregnant, indubitabil spiritul social-

democrat care domină gândirea, sentimentele şi acţiunile autorului. 

Am reţinut şi nu pot să nu citez o parte din enunţurile din paginile 

cărţii ce pot fi luate oricând ca şi devize programatice: 

 „Cred că românii pot fi capabili să fie uniţi nu doar din motive 

negative, ci şi animaţi de idealuri sau cauze pozitive”; 

 „Putem fi o ţară în care putem avea opinii diferite, dar şi cauze 

comune”; 

 „Noi toţi merităm o Românie care îşi afirmă valorile, spiritul 

tolerant şi respectul pentru ceilalţi. O Românie în care putem 

munci cinstit şi trăi demn în acelaşi timp. O Românie care cultivă 

sentimentul responsabilităţii individuale, disciplina şi respectul 

faţă de lege”; 

 Cred în forţa românilor de a-şi îndeplini visul european”; 
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 „Nu ne mai putem permite să fim o mare de sărăcie în care insulele 

de prosperitate să fie prea mici şi prea puţine”; 

 „Putem avea un stat care să fie partener şi nu vătaf”; 

 „Putem să investim în viitor fără să ne mutilăm prezentul”; 

 „A venit momentul să vrem mai mult de la România şi să oferim 

mai mult României”; 

 „Respectul pe care-l datorăm pensionarilor trebuie să ia forme 

concrete, să nu mai fie doar vorbe goale”; 

 „Avem nevoie de flexibilitate în gândire şi de o abordare creativă a 

educaţiei”; 

 „Soluţia pentru ieşirea României din criză nu implică miracole, ci 

dezvoltare durabilă”; 

 „ Avem nevoie de un nou proiect naţional”; 

 „ Societate românească încă nu a reuşit să dezlege nodul gordian al 

unei relaţii armonioase între elitele legitime, care şi-au obţinut acest 

statut prin competenţă, şi restul publicului”; 

 „Doar recunoscându-ne lipsurile şi acceptând să le corectăm, fiind 

deopotrivă mândrii de ce suntem în stare, vom putea să devenim 

artizanii propriului destin”; 

 „Avem, ca societate, o datorie morală faţă de copii noştri, aşa cum 

avem o datorie morală şi faţă de vârstnici”; 

 „România nu-şi poate permite să nu încerce nimic pentru a se 

reconecta la diaspora sa”; 

 „Este esenţial să recunoaştem că problema minorităţilor în România 

este mult mai complexă decât relaţiile cu etnicii mghiari...România 

se confruntă cu excluderea socială a rromilor”; 
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 „Actuala criză economică a dovedit dincolo de orice îndoială 

valididatea idealurilor progresiste pe care le reprezintă PSD”; 

 „Agricultura este un de motor dezvoltare şi nu un obstacol în calea 

acesteia”; 

 „Trebuie să aspirăm la statutul de putere agricolă a Uniunii 

Europene”. 

S-ar putea aprecia că am abuzat cu citarea unor enunţuri pline de 

mesaje programatice, dar citind cartea şi încercând o selecţe a acestora am 

descoperit de fapt în aceasta, şi am încercat să vă demonstrez şi Dvs, ideile de 

bază ale unui program de dezvoltare al României pentru viitor, un rezumat al 

programului „O Singură Românie” al candidatului Mircea Geoană la 

Preşedenţia României. 

 Dar trebuie să recunosc că l-am descoperit şi pe omul Mircea Geoană 

şi familia Domniei sale, cu ceea ce-l defineşte în fondul său de om egal 

semenilor săi dar şi cu acele elemente care-i dau un ascendent în planul 

educaţiei şi formaţiei sale în domeniile de excelenţă pe care le intuiam: 

relaţiile internaţionale, ştiinţele administrative, relaţiile interumane şi 

instituţionale precum şi capacitatea sa de autoevaluare atât de necesară celor 

care-şi asumă misiunea de lideri.  

Am descoperit de asemenea un lucru extrem de important pentru un 

om care aspiră la resposabilitatea supremă în stat şi anume adeziunea deplină 

la valorile culturii recunoştinţei. Acea cultură care-l caracterizează pe omul 

care ştie că ajuns la un anumit stadiu de dezvoltare graţie eforturilor sale dar 

şi cu sprijinul explicit sau, de multe ori, implicit al unora dintre semenii săi şi 

nu ezită să recunoască acest lucru. 



VASILE BOLOŞ  ---  OPINII ŞI ECOURI 
 

 

112 
 

 Citind această carte mi-a crescut exponenţial „Încrederea” în omul, 

diplomatul, liderul politic şi viitorul Preşedinte al României, Dl. Mircea 

Geoană. 

 Cele câteva ore de lectură ale cărţii vă vor face să meditaţi, prin 

similitudine, la propria evoluţie, la propria viziune despre marile probleme 

ale societăţii noastre, ale ţării noastre şi nu numai. Acesta este un semn că 

autorul ei a reuşit un lucru minunat, a reuşit să comunice deplin cu semenii 

săi la nivel ideatic, cea ce pentru un viitor şef de stat este o calitate sine qua 

non.  

Vă îndemn să parcurgeţi cu „Încredere” acest volum ce poartă 

semnătura Micea Geoană. 

În încheierea acestor succinte aprecieri cred că este firesc să-i adresez 

autorului, în numele cititorilor, mulţumiri şi felicitări pentru eforturile de 

creativitate depuse şi de asemenea să-mi exprim încrederea că peste o 

săptămână, prin voinţa naţiunii, Domnia sa va deveni Preşedintele României. 

Vă mulţumesc pentru atenţie! 
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 „Interviuri” de Adrian Năstase – o carte document 

 

În primul rând aş dori să vă mărturisec faptul că sunt deosebit de 

onorat de postura ce mi s-a oferit de a face câteva aprecieri succinte legate de 

cea mai recentă carte a Dl. prof univ dr. Adrian Năstase, fost Prim-ministru al 

României şi preşedinte al PSD, în prezent Vicepreşedinte al Camerei 

Deputaţilor din Parlamentul României şi Preşedinte al Consiliului Naţional al 

PSD. Este vorba de volumul intitulat „Interviuri”apărut sub patronajul 

Fundaţiei Europene Titulescu la Editura Uranus Bucureşti în anul 2009. 

Pentru început se cuvine să spun câteva lucruri despre impresionanta 

personalitate a autorului evidenţiind acele elemente care explică, pe deplin, 

nivelul elevat al volumului publicat.  

Jurist eminent, profesor universitar de drept internaţional, cu o bogată 

experienţă didactică şi de cercetare, sociolog, om politic cu profunde şi 

constante convingeri de stânga Domnia sa are capacitatea de a aborda pe 

baza unei practici de două decenii în câmpul vieţii publice problemele 

complexe ale economiei şi politicii naţionale şi internaţionale filtrate prin 

valorile fundamentale ale doctrinei social–democrate. 

Contactul direct, nemijlocit, cu elita politicii internaţionale, cu 

instituţiile care guvernează viaţa comunităţii internaţionale i-a permis să 

asimileze experienţa abordărilor responsabile a problematicilor specifice unui 

şef de guvern, ca reprezentant demn al unei ţări europene. 

                                                 
 Aprecieri prezentate la festivitatea lansării volumului, la Tg. Mureş din 28 noiembrie 
2009 şi publicate în Ziarul „Cuvântul liber”,Tg- Mureş, 4 decembrie 2009 
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Cunoaşterea intimă a realităţilor româneşti, dar şi a lumii în care am 

trăit, şi cu care Domia sa s-a confruntat ca Prim-ministru al României în 

perioada 2001-2004, este evidentă în toate textele care compun acest volum.  

Forţa intelectuală a autorului este cea care dă profunzime, logică şi 

claritate răspunsurilor la cele peste 1000 de întrebări din cadrul volumului. 

Dacă ţinem seama că majoritatea absolută a interviurilor au fost luate în 

direct, deci la care răspunsurile au un mare grad de spontaneitate, afirmaţia 

făcută capătă şi mai multă greutate. 

Vă mărturisesc că, citind acest volum, încerc un sentiment de mândrie 

naţională că România a avut, în epoca contemporană, un Prim-ministru, 

social–democrat, de anvergura Dlui Adrian Năstase. Comparaţiile cu ceilalţi 

Prim-miniştri avuţi în ultimii 20 de ani nu pot fi făcute deoarece se iese total 

din scala valorică. 

Intrând într-o analiză succintă a volumului se impune să se răspundă, 

pentru început la următoarele trei întrebări: 

 De ce s-a născut acest volum ? 

 Cum s-a născut acest volum ? 

 Cui foloseşte acest volum? 

La întrebarea: „De ce s-a născut acest volum ?” în Prefaţa lucrării 

găsim o mărturisire a autorului care spune: „Volumul de faţă nu vrea să dea 

lecţii şi nici măcar să predea istorie-deşi e tentant –ci doar să consemneze 

fragmente ale unei normalităţi care astăzi ne lipseşte.O normalitate care 

înseamnă că Romania stă de vorbă, de la egal la egal, cu partenerii săi externi, 

că are păreri despre subiectele care preocupă Europa şi lumea în general, îşi 

controlează propria direcţie şi îşi construieşte treptat o traiectorie, cu sprijinul 

unor prieteni pe care a ştiut să şi-i apropie.” Sensurile acestei mărturii le 

înţelegem foarte bine acum cu o săptămână înainte de încheierea, sper din 
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toată inima, a mandatului preşedintelui Traian Băsescu pe durata căruia am 

fost privaţi de o astfel de stare de normalitate. 

 La întrebarea: „Cum s-a născut acest volum?” găsim răspunsul 

autorului în formularea următoare: „Am ales unele interviuri acordate presei 

străine în perioada 2001-2004, ani în care am condus Guvernul României, 

fiindcă ele funcţionează ca o sinteză a unei lumi care se cerea explicată altora, 

şi, astfel, se putea pune pe ea însăşi în perspectivă. Este aproape o Românie 

obiectivă, aşa cum a fost oferită de statul român în perioada în care am 

ocupat o funcţie de conducere”. 

La cea de-a treia întrebare: „Cui foloseşte acest volum?” autorul ne 

lasă să facem singuri această evaluare. Personal cred că volumul serveşte 

turor celor care vor să înţeleagă cât mai deplin viaţa economică, socială şi 

politică naţională şi internaţională în perioada anilor 2001-2004, atât celor care 

au fost contemporani cu acea perioadă, cât mai ales celor care vor veni după 

noi. În al doilea rând celor tineri care vor să cunoască ce înseamnă să-ţi asumi 

o responsabilitate, o demnitate politică de rang înalt, la ce nivel de 

competenţă ai dreptul să aspiri la asemenea poziţie. În al treilea rând celor 

care au plăcerea de gusta savoarea dialogului pe teme sociale, economice şi 

politice. 

Parcurgând textul interviurilor prezente în volum putem constata că 

majoritatea absolută au fost difuzate în mass media internaţională fapt ce 

permite afirmaţia că de fapt toate acestea au fost prilejuri pentru promovarea 

intereselor României în lume fie că este vorba de marile puteri; SUA, 

Germania; Franţa, Anglia, China fie că este vorba de alte ţări din Europa, Asia 

şi America Latină. Ceea ce constatăm cu tristeţe că în ultimii cinci ani nu s-a 

mai petrecut decît sporadic. 
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Doresc să mai remarc, de asemenea, faptul că realizările majore al 

perioadei 2001-2004: intrarea României în NATO respectiv eforturile pentru 

aderarea României la Uniunea Europeană sunt bine acoperite. 

Nu lipsesc şi punctele de vedere legate de relaţiile româno-maghiare 

care se constituie ca o permanenţă în viaţa politică din ultimii 20 de ani. 

În cadrul textelor ce alcătuiesc volumul se pot recunoaşte, pentru cei 

familiarizaţi cu stilul de expunere al D-lui Adrian Năstase, claritatea 

construcţiei verbale, lipsa clişeelor de exprimare, plasticitatea exprimării, 

naturaleţea exprimării ţinând cont că cea mai mare parte a interviurilor au 

fost realizate la Televiziune sau Radio. Toate acestea sunt elemente care, cu 

siguranţă, au condus la o mai bună percepere a mesajelor ideatice transmise. 

Aş dori să închei spunând că volumul „Interviuri” al D-lui profesor 

universitar Adrian Năstase este o realizare editorială de succes pe mai multe 

planuri: istoric, politic, publicistic şi personal consider şi didactico-ştiinţific. 

Se cuvine să adresăm autorului mulţumiri pentru efortul depus, 

felicitări pentru reuşită şi să-i urăm succes pe mai departe în tot ceea ce 

întreprinde în multiplele planuri în care activează.  

Vă mulţumesc pentru atenţie! 
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Laudatio  

d-nei Marie Therese Bordet 

 

În anul 1998, Universitatea ”Petru Maior” din Targu Mureş a depus 

primul Contract Instituţional la Bruxelles pentru a participa în Programul 

european pentru educaţie Socrates/Erasmus, iar începând din anul academic 

1999-2000, Universitatea ”Petru Maior” din Targu Mures este o prezenţă 

activă în acest program. Mobilităţile şi schimburile academice au cunoscut o 

dinamică importantă, astfel de la 2 studenţi şi 2 cadre didactice în anul 1999-

2000 s-a ajuns la 31 de studenţi, 40 de cadre didactice şi 6 cadre 

administrative în 2008-2009, fiind preconizat un total de 200 de studenţi şi 200 

de profesori în perioada 1999-2010. 

Dintre partenerii universităţii în programul Erasmus, se remarcă 

relaţia deosebit de activă cu IUFM de l’Académie de Versailles, Franţa, 

colaborare care a început în anul 2002 prin semnarea primului acord bilateral 

Erasmus pentru anul 2003-2004, reînnoit apoi în fiecare an. De atunci şi până 

în prezent, un număr. de 12 studenţi şi 12 cadre didactice de la Universitatea 

Petru Maior au efectuat stagii de studii şi misiuni de predare la IUFM de 

Versailles. În acelaşi timp, 11 studenţi de la IUFM şi 16 cadre didactice de la 

această instituţie au efectuat stagii şi misiuni de predare în universitatea 

noastră, asigurându-se astfel o reciprocitate totală a acestei colaborări.  

Activitatea de cooperare între UPM şi IUFM Versailles desfăşurată în 

ultimii şapte ani în cadrului programului ERASMUS a avut un suport real, 

                                                 
 Alocuţiune prezentată (în limba franceză) în şedinţa publică din 2 decembrie 2009 
prilejuită de acordarea Medaliei Universităţii Petru Maior Dnei M. T. Bordet  
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nemijlocit, eficient şi profesional din partea D-nei Marie Therese Bordet, 

responsabil administrativ şi financiar al programului ERASMUS al IUFM 

Versailles. Domnia sa a acţionat cu mult devotament pentru ca misiunile de 

mobilitate în ambele sensuri să se poată desfăşura cât mai firesc şi cei 

implicaţi să poată depăşi dificultăţile inerente: alegeri de cursuri, formalităţi 

administrative şi academice, deplasare, cazare şi o acomodare cât mai rapidă. 

Studenţii şi cadrele didactice, atât cei români, cât şi cei francezi, au avut în 

Domnia sa un consilier, un partener de maximă încredere şi eficienţă. 

Domnia sa a contribuit substanţial la o donaţie importantă de cărţi în 

limba franceză pentru Biblioteca UPM. A efectuat două vizite la UPM, una 

dintre acestea cu ocazia intrării României în UE, prilej cu care, la iniţiativa sa 

a fost organizată o întâlnire festivă. Prin intermediul său, s-au stabilit relaţii 

de prietenie cu Primăria din Montigny le Bretonneaux, primarul, dl. Michel 

Logier şi colaboratorii săi vizitând Universitatea Petru Maior în mai multe 

rânduri. 

Putem afirma fără echivoc că D-na Marie Therese Bordet a dovedit că 

este un prieten adevărat al UPM, al municipiului Tg. Mureş şi al României. 

Mărturie stau rapoartele de misiune ale studenţilor, cadrelor didactice şi 

personalului UPM care au avut ocazia să o cunoască.  

Având în vedere activităţile desfăşurate menţionate, precum şi 

contribuţia adusă la întărirea legăturilor între UPM şi IUFM Versailles, 

Senatul Universităţii Petru Maior diu Târgu Mureş a aprobat în unanimitate, 

în şedinţa sa din data de 2 iulie 2009  acordarea distincţiei „Medalia UPM” D-

nei Marie Therese Bordet.  

Îi adresăm sincere felicitări Dnei Marie Therese Bordet şi îi urăm 

succes pe mai departe în activitatea sa.  
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Mulţumiri pentru ing. Ioan Pop 

 

Stimată D-nă Preşedinte,  

Stimaţi colegi, 

 

În numele grupului de consilieri PSD din Consiliul judeţean Mureş 

doresc să aduc, în mod public, mulţumiri colegului nostru ing. Ioan Pop 

pentru activitatea desfăşurată în perioada în care a îndeplinit mandatul de 

consilier judeţean. 

Deşi a fost o prezenţă discretă în şedinţele de plen ale consiliului 

Domnia sa a fost deosebit de activ şi eficient în teritoriu, în pregătirea şi 

desfăşurarea şedinţelor de comisie. 

Cunoscându-i felul de a fi sunt sigur că Domnia sa a cântărit cu multă 

responsabilitate motivaţia deciziei sale de azi în interesul celor care ne-au 

mandatat să-i reprezentăm în Consiliul judeţean Mureş. 

Îi urez mult succes în activitatea sa viitoare în plan profesional, civic şi 

politic. 

 

 

 

                                                 
 Alocuţiune prezentată în şedinţa Consiliului Judeţean Mureş din 17 decembrie 2009 şi 
publicată în Ziarul „Cuvântul liber”, Tg Mureş, 19 decembrie 2009  
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Reflecţii postelectorale 

 

A trecut puţin timp de la ultimul act electoral care a încheiat lungul şir 

de alegeri început în 1 iunie 2008 cu alegerile locale, urmat în 30 noiembrie 

2008 de alegerile parlamentare, continuat în 7 iunie 2009 cu alegerile 

europarlamentare şi finalizat cu cele două tururi ale alegerilor pentru 

preşedenţia Romaniei în 22 noiembrie 2009 şi apoi în 6 decembrie 2009. Au 

fost cinci momente elective în 16 luni ceea ce se poate aprecia ca find mult 

prea multe şi apropiate în timp din punct de vedere al partidelor politice dar 

mai ales al alegătorilor care au fost supuşi, în acest interval de timp, unei 

presiuni informaţionale şi mediatice aproape continui. Aceştia au trebuit să 

suporte, de asemenea, direct sau indirect, cheltuielile financiare aferente 

acestor campanii şi care nu au fost de loc neglijabile. 

Toate activităţile legate de guvernare la nivel naţional dar şi la nivelele 

locale au fost judecate, în acestă lungă perioadă, mai ales prin prisma 

efectelor electorale ceea ce a denaturat evident deciziile luate fapt ce va avea 

efecte, de cele mai multe ori nocive, pe termen scurt dar cu siguranţă şi pe 

termen lung. Dacă avem în vedere faptul că de circa un an se manifestă şi la 

noi efectele crizei economice şi financiare mondiale putem afirma, fără să 

greşim, că guvernarea a fost aşezată, în principal, pe priorităţile electorale şi 

în secundar pe diminuarea sau anihilarea efectelor crizei, ceea ce am început 

să consatatăm fiecare dintre noi şi se pare că vom resimţi şi mai intens în 

perioada imediat următoare. 
                                                 
 Ziarul „Cuvântul liber”, Tg Mureş, 7 ianuarie 2010 
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Odată finalizată instalarea în plenitudinea perogativelor conferite de 

lege a tuturor structurilor de decizie ale ţării este posibilă, şi se impune cu 

necesitate, o dezbatere largă la toate nivelele posibile şi cu toţi factorii 

implicaţi şi interesaţi: parlament, partide politice, organizaţii 

neguvernamentale, organizaţii profesionale, grupuri think thank, ş.a.m.d. 

care să evidenţieze multiplele corecţii ce trebuie aduse legislaţiei în vigoare 

sau a creării unor noi norme legislative care sunt necesare a fi create pentru 

ca societatea românească să se aşeze pe bazele unei democraţii depline, într-o 

logică europeană dar şi cu o raţionalitate social economică imediată. 

Declanşarea şi finalizarea acestui proces de normalizare şi rafinare a bazelor 

legislative a societăţii noastre este o datorie a celor care au acum 

responsabilitatea conducerii societăţii româneşti, indiferent de culoarea 

politică, având mandatul milioanelor de alegători care-şi doresc o Românie 

normală, prosperă integrată pe deplin în spiritul modern european.Toţi cei 

care au ceva de spus în acest sens trebuie să o facă public, fără reţineri, în 

cadrul unui proces de brainstorming naţional fără precedent. 

Am încrederea şi speranţa că societatea românească actuală are această 

capacitate şi voinţă de acţiune în folosul generaţilor care ne vor urma. 
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Mesaj aniversar 

 

În viaţa unei comunităţi ajunse la un anumit nivel de civilizaţie, 

mijloacele mass-media constituie o necesitate sine qua non. Dintre mijloacele 

media, televiziunea este fără îndoială vectorul cel mai penetrant, mai urmărit 

şi mai prezent în cotidianul fiecăruia dintre noi. 

Televiziunea Tîrgu Mureş, TTM-ul în abrevierea uzuală, care deja 

împlineşte patru ani de existenţă, este pentru mureşeni acea oglindă care le 

reflectă, fără deformaţii, în cele 12 ore de emisie zilnică, viaţa cotidiană, în 

toate componentele ei: socială, economică, politică culturală, sportivă. Fiind 

prima televiziune locală înfiinţată şi cea mai puternică din zonă, prin nivelul 

calitativ ridicat şi prin profesionalismul de care dă dovadă este, din punctul 

meu de vedere, un brand cultural în devenire al judeţului nostru. 

În calitate de telespectator, profesor şi prorector al Universităţii „Petru 

Maior” din Tg. Mureş, dar şi în calitate de consilier judeţean, urez TTM-ului 

să-şi menţină linia ascendentă de evoluţie pe care se află, în folosul nostru, al 

tuturor celor care alcătuim comunitatea mureşeană. 

 

 

 

 

                                                 
 Mesaj prezentat la Televiziunea Tîrgu Mureş (TTM) în data de 24 ianuarie 2010 
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Declaraţie de presă 

 

 

 

 

 Nu cunosc argumentele prin care domnul Corneliu Grosu îşi motivează 

decizia de retragere din PSD sub sigla căruia şi-a dobândit calitatea de 

membru în senat în 2008 dar regret acest lucru. 

 Personal apreciez că oricine a obţinut un drept sub culoarea unei 

formaţiuni politice, şi nu ca independent, are obligaţia morală de a apăra 

interesele acestuia pe durata mandatului.  

 

                                                 

 Declaraţie inclusă în articolul „Va scinda demisia lui Corneliu Grosu PSD Mureş?” de 
Damian Samoilă , Ziarul “ZI DE ZI “ , Tg Mureş, 25 ianuarie 2010 
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Reflecţii înainte de congres 

 

Mai sunt puţine zile până la Congresul extraordinar al PSD din 20 

februarie a.c. şi la fel ca pe toţi cei care alcătuim acest partid mă frământă să 

găsesc răspunsul la un mare număr de întrebări legate de viitorul său. Toate 

aceste stări de nelinişte au ca fundal un profund sentiment de frustare pe 

care-l resimt după 6 decembrie 2009 când candidatul nostru, pe care l-am 

sprijinit din toate puterile, dl Mircea Geoană preşedintele partidului a ratat 

alegerea în funcţia de Preşedinte al României.  

Cauzele acestui eşec precum şi consecinţele nefaste ale acestui fapt 

pentru partidul nostru sunt greu de evaluat şi necesită o analiză foarte 

serioasă atăt în plan naţional căt şi în plan regional şi local. Singura analiză 

serioasă pe care am parcurs-o este documentul intitulat „Raport de analiză 

CEZARUL A ÎNVINS! Ce înseamnă? Ce urmează? Ce facem? Raport asupra 

alegerilor prezidenţiale din 22 noiembrie şi 6 decembrie 2009” dat publicităţii 

de Institutul „Ovidiu Şincai”. Acest este însă un document neoficial el nefiind 

asumat de către conducerea PSD într-o structură de partid conform normelor 

statutare.  

În permit să citez, totuşi, sintetic cîteva din recomandările conţinute în 

concluziile acestui raport: 

                                                 
 Alocuţiune prezentată parţial la Conferinţa extraordinară a Organizaţiei judeţene Mureş 
a PSD din data de 16 februarie 2010, Sala Mare a Casei de Cultură Mihai Eminescu, Tg 
Mureş 
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 depăşirea stării de căutare, a bilanţului, introspecţiei, 

incertitudinilor şi tensiunilor interne într-o perioadă de maxim 

două luni, astfel încât partidul să fie disponibil pentru abordarea 

agendei cetăţeanului în momentul declanşării tensiunilor sociale de 

amploare estimate pentru începutul primăverii 2010; 

 constituirea urgentă a unei conduceri colective care să reunească 

personalităţi cu o bună reputaţie, reprezentând principalele curente 

de opinie din partid şi care să pregătească un nou statut, un 

manifest ideologic şi un program politic al PSD, să lanseze 

negocieri cu Guvernul şi cu şeful statului în vederea protejării 

ordinii democratice, statului de drept şi autonomiei administraţiei 

locale, precum şi să treacă la pregătirea viitoarelor alegeri (încă din 

anul acesta trebuie identificate şi pregătite personalităţile care să 

candideze la primăriile marilor oraşe, mai ales înacelea în care PSD 

nu a reuşit să câştige); 

 convocarea unui Congres pentru reorganizarea partidului în care 

scop ar trebui avute în vedere, printre altele, următoarele reforme: 

eliminarea cumulului de funcţiiîn partid; stabilirea 

incompatibilităţii între deţinerea anumitor funcţii de conducere în 

partid şi deţinerea unor funcţii de stat etc 

 crearea unei comisii pentru urmărirea conformităţii ideologice a 

politicii partidului; 

  crearea unui mecanism care să permită manifestarea transparentă 

a curentelor de gândire şi acţiune în partid; 

 stabilirea unor criterii de promovare în partid care să încurajeze 

activismul politic, onestitatea şi fidelitatea şi profesionalismul; 
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 consolidarea identităţii ideologice a PSD prin începerea unui 

proces de dezbateri ideologice pentru adaptarea programului 

social-democrat la noile realităţi româneşti şi europene. realizarea 

unei autentice deschideri spre societate, spre oameni de valoare 

politică şi profesională, după eşecul proiectelor „Revoluţia binelui” 

şi „Generaţia 2008”. Perioada de opoziţie poate fi o bună 

oportunitate pentru a atrage spre PSD personalităţi ale vieţii 

publice; 

 realizarea unei „opoziţii unite” cu PNL în toate proiectele care 

privesc apărarea statului de drept şi, pe de altă parte, diferenţierea 

de PNL pe tematica de tip economic şi social. 

Congresul extraordinar al PSD din 20 februarie, pentru a cărui 

pregătire a fost convocată şi această conferinţă extraordinară a Organizaţiei 

Judeţene Mureş a PSD are ca misiune principală alegerea conducerii 

partidului pentru perioda de patru ani care urmează şi în acelaşi timp de a 

aduce corecţiile impuse de experienţa acumulată în timp la Statutul 

partidului. 

Candidaţii, care şi-au exprimat public intenţia de a candida la 

preşedenţia partidului, şi-au prezentat, într-o formă sau alta, proiectele, de 

mangement politic le-aşi numi eu, cu care se solicită votul de investire al 

congresului: 

Trebuie să recunosc, fără să intru în detalii, că sesizez abordări destul 

de diferite, în aceste documente, privind modul de rezolvare a multor 

probleme care ne aşteaptă să le soluţionăm. 

Toate aceste documente prezentate de colegii noştrii de partid 

constituie, împreună, o bază valoroasă de discuţii şi de idei regeneratoare 

pentru viitorul partidului nostru. 
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Expresie a democratismului care guvernează viaţa partidului nostru 

existenţa mai multor candidaturi reale la funcţia de preşedinte al partidului 

ne pune în situaţia să ne exprimăm, într-un cadru statutar, susţinerea pentru 

unul sau altul dintre candidaţi, respectiv pentru unul sau altul din programe, 

cea ce nu inseamnă că suntem impotriva celorlalţi, toţi candidaţii formând de 

altfel nucleul valoros al conducerii partidului cu merite incontestabile în 

evoluţia sa de până acum şi sper şi viitoare. 

Acesta este spiritul în care trebuie, cred eu, să se deruleze actualele 

alegeri din partid. Este imporatnt ca partidul în ansamblul său să câştige.  

Imi exprim speranţa, şi încrederea în acelaşi timp, că avem 

maturitatea, onestitatea şi buna credinţă pentru a depăşi cu bine acest 

moment din viaţa partidului nostru. 

 

P.S. Nu pot să nu–mi exprim în acest cadru de partid dezamăgirea 

mea şi a multor concetăţeni mureşeni asupra unui fapt major, cu implicaţii de 

interes naţional, petrecut cu câteva zile în urmă: deşi PSD are conducerea 

Senatului României „Propunerea legislativă pentru modificarea şi 

completarea Legii nr 31 din 2004 privind dezvoltarea regională a României” 

propusă de către UDMR a ajuns să fie aprobată tacit de către Senat la data de 

10.02.2010 deşi a primit avize negative sau de respingere din partea tuturor 

comisiilor ce au examinat-o.  
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Vasile Boloş pro Ponta 

 

„Aşa cum m-am exprimat în Conferinţa extraordinară Judeţeană, am 

considerat necesar, şi am justificat acest lucru, ca în perioada următoare la 

conducerea PSD să vină un alt preşedinte. Acest lucru m-a determinat să 

susţin prin vot candidatura domnului Victor Ponta, un exponent remarcabil 

al generaţiei tinere de social-democraţi. 

 Priorităţile PSD-ului în plan naţional sunt valabile şi în plan judeţean. 

Acestea ar fi: îndeplinirea cu rigoare a misiunii de partid de opoziţie, 

recâştigarea încrederii electorale, pregătirea pentru revenirea stângii la 

guvernare” a declarat Vasile Boloş, consilier judeţean PS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 Ziarul „ZI DE ZI”, Tg. Mureş, 22 februarie 2010 
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Propunere de hotărâre 

 

D-nei Lokodi Edita Emöke,  

Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş 

Stimată Doamnă Preşedinte, 

Pentru a se putea asigura îndeplinirea în bune condiţii a funcţiei de 

coordonare şi control a instituţiilor, regiilor autonome şi societăţilor 

comerciale aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Mureş (CJM) 

propunem următoarele: 

1. Fiecare instituţie, regie autonomă şi societate comercială aflată sub 

autoritatea CJM va întocmi anual un raport detaliat privitor la 

stuctura de organizare, activităţile desfăşurate şi starea financiară; 

2. Rapoartele întocmite de instituţiile în cauză, verificate şi certificate 

de compartimentele de specialitate ale CJM, vor fi susţinute ca punct 

distinct în şedinţele de plen ale CJM sub formă de informare 

prezentată de conducătorul instituţiei; 

3. Programarea prezentării rapoartelor în şedinţele CJM se va face de 

către preşedintele CJM. 

Supunem atenţiei Dvs rugămintea ca elementele propuse mai sus să 

facă obiectul unei hotărîri a CJM.  

Cu deosebit respect,  

 Mihail PORUŢIU, consilier PD-L 

Vasile BOLOŞ, consilier PSD 

Vasile POKORNY, consilier UDMR 

Akos MORA, consilier PNL  

                                                 
 Propunere depusă cu nr 2890 la Consiliul Judeţean Mureş la data de 25 februarie 2010  
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Laudatio 

 pentru Prof. univ.dr. ing. Ecaterina Andronescu cu ocazia conferirii  

titlului de Doctor Honoris Causa  

al Universităţii Petru Maior din Tîrgu Mureş 

 

Doamnă profesor Ecaterina Andronescu, 

Domnule Rector, 

Doamnelor şi domnilor membri ai Senatului, 

Onorat auditoriu, 

 

Universitatea Petru Maior, aflată în preajma aniversării a 50 de ani de 

activitate, este o instituţie academică care a subscris, fără rezerve, la valorile 

fundamentale care definesc cultura recunoştinţei prin aprecierea muncii şi a 

excelenţei în toate domeniile de activitate: didactic, ştiinţific, civic şi politic, 

prestate de membrii săi dar şi de cei din comunitatea naţională şi 

internaţională. Toţi cei care-şi dăruiesc energia fizică şi spirituală pentru 

binele comunităţii merită admiraţia şi preţuirea noastră, noi având în acelaşi 

timp obligaţia morală de a recompensa aceste merite.  

Avem astăzi onoarea de a participa la un moment notabil în viaţa 

instituţiei noastre prilejuit de acordarea la propunerea Facultăţii de Inginerie, 

a titlului ştiinţific de Dr Honoris Causa Dnei profesor univ. dr. ing. Ecaterina 

Andronescu, rector al Universităţii Politehnica din Bucureşti, preşedinte al 
                                                 
 Alocuţiune prezentată în şedinţa extraordinară a Senatului Universităţii Petru Maior din 
26 februarie 2010, Aula Universităţii Petru Maior şi publicată în Ziarul „Cuvântul liber”, 
Tg.Mureş din 25 februarie 2010 
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Consiliului Naţional al Rectorilor din România, fost ministru al Educaţiei în 

Guvernul României, membru al Senatului României, om politic recunoscut, 

vicepreşedinte al Partidului Social Democrat, una din personalităţile 

marcante ale vieţii academice şi ştiinţifice naţionale şi internaţionale. 

Multitudinea calităţilor enumerate ar putea constitui ele însăşi 

suficiente argumente pentru acordarea distincţiei ştiinţifice onorifice 

menţionate. 

Voi încerca în cele ce urmează să relevez, într-o formă succintă, toate 

faţetele complexei personalităţi care este Dna. profesor Ecaterina 

Andronescu. 

Doamna Ecaterina Andronescu, profesor universitar doctor inginer la 

Universitatea „Politehnica” din Bucureşti, Facultatea de Chimie Aplicată şi 

Ştiinţa Materialelor, s-a născut la 7 aprilie 1948 în comuna Malovăţ, jud. 

Mehedinţi. 

Domnia sa a obţinut în anul 1972 diploma de inginer în Ştiinţa şi 

Ingineria Materialelor Oxidice, Facultatea de Chimie Industrială, 

Universitatea „Politehnica” din Bucureşti. În anul 1983 a primit titlul ştiinţific 

de Doctor inginer în Chimie fizică a compuşilor oxidici, la Facultatea de 

Chimie Industrială, Universitatea „Politehnica” Bucureşti. 

Pentru perfecţionarea profesională a parcurs mai multe stagii de 

specializare la universităţi de prestigiu din Europa, astfel: în anii 1994 şi 1995 

la Universitatea Claude Bernand Lyon, Franţa; în anul 1995 la Universitatea 

din Darlington, Marea Britanie în 1997 la Universitatea din Londra, Marea 

Britanie iar în anii1996 şi 1998 la Universitatea din Sevilla, Spania.  

De la finalizarea studiilor universitare în 1972 şi până în prezent 

Domnia sa a fost cadru didactic: asistent, şef lucrări, conferenţiar, profesor la 

Departamentul Ştiinţa şi Ingineria Materialelor Oxidice şi Nanomateriale din 
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cadrul Facultăţii de Chimie Aplicată şi Ştiinţa Materialelor, Universitatea 

„Politehnica” Bucureşti. La această facultate a predat cursuri de: Chimia 

fizică a stării solide a silicaţilor; Ştiinţa materialelor oxidice; Biomateriale; 

Materiale ceramice cu proprietăţi electrice şi magnetice; Ceramici 

termomecanice; Nanomateriale şi nanotehnologii.  

În cadrul activităţii de cercetare are ca domenii de interes: Chimia 

fizică a stării solide a silicaţilor; Diagrame de echilibru termic fazat; Ştiinţa 

materialelor oxidice; Materiale ceramice cu proprietăţi electrice şi magnetice; 

Ceramici termomecanice; Biomateriale; Materiale ceramice poroase; 

Nanomateriale şi nanotehnologii, Metode de sinteză neconvenţionale a 

materialelor ceramice. Valorificarea activităţii ştiinţifice şi didactice are ca 

rezultat: peste 274 lucrări ştiinţifice publicate sau prezentate la conferinţe 

ştiinţifice în România şi în străinătate (din care peste 50 în publicaţii cotate 

ISI); 6 cărţi; 4 cursuri universitare; 3 îndrumare de laborator. A coordonat 

peste 80 de contracte de cercetare, cu finanţare naţională şi internaţională. A 

obţinut un brevet de invenţie.  

Din anul 1996 este Coordonator ştiinţific de doctorat în domeniul 

Inginerie Chimică. 

Domnia sa este membră a numeroase societăţi ştiinţifice şi 

profesionale. Astfel: Membru fondator şi Preşedinte al Societăţii Române de 

Biomateriale; Membru fondator al Societăţii Române de Ceramică; Membru 

fondator al Societăţii Române de Chimie; Membru fondator al Societăţii 

Române de Inginerie Chimică; Membru al Societăţii Europene de Ceramică; 

Membru al Academiei Oamenilor de Ştiinţă; Membru în Colegiul Editorial al 

Revistei Silicaţi Industriali, Belgia; Membru în Colegiul Editorial al Revistei 

Române de Materiale; Membru al Clubului de la Roma; Recenzor la Elsevier 

Publishing House, Amsterdam, Olanda. 
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Este de asemenea: Preşedintele Comisiei de Chimie şi Ştiinţa 

Materialelor din cadrul Consiliului Naţional de Atestare a Diplomelor, 

Titlurilor şi Certificatelor Universitare. 

Doamna Prof. univ. dr. ing. Ecaterina Andronescu prin calităţile 

profesionale, ştiinţifice şi prin implicarea civică dovedită a îndeplinit şi 

îndeplineşte importante funcţii academice şi administrative legate de 

domeniul învăţământului: 1989 – 1992 Prodecan, Facultatea de Chimie 

Industrială, Universitatea „Politehnica” Bucureşti. 1992 – 2004 Decan, 

Facultatea de Chimie Industrială, Universitatea „Politehnica” Bucureşti; 1995 

– 1996 Secretar de Stat pentru Învăţământul Superior, Ministerul 

Învăţământului; 1996 –2008 Deputat în Parlamentul României, Secretar şi 

membru în Comisia pentru Învăţământ, Ştiinţă, Tineret şi Sport; 2008-prezent 

senator în parlamentul României; Vicepreşedinte al Comisiei pentru 

învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport; 2002 – prezent Director, Programul de 

cercetare Materiale noi, micro şi nano tehnologii – MANANTECH, PNCD; 

2001 – 2003 Ministrul Educaţiei şi Cercetării; 2004 – prezent Rector, 

Universitatea „Politehnica” Bucureşti precum şi Preşedinte al Consiliului 

Naţional al Rectorilor din România; 2008 – prezent Senator în Parlamentul 

României; 2008 – 2009 Ministrul Educaţiei Cercetării şi Inovării.  

Activitatea ministerială a Dnei Ecaterina Andronescu s-a desfăşurat în 

trei etape: 1995-1996 ca Secretar de stat pentru problemele învăţământului 

superior din cadrul Ministerului Învăţământului în guvernul Nicolae 

Văcăroiu; 28 decembrie 2000 - 13 iunie 2003 ca Ministru al Educaţiei şi 

Cercetării în Guvernul Adrian Năstase; 22 decembrie 2008 – 1 octombrie 2009 

Ministrul Educaţiei Cercetării şi Inovării în guvernul Emil Boc. Asumarea 

unei astfel de responsabilităţi cât şi onorarea ei la cote apreciate în mod 

deosebit de pozitiv de marea masă a celor a căror viaţă este legată de viaţa 
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şcolii, constituie o dovadă indubitabilă a devotamentului exemplar faţă de 

destinele învăţămîntului românesc. 

Ca rector al Universităţii Petru Maior în perioada 1990-2004 pot 

afirma, fără reţinere, că în multe momente ale activităţii sale Universitatea 

„Petru Maior” a beneficiat de înţelegerea şi sprijinul Dnei ministru Ecaterina 

Andronescu pentru a se asigura o evoluţie ascendentă a universităţii noastre. 

În acest context pot să evidenţiez un fapt ce are o conotaţie istorică: 

Hotărârea de Guvern ca nr.676 din data de 13 august 1996, prin care instituţia 

noastră a primit oficial denumirea de Universitatea Petru Maior, poartă 

semnătura D-nei Ministru secretar de stat Ecaterina Andronescu. 

Meritele ştiinţifice şi implicarea în dezvoltarea învăţământului 

superior au fost recunoscute de mai multe universităţi din tară care i-au 

acordat titlul de Doctor Honoris Causa după cum urmează: 2003 

Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” din Iaşi şi Universitatea „Aurel Vlaicu” 

din Arad; 2004 Universitatea Politehnică Timişoara, Universitatea din Bacău, 

Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, Universitatea din Petroşani, 

Universitatea din Baia Mare; 2005 Universitatea „Andrei Şaguna” din 

Constanţa; 2006 Universitatea „Ovidius” din Constanţa; 2007 Universitatea 

din Reşiţa. 

Pentru meritele profesionale şi ştiinţifice deosebite, Domnia sa a fost 

distinsă în anul 2002 cu - Steaua României în grad de Cavaler. 

Prin bogata şi îndelungata activitate didactică, prin complexitatea 

operei ştiinţifice, prin implicarea responsabilă în viaţa civică şi politică a ţării 

profesorul Ecaterina Andronescu reprezintă un model de care tinerii din 

lumea contemporană au nevoie şi pe care orice universitate din ţară şi 

străinătate şi l-ar dori să-l aibă în corpul său academic.  
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Toţi cei care au avut privilegiul să colaboreze cu profesorul Ecaterina 

Andronescu au constat la Domnia sa o stare de calm de siguranţă pe care o 

emană şi o transferă şi în jurul său. Într-un material postat pe blogul personal, 

mărturisea secretul aceestei caracteristici personale definitorii; “Chiar de la 

disciplina pe care o predau am dobândit starea de echilibru, foarte 

importantă pentru mine. Tendinţa materiei de a se duce permanent spre 

echilibru mi-a dat şi mie o dorinţă de a fi permanent în armonie, de a 

reechilibra permanent problemele, găsind soluţii.” 

Multitudinea şi complexitatea activităţilor desfăşurate de Dna profesor 

Ecaterina Andronescu, enumerate în cele expuse anterior, este impresionantă 

dar ea se explică şi prin unul din principiile sale de viaţă exprimat astfel 

„Implicarea trebuie să fie o modalitate de a privi viaţa. Trebuie să ne 

implicăm pentru a simţi că trăim”. Cred, fără să greşesc, că prin viaţa şi 

activitatea sa, Doamna profesor Ecaterina Andronescu ne oferă un exemplu 

viu al unui intelectual român de referinţă. 

Prin titlul ştiinţific Doctor Honoris Causa acordat azi considerăm că 

Universitatea „Petru Maior” are ocazia deosebită de a aduce un sincer şi cald 

omagiu unuia din profesorii de reputaţie naţională şi internaţională, şi care, 

în acelaşi timp, prin activitatea desfăşurată la conducerea Ministerului 

Educaţiei şi Învăţământului, pe parcursul a mai multor ani, a contribuit 

nemijlocit şi substanţial la dezvoltarea instituţională a universităţii noastre. 

De asemenea considerăm că facem un gest de recunoştinţă faţă de instituţia al 

cărei rector este din partea cadrelor didactice din universitatea noastră, 

precum şi al specialiştilor din spaţiul mureşean, care şi-au obţinut diploma de 

inginer, respectiv de doctor inginer, la Universitatea Politehnica Bucureşti.  

Faptul că Dna profesor Ecaterina Andronescu a acceptat să facă parte 

din comunitatea noastră academică ne onorează universitatea dar în acelaşi 
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timp şi centrul nostru universitar. Dorim să o asigurăm de respectul şi 

consideraţia noastră pe care le merită pe deplin. 

Închei acest Laudatio cu urarea: Commodo academicae 

communitatisque suae familiae vivat et consecratem, longam vitam gaudeat 

Ecaterina Andronescu magister! (Să trăiască, bucurîndu-se de o viaţă lungă şi 

frumoasă, spre folosul comunităţii academice naţionale şi al familiei sale, 

profesorul Ecaterina Andronescu!) 
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Arhivele şi cercetarea istorică  

în contextul relaţiilor româno-maghiare 

 

D-le Director general al Arhivelor Naţionale ale Ungariei, dr. Csaba 

REISZ, 

D-le Director general al Arhivelor Naţionale ale României, dr. Dorin 

DOBRINCU, 

Doamnelor şi domnilor, 

Stimaţi invitaţi, 

 

În calitate de prorector ştiinţific al Universităţii „Petru Maior” am 

onoarea şi plăcerea să vă adresez, în numele conducerii universităţii, un salut 

de bun venit în instituţia noastră şi să exprim sentimentul de satisfacţie pe 

care îl avem astăzi, de a fi gazda acestei reuniuni internaţionale importante 

„Arhivele şi cercetarea istorică în contextul relaţiilor româno-maghiare”. 

Voi folosi acest prilej pentru a vă face, pentru început, o succintă 

prezentare a instituţiei noastre care în toamna acestui an va aniversa 50 de ani 

de la fondare. Pentru dumneavoastră, care în calitate de istorici, respectiv de 

arhivişti, sunteţi obişnuiţi să operaţi cu perioade istorice de ordinul a sute de 

ani, 50 de ani reprezintă un interval relativ scurt, dar pentru o instituţie 

academică aceasta are o semnificaţie majoră, deoarece o jumătate de secol a 

                                                 
 Alocuţiune prezentată în şedinţa de deschidere a reuniunii ştiinţifice „Arhivele şi 
cercetarea istorică în contextul relaţiilor româno-maghiare”, 11 martie 2010, Sala Senatului 
Universităţii Petru Maior 
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permis acumularea şi dezvoltarea unei culturi instituţionale care asigură 

desfăşurarea unei activităţi didactice şi ştiinţifice la cote comparabile cu 

multe instituţii academice cu un prestigiu deja consacrat. 

Universitatea „Petru Maior” are în acest moment o structură formată 

din trei facultăţi: Facultatea de Inginerie, Facultatea de Ştiinţe şi Litere şi 

Facultatea de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative. La acestea se 

adaugă un Departament de Pregătire a Personalului Didactic. În universitate 

se pregătesc 5200 studenţi care participă la cele trei cicluri de învăţământ 

organizate pe noul sistem european, cunoscut sub numele de „Sistemul 

Bologna”. La pregătirea acesti număr de studenţi participă 167 cadre 

didactice titulare şi 131 cadre asociate. 

Politica instituţională a Universităţii „Petru Maior” a urmărit constant 

asigurarea unui nivel calitativ câi mai ridicat al activităţii, motiv pentru care 

s-a optat pentru un număr mai mic de studenţi, dar bine selecţionaţi. 

De curând, Universitatea „Petru Maior” a fost supusă unui minuţios 

proces de evaluare de către ARACIS în vederea acordării calificativului 

specific. Sperăm să obţinem nivelul de clasificare „Grad de încredere ridicat”. 

Conform celor consemnate în Carta universităţii, deviza Universităţii „Petru 

Maior” este „O universitate pentru comunitate” în formularea clasică 

„Universitat pro bono publico”, ceea ce ne determină să acţionăm astfel ca 

instituţia să se implice în toate proiectele naţionale şi internaţionale majore 

ale comunităţii mureşene, la unele din acestea fiind coordonator, la altele 

colaborator. La nivelul anului 2009, Universitatea „Petru Maior” a derulat un 

număr de 9 proiecte de cercetare-dezvoltare internaţionale şi un număr de 16 

proiecte naţionale importante. Într-o bună parte din aceste proiecte sunt 

angrenaţi şi studenţii noştri, în special cei de la nivelul masteral şi doctoral. 

Practic, cadrele didactice ale Universităţii „Petru Maior” sunt prezente prin 
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competenţele pe care le au, în viaţa comunităţii mureşene, ceea ce ne face să 

afirmăm că ne onorăm deviza. Am să încerc să fac şi o scurtă prezentare a 

dimensiunii internaţionale a activităţii noastre. Într-o perioadă istorică în care 

internaţionalizarea învăţământului superior, respectiv crearea spaţiului 

european de învăţământ este în plină dezvoltare, Universitatea „Petru Maior” 

este implicată pe deplin în acest proces ca membră titulară în IAU şi EUA, 

precum şi pe baza celor 61 convenţii bilaterale de colaborare internaţională. 

Astfel, în anul 2009, un număr de 31 de studenţi ai universităţii au efectuat un 

semestru de pregătire în universităţile partenere, respectiv un număr de 39 de 

cadre didactice au avut misiuni de predare în universităţi din Franţa, Spania, 

Italia, Germania, Olanda, Belgia, Ungaria, ş.a. În acest context de implicare în 

viaţa didactică şi ştiinţifică internaţională, Universitatea „Petru Maior” este 

gazda unor reuniuni internaţionale deja consacrate. Aş menţiona trei dintre 

ele: Interdisciplinarity in Engineering, European Integration between 

Tradition and Modernity, International Conference on Economics, Law and 

Management. 

Reuniunea internaţională găzduită azi de Universitatea „Petru Maior” 

ne oferă prilejul de a avea în universitate un grup de specialişti recunoscuţi în 

domeniul istoric şi arhivistic din Ungaria şi România. Evident, Catedra de 

Istorie şi Relaţii Internaţionale a universităţii noastre este cea mai în măsură 

să facă oficiul de gazdă şi să se racordeze la pulsul unei asemenea reuniuni 

profesional-ştiinţifice prestigioase. 

În numele D-lui Rector, Prof.univ.dr.ing. Liviu MARIAN, plecat azi la 

Viena la o reuniune a Asociaţiei Europene a Universităţilor, şi a comunităţii 

noastre academice, urez succes acestei reuniuni. 
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Quo vadis, România? 

 

Stau şi privesc în jurul meu şi nu-mi vine să cred ceea ce văd şi ceea ce 

aud. Mase de oameni neliniştiţi, îngrijoraţi, unii chiar panicaţi pentru ceea ce 

se întâmplă şi mai ales pentru ceea ce urmează. Sunt semne certe că societatea 

românească se apropie galopant de momente dificile ale existenţei sale. 

După euforia perioadei ultimilor trei-patru ani de aparentă bunăstare, 

creată mai mult din considerente electorale, ne trezim la o realitate sumbră. 

Totul a fost o iluzie, la fel ca în povestea lui Andersen în care la un moment 

dat mulţimea constată că „Regele e gol“ putem spune şi noi azi „Bugetul 

României e gol”. 

Constatăm că atunci cînd lucrurile nu merg bine pentru societatea 

românească responsabilitaţile pentru situaţia creată sunt derobate de către 

guvernanţi iar cei care ar trebui să şi le asume nu au tăria şi moralitatea 

politică să o facă explicit, cu bărbăţie. 

Clasa politică aflată la putere, deci la conducerea ţării, este în alertă 

neavând soluţii viabile pentru rezolvarea, sau cel puţin atenuarea, gravelor 

probleme economice şi sociale care afectează viaţa de fiecare zi a marii 

majorităţi a populaţiei ţării. Membrii acesteia dovedesc, încă o dată, că nu au 

capacitatea şi competenţa de depăşi aceste momente dificile şi pun în mişcare 

măsuri care, spre ruşinea lor, duc marea majoritate a cetăţenilor ţării noastre 

spre o stare de pauperitate avansată, greu de acceptat în secolul XXI. 

Legitimitatea morală a accesului la putere a exponenţilor acestei clase, de la 
                                                 
Ziarul „Cuvantul liber”, Tg. Mureş, 18 mai 2010  
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preşedintele ţării şi până la cel mai modest consilier comunal, este pusă astfel 

la îndoială. Este momentul adevărului, al demonstraţiei pe viu a capacităţii 

lor de acţiune în faţa celor care i-au ales, pentru ca aceştia din urmă să vadă 

că nu s-au înşelat dându-le votul. 

PSD-ul care constituie astăzi opoziţia reală de stânga, este tratat în 

aceste momente grele cu desconsiderare şi dispreţ politic de către actuala 

putere, care uită că democraţia adevărată, specifică unei vieţi politice 

normale, presupune respect şi sinergia tuturor energiilor naţionale spre 

folosul ţării. Eforturile PSD-ului de a veni în sprijinul celor mulţi, prin 

mijloacele oferite de mecanismele vieţii noastre sociale şi politice, sunt 

ignorate deşi această “corabie” care este Romania este pe cale să eşueze.  

Sunt convins că în anul 2012 electoratul românesc nu va mai repeta 

greşelile făcute în anii 2008 şi 2009 şi va judeca partidele politice şi exponenţii 

acestora nu după ceea ce zic ci după ceea ce au făcut şi vor putea face. 

Oare încotro ne îndreptăm? Oare unde vom ajunge? Quo vadis, 

România? 
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Cinstirea memoriei şi operei lui Lucian Blaga 

 

Doamnelor şi Domnilor 

Stimaţi colegi, 

Dragi invitaţi, 

 

Îmi revine deosebita onoare, în numele conducerii Universităţii „Petru 

Maior”, de a saluta şi de a ura bun venit în instituţia noastră a oaspeţilor şi 

participanţilor la reuniunea de deschidere a celei de-a X-a ediţii jubiliare a 

Festivalului Naţional „Lucian Blaga”. 

Universitatea „Petru Maior”, aflată în pragul aniversării a 50 de ani de 

la fondare, se constituie, în conformitate cu prevederile Cartei sale, într-o 

instituţie de învăţământ suprior şi cercetare care îşi asumă şi rolul de a fi un 

factor activ în viaţa spirituală a comunităţii mureşene. Acest lucru este 

sintetizat şi în deviza sa „Universitas pro bono publico”, adica „O 

universitate pentru comunitate”. 

În acest context, faptul că UPM găzduieşte manifestarea de astăzi, 

fiind în acelaşi timp şi unul din co-organizatori, nu face altceva decât să 

confirme cele spuse anterior. Festivalul naţional „Lucian Blaga” aflat la a X-a 

ediţie reprezintă o manifestare cultural-ştiinţifică de prestigiu, care îşi 

propune omagierea operei unui reprezentant ilustru al spiritualităţii 

                                                 
Alocuţiune prezentată la deschiderea celei de a X-a ediţii jubiliare a Festivalului Naţional 
„Lucian Blaga”, 20 mai 2010, Aula Universităţii Petru Maior 
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româneşti, Lucian Blaga. Continuitatea în timp a acestui eveniment, nivelul 

ştiinţific elevat al dezbaterilor, precum şi ecourile sale în conştiinţa generaţiei 

actuale dovedeşte că eforturile organizatorilor sunt justificate şi meritorii în 

acelaşi timp. 

Faptul că viaţa economică şi socială a României de azi nu reprezintă 

backgroundul cel mai prietenos al unei astfel de manifestări, nu a constituit 

un impediment de netrecut pentru cei care au generat şi gestionează acest 

eveniment. 

Cinstirea memoriei şi operei celor care au pus bazele culturii 

româneşti, manifestarea de faţă încadrându-se în acest spirit, este un act de 

pietate, dar şi de patriotism în acelaşi timp, la care Universitatea Petru Maior 

subscrie în totalitate. 

Urez din inimă o reuşită totală a acestei manifestări! 
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Seminarul Naţional de Mecanisme 

 

Stimate D-le Rector I. Vişa,  

Stimaţi colegi, 

Îmi revine plăcuta misiune ca în numele rectorului Universităţii Petru 

Maior, prof. Liviu Marian, care nu poate fi prezent la această oră la Sovata 

fiind la deschiderea unei conferinţe internaţionale organizate de Facultatea de 

Ştiinţe Economice Juridice şi Administrative, să vă adresez un salut precum şi 

urarea de Bun venit! în UPM la întâlnirea cadrelor didactice ce predau 

disciplina de Mecanisme la Facultăţile de inginerie din Romania în cadrul 

celui de-al V-lea Seminar Naţional de Mecanisme. 

Fiind profesor de „Organe de maşini” la Facultatea de inginerie din 

UPM cunosc foarte bine geneza şi istoria manifestării Dvs., existând un mare 

grad de similitudine cu manifestarea similară derulată de colegii de la 

disciplina de „Organe de maşini”. Faptul că anul acesta aţi ales ca şi gazdă 

UPM ne onorează şi ne bucură în acelaşi timp. 

Voi profita de prezenţa Dvs aici pentru a vă face o scurtă prezentare a 

UPM aşa cum este ea azi. 

Trebuie spus că instituţia noastră are o istorie ce se întinde pe 

parcursul a 50 de ani.Astfel în anul 1960 s-a înfiinţat Institutul pedagogic de 3 

ani, care a funcţionat sub această titulatură până în anul 1976 când acesta a 

devenit Institutul de învăâământ superior odată cu înfinţarea secţiilor de 

                                                 
 Alocuţiune prezentată la şedinţa de deschidere a celui de al V-lea Seminar Naţional de 
Mecanisme, Sovata, Hotel Aluniş, 28 mai 2010 
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subingineri,, apoi în anul 1984 devine Institutul de Subingineri în subordinea 

Institutului politehnic Cluj Napoca. În anul 1990 redevine Institutul de 

învăţământ superior, apoi Universitatea tehnică, apoi Universitatea Tg Mureş 

iar din 1996 suntem Universitatea Petru Maior.  

În momentul de faţă instituţia noastră are trei facultăţi: Facultatea de 

Inginerie, Facultatea de ştiinţe şi litere, Facultatea de ştiinţe economice, 

juridice şi administrative, două Departamente: DPPD şi DIFRD, şi o Şcoala 

Doctorală de Studii literare. În Universitate mai funcţionează un Centru de 

Instruire şi Perfecţionare. Îm momentul de faţă avem 5200 de studenţi la 

cursurile de zi şi cu frecvenţă redusă pe cele trei nivele: licenţă, masterat şi 

doctorat. 

Facultatea de inginerie, care este gazda manifestării de azi, are un total 

de 1003 studenţi care sunt şcolarizaţi la specializările de licenţă: TCM, Design 

industrial, Inginerie economică industrială, Mecatronică, Ingineria şi protecţia 

mediului, Automatică şi informatică industrială, Calculatoare, 

Electroenergetică precum şi în cele opt masterate oferite. 

UPM este o prezenţă activă în programul Erasmus având funcţionale 

în momentul de faţă peste 60 de acorduri bilaterale.  

Universitatea este membră titulară în IAU, EAU, AUF şi de curând în 

Asociaţia Universităţilor Mediteraniene. 

În universiate sunt 10 centre de cercetare dintre care patru au avut 

până nu demult recunoaştere CNCSIS. 

De curând am primit în urma evaluării instituţionale din partea 

ARACIS calificativul „Grad de încredere ridicat”, ca o recunoştre activităţii 

depuse până acum dar care în acelaşi timp ne obligă să fim în permanenţă la 

curent cu toate evoluţiile vieţii academice naţionale şi internaţionale. 
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Manifestarea care începe azi sunt convins că vine să îmbunătăţească 

nivelul calitativ al pregătirii studenţilor ingineri în contextul complex şi 

contradictoriu al generalizării sistemului Bologna. Experienţa acumulată în 

centrele universitare de mare tradiţie ale ţării completată cu cea obţinută şi în 

celelalte universităţi din ţară va suferi un proces de diseminare cu efecte 

pozitive si productive ăn celaşi timp.  

Aş mai aduga un element. aceste întâniri au un rol deosebit de 

important în strângerea relaţiilor profesional-ştiinţifice între membrii 

diverselor catedre din ţară care creează premise pentru o sinergie didactico-

ştiinţifică care să ducă la ridicarea nivelului învăţământului academic din 

Romănia.  

Va urez succes în reuniunea de azi, şi în cele care vor urma, precum şi 

o şedere cât mai plăcută în spaţiul mureşean. 
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Punct de vedere 

 

Stimate D-le Preşedinte Victor Ponta, 

Stimate D-le Preşedinte Alexandru Frătean, 

Stimaţi colegi de partid, 

Doresc să am o intervenţie scurtă la această reuniune fiind vorba de o 

luare de poziţie şi nu una de analiză. 

Mai întâi se cuvine să subliniez faptul că prezenţa la Tg. Mureş a D-lui. 

Victor Ponta, în calitate de Preşedinte al PSD, constituie un eveniment 

important în viaţa organizaţiei PSD Mureş. Domnia sa este Preşedintele PSD 

de la Congresul extraordinar din 20 februarie a.c., la care am avut onoarea să 

particip făcând parte din delegaţia care a reprezentat organizaţia noastră şi, 

alături de o parte a acesteia, să sprijin candidatura Domniei sale, considerând, 

aşa cum m-am exprimat şi în cadrul Conferinţei judeţene extraordinare 

premergătoare Congresului, că se impune o schimbare în conducerea şi linia 

partidului nostru. 

Doresc să afirm, cu toată responsabilitatea, că în momentul acesta 

pentru a se asigura aducerea Organizaţiei Judeţene PSD Mureş la un nivel 

funcţional care să o facă real competitivă, pentru perioada dificilă care 

urmează, se impune organizarea de alegeri la toate palierele şi în toate 

componentele sale: organizaţii comunale, orăşeneşti, municipale şi 

                                                 
 Alocuţiune prezentată la reuniunea activului PSD din judeţul Mureş din data de 4 iunie 
2010, Sala Mică a Palatului Culturii din Tg Mureş şi publicată în Ziarul „Cuvântul liber”, 
Tg. Mureş, 8 iunie 2010 
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organizaţia judeţeană. Acest lucru va legitima deplin structurile de conducere 

şi decizie în mod real dacă alegerile vor fi corecte şi transparente. Este 

important ca viitoarea Conferinţă judeţeană de alegeri să se desfăşoare într-o 

atmosferă democratică şi nu într-una inchizitorială, aşa cum am perceput-o 

eu, dar şi mulţi alţi colegi, în care a avut loc Conferinţa extraordinară din iulie 

2008.  

Cred că este necesar ca toţi cei care, în urma unei autoevaluări 

exigente, constată că au calităţile necesare, dar au şi dorinţa să se implice în 

activitatea de coordonare a organizaţiei noastre, să-şi poată depune 

candidaturile şi să capete, sau nu, printr-un vot corect confirmarea colegilor. 

Trăim într-o lume în care tineretul, dar şi societatea în ansamblul său, 

are nevoie, dincolo de elementele minimale ale unei existenţe decente, de 

modele comportamentale în toate domeniile, deci şi în planul activităţii civice 

şi politice. Plecând de la acest considerent, cred că este foarte important ca în 

activitatea organizaţiei noastre, dar şi în plan naţional să dovedim o exigenţă 

morală, explicită şi efectivă, faţă de fenomenul migraţiei politice. Nu ştiu ce 

credibilitate poate avea o persoană care astăzi este membru PSD, în anul 

următor membru PDL, apoi PNL, şi apoi ciclul se reia realizându-se o 

schimbare de culoare politică de tip cameleonic. Pe termen lung, partidul, dar 

şi societatea românească nu are de câştigat din acest mod de comportament al 

membrilor săi. Propun ca atât în plan legislativ, atunci când e vorba de 

parlamentari, cât şi în planul statutar, atunci când e vorba de membri PSD să 

se introducă prevederi limitative în acest sens. 

Închei exprimându-mi încrederea că organizaţia judeţeană PSD Mureş, 

al cărui membru sunt, are resursele de inteligenţă şi cultură politică necesare 

pentru a depăşi momentele dificile ale perioadei actuale. 
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Pledoarie pentru dialog 

 

În geografia politică a judeţului Mureş Partidul Social Democrat a 

reprezentat şi reprezintă un actor important. Ca exponent al intereselor 

sociale, economice şi politice a unui important segment de populaţie din 

mediul rural şi urban, acesta are o misiune de mare responsabilitate. În 

actualele condiţii economice, care se deteriorează pe zi ce trece, PSD-ul se 

constituie în forţa politică care trebuie să ofere idei, programe şi soluţii ce pot 

asigura protejarea intereselor celor care-şi câştigă existenţa din propria 

muncă prestată atât în entităţi economice bugetare, cât şi în cele private, 

precum şi al pensionarilor care, după o viaţă de muncă, ar trebuie să se 

bucure de o existenţă demnă şi decentă. 

Îndeplinirea responsabilităţilor menţionate mai sus depinde, în cea 

mai mare măsură, de programele de acţiune ale PSD-ului la nivel naţional, 

dar şi de cele regionale şi locale. 

Cei care s-au afiliat, din convingeri doctrinare sau prin afinităţi de 

natură interioară, la acest partid sunt oameni care au profesii diferite, cu 

nivele de pregătire diferite şi aparţin unor generaţii diferite. Forţa acestui 

partid, a cărei geneză naţională este destul de complexă, constă în 

devotamentul şi implicarea majorităţii membrilor săi, în forţa de organizare şi 

disciplina de acţiune a acestora. Însumarea acestor calităţi, pentru obţinerea 

unei rezultante maxime, revine structurilor de conducere ale organizaţiilor 

locale şi judeţene, conducerilor executive şi, mai ales, liderilor acestora. 

Membrii PSD care-şi asumă responsabilităţi de conducere trebuie să aibă atât 
                                                 
 Ziarul „Cuvântul liber”, Tg. Mureş, 29 iunie 2010 
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calităţi profesionale şi morale adecvate, cât mai ales autoritatea ce le-o 

conferă procesele democratice de alegere care-i legitimează în faţa propriilor 

membrii, cât şi a altor categorii de susţinători care nu sunt membri de partid. 

Acestea sunt considerentele care mă determină să susţin că 

reîmprospătarea prin alegeri a structurilor de conducere ale organizaţiei PSD 

Mureş în ansamblul său reprezintă o condiţie „sine qua non” pentru o 

activitate politică cu un randament mult îmbunătăţit în perioada complexă pe 

care o traversăm şi, mai ales, în perspectiva viitoarelor bătălii electorale care 

se află la un orizont nu foarte îndepărtat. Este bine să ne amintim permanent 

principiul strămoşilor noştri latini:„Vox populi, vox Dei” (Glasul poporului 

trebuie să fie şi al conducătorilor). 

Ar fi firesc să nu ne fie teamă de alegeri în care cei mai buni să câştige. 

Meritele dovedite şi recunoscute, fidelitatea faţă de partid şi valorile social-

democraţiei trebuie să primeze şi să ordoneze opţiunile personale sau de 

grup. A rămâne indiferent şi a nu acţiona în aceste momente echivalează cu 

acceptarea unor pierderi majore, poate chiar irecuperabile, pe termen lung. 

Stimaţi colegi de partid vă îndemn să meditaţi cu responsabilitate la 

întrebarea:”Ce este mai bine acum pentru PSD Mureş? Dorim o organizaţie 

judeţeană măcinată de frământări interne, sau dorim o organizaţie bine 

structurată şi cu o forţă de acţiune ce o poate face competitivă în confruntările 

electorale ce vor urma?”. Opţiunea ne aparţine, trebuie doar să ne exprimăm, 

în mod deschis şi cu bună credinţă, în forurile de lucru ale partidului. 
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Luare de poziţie 

 

Stimate Dl. Secretar general L Dragnea,  

Stimate Dl. Preşedinte Alexandru Frătean 

Stimaţi colegi, 

 

In contextul şedinţei de azi voi avea o intervenţie scurtă. 

Punctul meu de vedere privitor la necesitatea alegerilor în cadrul 

organizaţiei noastre este cunoscut din articolul „Pledoarie pentru dialog”, pe 

care l-am publicat acum câteva zile, şi nu-l voi mai relua. Îmi menţin aceeaşi 

poziţie.  

În acest cadru aş dori să să mai adaug o idee importantă: este de 

neînţeles, greu de acceptat şi aş îndrăzni să spun chiar o greşeală majoră, din 

punct de vedere al consecinţelor politice, gestul conducerii PSD Mureş de a 

nominaliza, de curând, chiar cu caracter interimar, ca funcţia nr. 2 din 

ierarhia organizaţiei, aceea de secretar executiv, să fie ocupată de o persoană 

care a dovedit o moralitate politică, subliniez politică, cel puţin îndoielnică şi 

care nu ne reprezintă, în felul nostru de a fi, în faţa comunităţii mureşene. O 

mare parte a membrilor de partid şi chiar a electoratului nostru nu vor uita 

acest lucru şi-l vor taxa ca atare.  

Va mulţumesc pentru atenţie.  

                                                 
 Alocuţiune prezentată la reuniunea Consiliului Judeţean al PSD Mureş din data de 2 iulie 
2010, Sala Mică a Palatului Culturii din Tg. Mureş 
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Mesaj pentru membrii PSD 

 

 

 

 Stimate Dle Preşedinte Alexandru Frătean, 

  Stimaţi colegi de partid, 

 

 

 

  Sper ca viitorul să infirme temerile care m-au motivat în gesturile 

şi intervenţiile dezinteresate făcute, în ultima perioadă, pentru a da un 

nou suflu în acţiunile şi exigenţele morale ale PSD Mureş. 

  Prof. Vasile Boloş 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 Mesaj transmis în 2 iulie 2010 
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Mesaj pentru ing. Ovidiu Natea  

 

 

 

 Stimate Dl ing. Ovidiu Natea,  

 

 Înţeleg, în mare măsură, raţiunile care v-au determinat decizia de 

renunţa la calitatea de membru PSD, deşi personal regret acest lucru. 

Meritele Dvs. si aportul adus de Dvs. la reuşitele partidului sunt foarte 

multe şi greu comensurabile. Întrega comunitate mureşeană vă 

datorează, chiar dacă mulţi nu sunt conştienţi de acest lucru, o 

profundă gratitudine.  

 Vă sunt recunoscător şi vă mulţumesc pentru şansa pe care mi-aţi 

oferit-o  de a colabora cu Domnia Voastră. 

 Cu deosebit respect şi constantă prietenie. 

 

   Prof. Vasile Boloş 

 

 

 

 

 

                                                 
 Mesaj transmis la 5 iulie 2010 
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Protest civic 

 

 

Existenţa unei democraţii autentice, într-o societate modernă, 

presupune dreptul la libera exprimare a tuturor membrilor săi. Implicit 

această libertate presupune o mare responsabilitate faţă de cele exprimate. 

Acest lucru este valabil cu maximă tărie atunci când este vorba de persoane 

care sunt exponenţi ai diferitelor grupuri sociale, respectiv oameni politici 

sau demnitari. 

Plecând de la aceste considerente nu pot să nu remarc şi să-mi exprim 

dezacordul şi indignarea, în acelaşi timp, faţă de recentele afirmaţii cu 

caracter instigator antinaţionale, antistatale şi anticonstituţionale ale 

europarlamentarului UDMR, vicepreşedinte al Parlamentului Europei, Dl. 

László Tökes, privitoare la autonomia aşa numitului Ţinut Secuiesc. Domnia 

sa face abstracţie, în mod deliberat, de faptul că prin statutul pe care-l are în 

acest important for european reprezintă cetăţenii României şi prin tot ceea ce 

face şi exprimă, în ţară sau străinătate, trebuie să le apere interesele actuale şi 

viitoare în orice împrejurare. 

Ca intelectual de stânga, profund ataşat valorilor social-democrate, ca 

cetăţean al României şi ca locuitor al judeţului Mureş nu pot să rămân 

indiferent faţă de aceste atitudini şi gesturi care aduc deservicii majore 

                                                 
 Ziarul „Cuvântul liber”, Tg. Mureş, 3 august 2010 
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spiritului de convieţuire şi armonie care trebuie să ne anime pentru a ne 

putea construi un viitor ce să se încadreze în spiritul european actual. 

Apreciez că toate forţele responsabile, din spectrul civic şi politic al 

României, trebuie să apeleze la resursele de inteligenţă politică, raţiune şi 

acţiune legale existente pentru a asigura o dezvoltare firească a societăţii 

româneşti şi să anihileze acţiunile antinaţionale şi antieuropene, indifererent 

cine le promovează. Este o datorie morală şi patriotică faţă de generaţia 

actuală şi, mai ales, faţă de generaţiile viitoare. 
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Poziţii actuale ale socialiştilor europeni 

 

Criza economică actuală domină, prin efectele ei negative majore, 

preocupările guvernelor ţărilor europene dar şi cele ale organelor de 

conducere ale Uniunii Europene. 

După cum este cunoscut la 30 iunie a.c. Comisia Europeană a făcut 

public un document important având ca obiect de interes o serie de măsuri 

care să vină în întâmpinarea consecinţelor grave ale crizei economice ce 

zguduie Europa, şi nu numai. 

Comisarul european pentru afaceri economice şi monetare, Olli Rehn, 

a evidenţiat, în acest context, importanţa acestui document spunând „Avem 

nevoie de mai multă coordonare europeană, dar şi de mai multă rigoare în 

aplicarea regulilor care ne sunt date, cu sancţiuni descurajatoare pentru a 

preveni derapajele şi de a recâştiga încrederea”. 

Documentul Comisiei Europene are în vedere trei principii 

importante. Primul principiu propus este legat de introducerea unei 

sincronizări a supravegherii Uniunii Europene cu procedurile bugetare la 

nivel naţional într-un cadru unic al aşa numitului „semestru european”. 

Acest principiu presupune că un stat membru trebuie să-şi supună 

Programele sale de stabilitate şi de convergenţă precum şi Programele sale de 

reforme unei verificări şi coordonări europene. În partea a doua a fiecărui an 

elementele rezultate din această verificare urmează să fie incluse în 

redactarea finală a bugetelor naţionale pentru anul următor. 
                                                 
 Ziarul „Cuvântul liber”, Tg. Mureş, 3 august 2010 
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Al doilea principiu presupune că plecându-se de la supravegherea 

bugetară să se procedeze la eliminarea dezechilibrelor macro–economice 

structurale între statele membre al Uniunii care slăbesc coeziunea UE şi, în 

mod deosebit, zona euro. 

Al trelea principiu presupune că supravgherea la nivel european a 

reformelor structurale în statele membre trebuie să asigure că acestea vor face 

progresele aşteptate pe direcţia strategiei „Europa 2020” pentru o creştere 

mai sustenabilă, mai ecologică care are la bază cunoaşterea şi crearea de 

locuri de muncă. 

Dată fiind importanţa documentului menţionat mai sus, la 8 iulie a.c. 

Dl. Poul Nyrup Rasmussen, Preşedintele Partidului Socialist European (PES) 

precum şi Dl. Martin Schulz, Preşedintele Grupului Socialiştilor şi 

Democraţilor din Parlamentul Europei au transmis o scrisoare deschisă 

Consiliului Europei, Comisiei Europene precum şi Eurogrupurilor din 

Parlamentul Europei intitulată „Pentru un nou acord asupra politicii 

economice europene”. 

Reprezentanţii cei mai autorizaţi ai socialiştilor şi democraţilor 

europeni apreciază că propunerile făcute de Comisia Europeană în ceea ce 

priveşte guvernanţa economică pentru rezolvarea crizei economice în zona 

euro sunt cel puţin neliniştitoare. Se afirmă că obsesia reducerii deficitului 

public şi al datoriei şi propunerea care vizează creşterea sancţiunilor faţă de 

ţările membre care înregistrează deficite, considerate ca fiind excesive, este 

nefastă. Se pune întrebarea, pe deplin justificată, de ce conducătorii europeni 

nu se angajează, cu aceaşi forţă, în lupta contra şomajului şi a excluziunii 

sociale. Socialiştii şi Democraţii europeni solicită găsirea unor soluţii mai 

potrivite, mai echitabile şi mai sigure pentru ieşirea din criză. 
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Scrisoarea reaminteşte faptul că propunerile socialiştilor europeni 

pentru crearea unui mecanism de stabilitate, a unui fond de garanţie şi chiar 

crearea unei noi surse de venituri print-o taxă indirectă asupra tranzacţiilor 

financiare, chiar dacă iniţial nu au fost acceptate de către dreapta europeană, 

în momentul de faţă ele sunt reanalizate.  

Semnatarii scrisorii consideră că Europa trebuie să adopte măsuri 

viitoare care să nu ducă la intrarea într-un cerc vicios al politicii de austeritate 

şi la creşterea ratei şomajului. Principalele propuneri avansate de socialiştii 

europeni sunt: reglementarea pieţelor financiare, o agendă de politică 

economică care să ducă la asanarea bugetară şi a ocupării forţei de muncă; 

realizarea unui pact european pentru ocuparea forţei de muncă şi a 

progresului social; un pachet de măsuri în ceea ce priveşte contribuţiile 

bugetare cu scopul de a garanta o finanţare adecvată. 

Se apreciază că propunerea Comisiei Europene privind ieşirea din 

criză nu ia în considerarea ideea unei guvernanţe europene care să se sprijine 

pe interesul comun, susţinerea reciprocă şi pe solidaritate. Se afirmă cu tărie 

că există şi alte căi de cât cele propuse de Comisia Europeană, relansarea 

neputând fi făcută distrugându-se locurile de muncă şi deteriorând condiţiile 

de viaţă ale muncitorilor a căror competenţe sunt esenţiale pentru producerea 

de bunuri şi servicii de care cetăţenii au nevoie. 

Autorii evidenţiază că actuala criză, determinată de un sector bancar 

defectuos, a devenit pentru dreapta o criză a finanţelor publice pe care o 

utilizează pentru a realiza obiectivul tradiţional conservator de a reduce rolul 

statului care să protejeze interesele tuturor cetăţenilor. 

Socialiştii europeni nu sunt de acord cu reducerea securităţii sociale şi 

a investiţiilor publice pentru o dezvoltare ecologică. Ei propun găsirea de noi 

surse de venituri şi îmbunătăţirea sistemului de impozitare. Nu se poate 
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accepta o creştere a poverii fiscale aplicate muncitorilor. Povara fiscală 

trebuie fie reechilibrată cu scopul de a stimula creşterea cererii de forţă de 

muncă şi redirijarea spre taxele de tranzacţii financiare şi a celor ce poluează 

mediul inconjurător. 

În finalul scrisorii se afirmă că cele trei provocări care stau în faţa 

Europei actuale: criza economică, şomajul şi excluziunea socială necesită un 

răspuns coordonat. care să asigure pentru toţi cetăţenii un viitor european 

prosper, solidar şi durabil. 

Din perspectiva social-democraţilor din Romania consider că cele 

exprimate în scrisoarea socialiştilor europeni sunt: justificate, coerente, viabile 

şi putem subscrie, fără rezerve, acestor idei. 
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Gânduri despre cultura recunoştinţei 

 

În urmă cu câteva zile am participat, în calitate de consilier judeţean, la 

invitaţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Mureş, D-na Lokodi Edita 

Emöke, la o festivitate care a avut drept scop premierea sportivelor şi 

tehnicienilor echipei de popice Romgaz Electromureş Tg. Mureş, pentru 

performanţele excepţionale obţinute în ultima perioadă. Fiind invitat, 

intempestiv, să spun cîteva cuvinte am subliniat, pe scurt, faptul că gestul 

Consilului Judeţen Mureş la adresa echipei. Romgaz Electromureş aparţine 

elementelor comportamentale ce se încadrează, pe deplin, în aşa numita 

„cultură a recunoştinţei” şi era cât se poate de firesc ca el să se producă în 

contextul dat. 

Festivitatea în cauză nefiind locul în care să dezvolt această idee am să 

încerc în cele ce urmează să fac acest lucru. 

Cultura recunoştinţei reprezintă un ansamblu de atitudini, de gesturi 

şi acţiuni care vin să recunoască şi să recompenseze de către membrii unei 

comunităţi contribuţiile pentru dezvoltarea şi progresul acesteia în diferite 

sfere de activitate. În acest context recunoştinţa se defineşte ca o „ reacţie 

constructivă şi autentică, bazată pe acceptarea ideii că orice persoană este un 

dat unic, necesitând respectul pentru contribuţiile aduse şi pentru aportul său 

la viaţa comunităţii”( Conform unui document oficial din Université du 

Québec à Montréal-Canada). Principiul exprimat este valabil atât pentru 

persoane cât şi pentru echipe sau grupuri bine definite. 
                                                 
 Ziarul „Cuvântul liber”, Tg. Mureş, 4 septembrie 2010 
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Exprimarea recunoştinţei se poate realiza atât prin modalităţi formale 

(mulţumiri publice, premii, acordarea de distincţii şi titluri onorifice etc) cât şi 

prin mijloace informale (mulţumiri spontane în cadru privat, atitudini de 

apreciere şi respect a membrilor comunităţii în cadrul relaţiilor cotidiene etc.). 

 La aceste situaţii se adăuga şi aspectul simetric când o persoană sau o 

echipă, respectiv un grup, obţin performanţe în diferite domenii cu sprijinul 

unor persoane individuale sau entităţi, la rândul său atitudinea de 

recunoştinţă trebuie să se manifeste de către cei în cauză vis-à-vis de aceste 

persoane sau entităţi. Desigur se pot identifica şi alte situaţii posibile 

echivalente. 

Trecând dincolo de aceste considerente cu caracter general cred că se 

poate afirma, fără echivoc, că în evoluţia fiecăruia dintre noi reuşitele în 

diverse planuri: profesional, social, cultural, sportiv, politic ş.a. presupun un 

efort personal continuu pe parcursul a mulţi ani, sau poate chiar decenii. 

Aceste reuşite sau împliniri au în spatele lor, mai mult sau mai puţin vizibil, 

şi efortul unor semeni de-ai noştrii sau al unor entităţi, în cadrul cărora am 

fost integraţi, pe care numai cei în cauză îl pot cuantifica şi trebuie să-l 

evidenţeze. Din altă perspectivă putem aprecia că şi diferitele entităţi (firme, 

instituţii administrative, instituţii de învăţământ şi cultură, cluburi sportive, 

partide etc) pot realiza performanţe prin aportul celor care le compun şi care 

activează pe diferite paliere de responsabilitate. Aportul şi implicarea 

membrilor acestora nu poate fi egal ca volum sau ca valoare, acest aspect 

putând fi apreciat şi recompensat numai de cei care coordonează activitatea 

acestora 

Este o obligaţia morală a fiecăruia dintre noi de a evidenţia, recunoaşte 

şi recompensa aportul adus de semenii noştri pentru tot ceea ce am realizat 

cu sprijinul lor. Aceste gesturi şi acţiuni sunt o dovadă a modului de 
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asimilare a culturii recunoştinţei pe care o societate civilizată o promovează şi 

o apără ca o valoare morală esenţială. Aţi exprima, fără reţinere, gratitudinea, 

în multiple modalităţi, trebuie să constituie un gest reflex al fiecărui individ 

indiferent la ce nivel social se află. La cei care acced în spaţiul public, ca 

reprezentanţi ai unor grupuri sociale sau comunităţi sau din alte raţiuni, acest 

comportament trebuie să fie, din acest punct de vedere, ireproşabil având 

valoare de referinţă pentru cei din jurul lor. Instituţiile de toate naturile, 

firmele, partidele şi alte entităţi trebuie să promoveze, în mod deliberat şi 

constant, o politică de recunoaştere a celor meritoşi prin mijloacele adecvate 

lor. 

Mulţi dintre noi au asimilate, de mult timp, valorile fundamentale ale 

culturii recunoştinţei, dar privind în jurul meu constat, cu regret, că ponderea 

celor care trebuie să-şi includă în comportament aceste valori este încă mare. 

Cred că merită să medităm serios la acest lucru şi, dacă putem, să facem ceva, 

acolo unde ne aflăm fiecare, pentru a ridica nivelul de asimilare al acestei 

culturi. 
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Universitatea “Petru Maior” – membru EPUF 

 

Universitatea „Petru Maior” din Tg. Mureş, instituţie de învăţământ 

superior de stat, aflată în cel de-al 50-lea an de existenţă, are o politică activă 

de implicare în viaţa comunităţii academice internaţionale.  

De curând, universităţii i-a fost confirmată afilierea la Forumul 

Permanent al Universităţilor EuroMed (EPUF), asociaţie ce are drept scop 

dezvoltarea ariei euro-mediteraneene a învăţământului superior, în cadrul 

acesteia activând universităţi din nordul, sudul şi estul spaţiului 

mediteranean.  

Această afiliere vine să completeze pentru Universitatea „Petru 

Maior” apartenenţa la alte prestigioase asociaţii academice: Asociaţia 

Internaţională a Universităţilor (IAU) – 2003, Magna Charta Observatory – 

2005, Agenţia Universitară a Francofoniei (AUF) – 2007, Asociaţia Europeană 

a Universităţilor (EAU) – 2008. 

                                                 
 Ziarul „Cuvântul liber”, Tg. Mureş, 30 septembrie 2010 
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Respectul jurământului 

 

Joi 14 octombrie a.c. a avut loc o şedinţă extraordinară a Consiliului 

Judeţean Mureş. Pe ordinea de zi a fost propus un singur punct: Hotărâre 

privind reglementarea situaţiei juridice a imobilului situat în Tg.Mureş str. Mihai 

Viteazu nr. 31. Imobilul în cauză este de fapt clinica privată cunoscută sub 

numele Galenus.  

Proiectul de hotărâre prezentat făcea propuneri privind modificări la o 

hotărâre anterioară dar şi propuneri explicite de evacuare, respectiv de 

desfinţare pe cale administrativă a construcţiei edificate aparţinând acestei 

clinici. 

Subiectul supus atenţiei a fost unul delicat datorită istoriei complicate 

a naşterii acestui aşezământ medical privat. Dar nu-mi propun în cele ce 

urmează să dezvolt detaliile juridice a acestei speţe complexe. 

În evoluţia discuţiilor, relativ tensionate, D-na Lokodi Edita Emöke, 

Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, care conducea şedinţa, a invocat la 

un moment dat ca argument, care să îndemne consilierii la o justă cumpănire, 

respectarea jurământului depus de fiecare consilier judeţean în parte la 

investirea în această calitate. 

Orice referire la un jurământ depus nu poate decât să-ţi genereze un 

acut simţământ de reponsabilitate morală. Am rememorat textul 

jurământului de consilier care spune: „Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi 

să fac, cu bună credinţă, tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele 

                                                 
 Ziarul „Cuvântul liber”, Tg. Mureş, 20 octombrie 2010 
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locuitorilor judeţului Mureş. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!”. Mi-am analizat modul 

de judecată şi acţiune în situaţia dată şi cred că prin ceea ce am făcut, atât eu 

cât şi colegii mei consilieri PSD, în şedinţa evocată am avut în vedere să 

creăm condiţiile pentru respectarea legilor ţării şi în acelaşi timp m-am gândit 

la interesele locuitorilor judeţului Mureş. Desfiinţarea şi demolarea unei 

unităţi spitaliceşti cu dotări moderne nu poate fi în nici o circumstanţă în 

interesul celor mulţi, nu poate aduce binele locuitorilor judeţului Mureş. 

În situaţia creată trebuie identificate, cu bună credinţă de ambele părţi, 

acele soluţii legale de rezolvare a problemei care să nu lezeze interesele 

locuitorilor acestui judeţ. Nu este uşor, dar avem datoria de-a o face. Să nu 

uităm faptul că profesionalismul în administraţia publică se apreciază şi în 

funcţie de capacitatatea de a media situaţiile conflictuale. 

Cred, cu tărie, că mi-am respectat jurământul de consilier, în spiritul 

valorilor social-democrate. 
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34 de ani în slujba UPM 

 

Din cei 50 de ani pe care îi are Universitatea „Petru Maior” eu am 

petrecut aici 34 de ani. Această instituţie a avut parte de o evoluţie nu foarte 

liniară dar, totuşi, ascendentă într-o mare parte a existenţei sale. Am venit la 

Universitatea „Petru Maior” în 1976 când se numea încă Institutul Pedagogic 

care a pregătit cadre didactice în forma de învăţământ de trei ani, iar apoi de 

patru ani. În anul 1990 am preluat rectoratul universităţii, după care a început 

activitatea secţiilor de inginerie, având în vedere că structura cadrelor 

didactice şi baza materială era organizată pe această structură. Instituţia a 

primit astfel denumirea de Universitatea Tehnică din Târgu Mureş, s-a 

înfiinţat şi Colegiul Universitar condus pe atunci de domnul Liviu Marian, 

care avea tot o structură tehnică şi a început să pătrundă în zona economicii şi 

a informaticii. A fost înfiinţată apoi Facultatea de Ştiinţe Economice şi secţia 

de informatică, specializări care au început să fie căutate de absolvenţii de 

liceu. La sfârşitul anului 1995 am început să ne gândim, la modul serios, ca 

numele instituţiei noastre să fie schimbat, să fie o personalitate de marcă care 

să aibă o legătură geografică, cu zona noastră şi să nu mai existe şi o altă 

instituţie cu acest nume. Astfel a fost propus ca nume Petru Maior, fapt care a 

fost primit pozitiv de colegi şi comunitatea academică.” 

                                                 
 Intervenţie în Conferinţa de presă de la Universitatea Petru Maior din data de 20 
octombrie 2010, publicată în Ziarul „ZI DE ZI” din 21. octombrie 2010 
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Salut de “Bun venit!” 

 

Bună seara! 

În numele conducerii Universităţii „Petru Maior” din Tg. Mureş, vă 

urez „Bun venit!” la Concertul extraordinar aniversar prilejuit de sărbătorirea 

a 50 de ani de al fondarea Universităţii „Petru Maior”. 

O urare de „Bun venit!” specială o adresez oaspeţilor din ţară şi 

străinătate prezenţi în sală, precum şi celorlalţi oaspeţi ai Universităţii „Petru 

Maior”. 

 

Stimaţi spectatori, 

Concertul din această seară se înscrie în suita de manifestări care 

doresc să marcheze un eveniment de referinţă din viaţa Universităţii „Petru 

Maior”, este vorba de aniversarea a 50 de ani de existenţă. 

În toamna anului 1960, în oraşul nostru lua fiinţă, pe lângă Institutul 

de Medicină şi Farmacie şi Institutul de Teatru deja existente, o nouă 

instituţie academică. Era vorba de Institutul Pedagogic de 3 ani care avea 

misiunea să pregătească profesori pentru ciclul gimnazial în diferite domenii: 

matematică, limba şi literatura română, limba şi literatura maghiară, fizică, 

chimie, istorie, geografie, muzică, educaţie fizică. Această instituţie este 

punctul de pornire al activităţilor universare care prin evoluţii succesive: 

Institutul de Învăţământ Superior (1976), Institutul de Subingineri (1984), 

                                                 
 Mesaj la deschiderea concertului aniversar, Palatul Culturii, 21 octombrie 2010 (prezentat 
de actorul Dan Radulescu ) 
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Universitatea Tehnică (1991), Universitatea din Tg. Mureş (1995), 

Universitatea „Petru Maior” (1996) a ajuns să fie instituţia semicentenară de 

astăzi. Recunoscută în plan naţional, şi prin calificativul „Universitate cu grad 

de încredere ridicat” acordat de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în 

Învăţământul Superior şi recunoscută în plan internaţional prin afilierea la 

Asociaţia Internaţională a Universităţilor, Asociaţia Europeană a 

Universităţilor, Agenţia de Francofonie, Forumul Universităţilor Euro-

Mediteraneene şi prin cele cele circa 68 de universităţi partenere din 15 ţări. 

Deviza cunoscută a Universităţii „Petru Maior” – „O universitate pentru 

comunitate” ne transmite un mesaj important: această instituţie se consideră 

responsabilă de ceea ce se petrece în comunitatea mureşeană şi naţională, 

încercând să se implice cu competenţele şi forţele sale în activităţile şi 

proiectele acesteia.  

Dincolo de activităţile didactice şi ştiinţifice derulate în universitate, 

aceasta se constituie într-un pol în jurul căruia gravitează o viaţă spirituală de 

nivel ridicat şi care constituie repere pentru tânăra generaţie şi toţi locuitorii 

judeţului Mureş. 

Educarea complexă a generaţiilor de studenţi presupune nu numai 

activităţi profesionale şi ştiinţifice, dar şi dezvoltarea spiritului civic, precum 

şi ridicarea permanentă a nivelului cultural. Totul este făcut pentru a conduce 

la formarea unor intelectuali specialişti, conştienţi de valoarea şi misiunea lor 

în societatea românească.  

Studenţii Universităţii „Petru Maior” sunt o prezenţă activă în viaţa 

municipiului Tg. Mureş şi a judeţului Mureş, încercând realizarea unui 

echilibru între preocupările profesionale şi cele care vin să le îmbogăţească 

spiritul, proces care reprezintă o investiţie valoroasă, greu de cuantificat 

pentru evoluţia lor viitoare.  
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Concertul ce vă este oferit în această seară de către conducerea 

Universităţii „Petru Maior” se bucură de concursul unei instituţii culturale de 

elită, este vorba de Filarmonica din Tg. Mureş, binecunoscută în ţară şi 

străinătate. Programul acestuia a fost stabilit de comun acord pentru a ne 

bucura sufletele cu piese muzicale de facturi diferite. Dirijorii orchestrei sunt 

D-nii Romeo Rîmbu şi Remus Grama.  

Cu permisiunea Dvs. voi spune câteva cuvinte despre cei doi artişti. 

Romeo Rîmbu este în prezent dirijor permanent al Filarmonicii de Stat 

din Oradea (din 1990) şi Ploiesti (din 1999). El este, de asemenea, director 

artistic şi dirijor principal al Transilvaniei New Orchestra (din 1999). El este 

cadru didactic al Facultăţii de Muzică din cadrul Universităţii din Oradea 

(1998-2002) şi al Academiei de Muzică din Cluj-Napoca (din 2007). 

Maestrul Rîmbu este în mod constant invitat să dirijeze mai multe 

orchestre din România, cum ar fi Orchestra de cameră a Radiodifuziunii din 

Bucuresti, Orchestrele Simfonice de stat din Arad, Bacău, Botoşani, Braşov, 

Cluj, Constanţa, Craiova, Iaşi, Satu-Mare, Sibiu, Târgovişte, Târgu-Mureş şi 

Cluj.  

Cu orchestra sa, a efectuat turnee în Seoul's Art Center, Musikverein 

din Viena, Herculesaal din Munchen, Roma Teatro Manzoni, Teatro Arriaga 

din Bilbao, Teatro Dell Opera di Roma, pentru a numi doar câteva săli celebre 

de concert.  

Romeo Rîmbu a efectuat peste 600 de concerte la nivel internaţional, 

inclusiv apariţii în mai multe ţări europene, precum şi în Statele Unite ale 

Americii, Brazilia, Japonia şi Coreea de Sud.  

Romeo Rîmbu este de asemenea un oboist profesionist şi a cantat în 

concerte în România, precum şi în Germania, Italia, Spania, Luxemburg, 

Elveţia, Franţa, Grecia, şi alte câteva ţări. 
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Remus Grama, absolvent în anul 2004 al Academiei de Muzică 

„Gheorghe Dima” din Cluj Napoca specializarea vioară, este membru al 

Orchestrei simfonice din Tg. Mureş (vioara I-a) din anul 2004, participând la 

concertele efectuate de aceasta în ţară şi străinătate, precum şi în componenţa 

altor orchestre reprezentative. A absolvit în anul 2009 masteratul în 

specialitatea „Dirijorat” în cadrul Academiei de Muzică „Gheorghe Dima” 

din Cluj Napoca. Ca un element particular, se impune să subliniem faptul că 

din anul 2007, este şi absolvent specializării „Drept” al Universităţii „Petru 

Maior”. 

Sperăm că acest concert vă va încânta şi vă veţi aminti cu plăcere de 

această seară. 

Conducerea Universităţii „Petru Maior” vă doreşte o seară minunată şi 

audiţie plăcută! 
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O întâlnire memorabilă 

 

În urmă cu câteva zile am participat, la Reghin, alături de membrii 

activului judeţean al PSD Mureş, la o întâlnire cu liderii naţionali ai 

partidului: preşedintele PSD Victor Ponta, preşedintele Consiliului Naţional 

Adrian Năstase, secretarul general Liviu Dragnea ş.a. Preocupat de cele 

discutate acolo am să rezum, în cele ce urmează, câteva din ideile şi opiniile 

prezentate, pe care le consider ca fiind mai importante, aşa cum le-am 

perceput eu. 

Reuniunea s-a dorit să fie o dezbatere de idei, în principal, pe tema 

cristalizării unei noi adecvări a politicii PSD pentru ca în viitoarele 

confruntări electorale rezultatele acestuia în zona Ardealului să fie net 

superioare celor obţinute până acum. 

Îniţierea acestui dialog dovedeşte conştientizarea de către conducerea 

PSD a unei stări de fapt şi anume că particularităţile sociale, economice şi 

istorice ale Transilvaniei impun o abordarea politică nuanţată faţă de alte 

zone geografice al ţării iar în judeţul Mureş această abordare are un plus de 

dificultate. 

Părerile exprimate de majoritatea colegilor mureşeni dar şi de membrii 

conducerii naţionale mi-au indus sentimentul că avem încă de făcut eforturi 

de identificare a acelui complex de acţiuni şi atitudini specifice cu care să 

convingem marea masă a locuitorilor acestei regiuni că suntem soluţia cea 

                                                 
 Ziarul „Cuvântul liber”, Tg. Mureş, 17 noiembrie 2010 
  



VASILE BOLOŞ  ---  OPINII ŞI ECOURI 
 

 

172 
 

mai bună pentru viitor. O concluzie a rezultat însă cu certitudine: în 

Transilvania mesajul PSD trebuie să conţină dincolo de componenta socială şi 

o puternică componentă naţională.. 

Greşelile monumentale ale actualei guvernări PD-L au creat premise 

pentru ca majoritatea populaţiei, în condiţii normale de vot, să „ măture”din 

punct de vedere politic exponenţii acestei formaţiuni. Dar un vot negativ nu 

este suficient pentru ca PSD să devină principala forţă politică care să 

conducă societatea românescă în mandatul 2012-2016. Proiectul de guvernare 

„România corectă –România socială” oferă viziunea, diagnoza şi soluţiile de 

guvernare aşa cum le vede la ora actuală PSD pentru toate domeniile vieţii 

ecomomice şi sociale ale României. Acesta trebuie adus, în detaliu, la 

cunoştinţa cetăţenilor ca o dovadă a capacităţii PSD de a scoate ţara din 

situaţia gravă în care se află acum. 

S-a conturat, în consens, ideea că reprezentanţii PSD în toate 

competiţiile electorale pentru organele locale, regionale şi respectiv 

parlament să fie oameni realizaţi deja profesional, cu o moralitate civică şi 

politică fără reproş, oameni recunoscuţi în comunităţile în care trăiesc şi 

muncesc, oameni care se regăsesc prin statutul lor în valorile social-

democraţiei. Se impune cu necesitate ca toţi militanţii partidului să fie o 

prezenţă constantă şi activă în toate colectivităţle locale din mediul urban şi 

rural  

S-a subliniat faptul că PSD este un partid în care se pot regăsi şi 

conlucra oameni aparţinând mai multor generaţii, dovada fiind însăşi 

structura actualei echipe de conducere naţională, acestă structură firească 

asigurând condiţiile unei continuităţi în timp a politicilor promovate precum 

şi reprezentarea intereselor specifice diferitelor categori de vârstă ale 

populaţiei ţării. 
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Din dezbatere nu a lipsit şi problema raporturilor PSD–ului cu 

formaţiunea politica UDMR. Conducerea PSD a evidenţiat faptul că PSD nu a 

guvernat niciodată într-un guvern care să includă şi UDMR. A acceptat 

sprijinul politic al acestuia dar nu a inclus reprezentanţii UDMR în echipa de 

guvernare. Principiul de bază al relaţiei politice cu această formaţiune a fost 

şi rămâne „ Identitate culturală –da, segregaţie etnică –nu”.  

În legătură cu perspectivele guvernării viitoare PSD pleacă de la 

premisa de a coopera şi cu alte forţe politice responsabile, dar exclude 

colaborarea cu actualul partid de la guvernare, PD-L, care, prin modul de 

acţiune şi măsurile luate, a generat o situaţie economică şi socială 

dezastruoasă, fără precedent în istoria modernă României.  

În încheiere am reţinut un mesaj important adresat de către 

conducerea naţională organizaţiei social-democrate mureşene, acela de a găsi 

resursele de voinţă şi inteligenţă politică care să ducă la reconcilierea 

disputelor interne avute în perioada ultimilor doi ani, în folosul partidului şi 

mai ales în folosul comunităţii mureşene.   

Întâlnirea de la Reghin a fost o întâlnire importantă, densă şi bogătă în 

idei valoroase. Personal apreciez că a fost o întâlnire memorabilă. 
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Comunicare, context, interdisciplinaritate 

 

Desfăşurată într-o perioadă ce marchează aniversarea a 50 de ani de la 

fondarea institutuţiei noastre conferinţa cu participare internaţională 

„Comunicare, context, interdisciplinaritate”, care se deschide azi, se 

constituie într-un eveniment academic şi ştiinţific remarcabil în viaţa 

Universităţii Petru Maior dar şi în plan naţional. Ea reuneşte un număr 

însemnat de cadre didactice universitare, cercetători şi doctoranzi din ţară şi 

străinătate care-şi propun să dezbată, în cadrul a patru paneluri diferite, 

subiecte de interes specific tematicii propuse de organizatori. 

Este de subliniat faptul că reuniunea se află sub patronajul unui 

comitet ştiinţific de mare prestigiu având ca preşedinţi pe Domnii 

academicieni Alexandru Surdu şi Gheorghe Vlăduţescu şi care include de 

asemenea specialişti de mare notorietate în ţară şi străinătate. Acest lucru mă 

duce cu gândul la faptul că Universitatea Petru Maior, şi în mod direct 

Facultatea de Ştiinţe şi Litere, organizatoarea evenimentului se bucură de o 

reală apreciere în lumea ştiinţifică ea constituindu-se într-un partener serios 

şi competent în cercetarea ştiinţifică din domeniu. 

Universitatea Petru Maior este o instituţie academică care promoveză 

o strategie de dezvoltare atât pentru derularea unui proces didactic cât mai 

performant cât şi pentru realizarea unei activităţi de cercetare înscrise pe 

coordonatele priorităţilor naţionale şi europene. Facultatea de Ştiinţe şi Litere 

                                                 
 Scrisoare adresată D-lui Decan la Facultăţii de Ştiinţe şi Litere din UPM prof.univ. dr. 
Iulian Boldea la 19 noiembrie 2010  



VASILE BOLOŞ  ---  OPINII ŞI ECOURI 
 

 

175 
 

fiind o componentă a Universităţii Petru Maior, care asigură activităţi pe cele 

trei nivele de pregătire: licenţă, masterat şi doctorat îmbinate cu activităţi de 

cercetare validate naţional şi internaţional, are în structura sa un corp didactic 

implicat în multiple proiecte de cercetare ce presupun conexiuni bine definite 

cu universităţi din ţară şi străinătate. 

Conferinţa „Comunicare, context, interdisciplinaritate” reprezintă încă 

o mărturie a faptului că Universitatea Petru Maior se constituie într-un 

important pol pentru viaţa spirituală a comunităţii mureşene şi naţionale ceea 

ce mă determină să apreciez faptul că cei care şi-au asumat responsabilitatea 

să conducă destinele societăţii româneşti actuale au datoria de a sprijini, cu 

mai multă consistenţă, sistemul universitar naţional, implicit şi universitatea 

noastră, pentru a asigura dezvoltarea pe mai departe a spiritualităţii 

româneşti. 

Închei aceste gânduri de salut adresate cu mult respect Dvs. şi 

participanţilor la conferinţă, exprimându-mi speranţa că aceasta va ajunge, în 

timp, la un număr însemnat de ediţii de succes.  
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Dreptul penal-realităţi şi perspective 

 

Distinşi oaspeţi,  

Stimaţi colegi,  

Dragi studenţi, 

 

În aceste momente, care marchează deschiderea Sesiunii de 

comunicări ştiinţifice studenţeşti „Dreptul penal-realităţi şi perspective”, 

încerc un sentiment tonic generat de constatarea că există un număr 

semnificativ de studenţi pentru care cercetarea ştiinţifică reprezintă o 

completare firească a procesului didactic de pregătire pentru profesia de 

jurist. 

În Universitatea Petru Maior, care de curând a aniversat 50 de ani de 

la fondare, este instituită şi se aplică ca politică instituţională sprijinirea 

studenţilor care doresc să depăşească nivelul de pregătire standard oferit de 

programele analitice ale diferitelor discipline din curriculum specializării. 

Acest proces de pătrundere în lumea minunată a cercetării ştiinţifice se 

desfăşoară printr-o conlucrare directă cu cadrele didactice din catedrele 

universităţii respectiv în cadrul cercurilor ştiinţifice studenţeşti existente. 

Temele abordate demonstrează o racordare coerentă la direcţiile de cercetare 

declarate ca fiind prioritare în plan instituţional şi naţional. 

                                                 
 Alocuţiune la deschidrea conferinţei „Dreptul penal-realităţi şi perspective”, 
Universitatea „Petru Maior”, 3 decembrie 2010 
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Valorificarea muncii depuse în afara orelor de curs şi seminar se 

materializează azi în cadrul acestei sesiunii ştiinţifice care asigură cadrul 

stimulativ al unor expuneri, dezbateri şi confruntări de idei, multe din ele 

novatoare, atât cu colegii din Universitatea Petru Maior cât şi cu cei din 

universităţile partenere prezente. O notă în plus trebuie acordată 

organizatorilor care au asigurat tipărirea într-un volum a lucrărilor 

prezentate pentru ca acestea să poată fi consultate şi de alţi colegi interesaţi 

din Universitatea Petru Maior respectiv din alte universităţi din ţară. 

Se cuvine să remarc strădania comitetului de organizare pentru buna 

desfăşurare a manifestării, Universitatea Petru Maior fiind cunoscută ca o 

gazdă prietenoasă cu oaspeţii săi. Adresez mulţumiri tuturor oaspeţilor 

noştrii de azi şi le adresez urarea „ Bun venit în Universitatea Petru Maior!”. 

 Mă folosesc şi de calitatea de consilier judeţean pentru a evidenţia 

sprijinul material acordat în derularea proiectului care include lucrările 

acestei manifestări de către Consiliul Judeţen Mureş. Ca prorector ştiinţific al 

Universităţii Petru Maior adresez mulţumirile noastre acestei instituţii. 

 Închei urând succes manifestării care, sunt convins, va aduce 

contribuţii ştiinţifice notabile şi va asigura, în acelaşi timp, o dezvoltare a 

relaţiilor de colaborare cu universităţile care ne-au onorat cu prezenţa.  

Vă mulţumesc pentru atenţie! 
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Despre cultura dialogului 

 

Cu puţin timp în urmă s-a desfăşurat la Universitatea Petru Maior 

prima ediţie a Conferinţei ştiinţifice internaţionale „Comunicare, context, 

interdisciplinaritate”. Am participat la această manifestare, tematica acesteia 

nefiind specifică domeniului meu de procupări ştiinţifice, ca invitat în dublă 

calitate: de prorector ştiinţific al universităţii şi în acelaşi timp de consilier 

judeţean, avându-se în vedere faptul că evenimentul s-a desfăşurat şi cu 

sprijinul material al Consiliului Judeţean Mureş. 

Printre participanţii de mare prestigiu ştiinţific, din ţară şi străinătate, 

la conferinţa menţionată s-au aflat şi binecunoscuţii academicieni Alexandru 

Surdu şi Gheorghe Vlăduţescu. Comunicările prezentate de Domniile lor au 

fost, aşa cum era de aşteptat, extrem de intresante şi pline de substanţă.  

Plecând de la expunerea academicianului Gheoghe Vlăduţescu voi 

încerca, în cele ce urmează, să prezint succint câteva considerente privind 

„cultura dialogului”. 

Comunicarea între membrii societăţii, atunci când ea se produce între 

persoane individuale, sau între grupuri reprezentative bine definite, 

presupune, dacă se doreşte un dialog adevărat şi cu finalitate, respectarea 

unor reguli dintre care trei se consideră ca fiind foarte importante. 

Prima regulă importantă impune ca participanţii la un dialog să se 

cunoască şi să se recunoască reciproc considerându-se că partenerii sunt de 

                                                 
 Ziarul „Cuvântul liber”, Tg. Mureş, 8 decembrie 2010  
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egală demnitate. Cei care au studiat problema consideră că aceasta este 

„regula de aur” a dialogului. Respectarea acestei reguli crează premizele 

pentru un dialog adevărat, constructiv şi cu finalitate certă. 

A doua regulă cere ca participanţii la un dialog să identifice deplin, de 

la bun început, scopul acestuia. Scopul dialogului presupune definirea 

„întregului” văzut de toţi cei care-l poartă, înţelegând prin aceasta că trebuie 

avute în vedere şi însumate interesele tuturor participanţilor şi nu numai a 

unei părţi. 

Cea de a treia regulă are în vedere necesitatea de a se da un sens 

dialogului în favoarea „întregului” care face obiectul acestuia. Acest lucru se 

regăseşte în faptul că un dialog se poartă nu pentru a învinge un partener ci 

pentru a se realiza scopul acestuia având în vedere „întregul” aşa cum a fost 

el definit mai sus. 

Principiile exprimate mai sus par, la prima vedere, ca fiind doar o 

dezvoltare teoretică a problemei în atenţie. Dar cei care au parcurs, în 

decursul timpului, evenimente majore şi s-au confruntat cu probleme 

complexe atât în plan instituţional cât şi personal, respectiv au lecturi 

aprofundate asupra multor momente notabile petrecute în istorie, nu pot să 

nu recunoască valabilitatea acestor reguli, atât de explicit şi frumos exprimate 

de Dl. academician Gheorghe Vlăduţescu. 

Un mare deziderat al unei societăţi care se doreşte a fi evoluată, cu un 

grad de educaţie ridicat, îl constituie asimilarea de către membrii acesteia a 

culturii dialogului. Aceasta a asigurat şi va asigura o evoluţie firească, 

ascendentă, a entităţilor şi persoanelor implicate în procesele de comunicare 

de tip dialogal. Prin educaţie trebuie să ajungem să gândim dialogal la modul 

reflex. 
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Plecând de la considerentele exprimate mai sus nu pot să nu încerc un 

exerciţiu de a identifica în mediile în care îmi desfăşor activitatea 

profesională, respectiv cea civică şi politică, dacă am întâlnit dialoguri 

adevărate, conforme, sau cel puţin apropiate, de exigenţele culturii 

dialogului. Trebuie să mărturisesc că au fost puţine situaţiile evocate pentru 

care aş putea da un răspuns afirmativ ferm. Dacă urmărim cu atenţie 

dezbaterile publice, pe diferite teme de interes, difuzate prin mijloacele mass-

media constatăm că majoritatea dintre acestea sunt foarte departe de avea 

elemente comune cu cele ale culturii dialogului. 

Sunt însă optimist că cei care alcătuiesc azi generaţia tânără, 

aparţinând diferitelor profesiuni şi implicaţi în viaţa civică şi politică a ţării, 

vor asimila şi vor aplica valorile culturii dialogului. Este o obligaţia morală de 

mare responsabilitate de a încuraja şi sprijini, cu toate mijloacele, acest proces 

spre binele societăţii româneşti viitoare. 
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Priorităţi la Consiliul Judeţean Mureş 

Stimată D-nă Preşedinte, 

Plecând de la intervenţia avută în şedinţa de plen a Consiliului 

Judeţean Mureş din data de 16 decembrie 2010 doresc să reiterez şi în scris 

propunerea ca în şedinţa din luna ianuarie 2011 executivul să prezinte, în 

plenul Consiliului Judeţean Mureş, un material care să evidenţieze sintetic, 

pentru noi consilierii şi mai ales pentru locuitorii judeţului Mureş care sunt, 

în viziunea sa, principalele priorităţi ale activităţii Consiliului Judeţean 

Mureş, definte cât mai concret, în anul 2011. 

Am cunoştinţă de documentul intitulat „Priorităţile dezvoltării 

judeţului Mureş pentru perioada 2007-2013”, prezent pe site-ul Consiliului 

Judeţean Mureş, care conţine cinci priorităţi majore, fiecare cu 2-4 măsuri 

concrete, dar consider că acesta este un document de referinţă care trebuie 

permanent actualizat, armonizat şi completat în funcţie de situaţiile reale 

apărute în viaţa social-economică a ţării şi a judeţului. În plus să nu uităm că 

anul 2011 este un an preelectoral ceea ce ar putea determina anumite 

influienţe în iniţierea şi derularea unor activităţi în cadrul Consiliului 

Judeţean Mureş care ar putea fi interpretate că au în vedere captarea 

bunăvoinţei unei anumite părţi a alegătorilor. 

Apreciez ca fiind benefic un efort comun de identificare şi stabilire a 

acestor priorităţi care să satisfacă interesele tuturor, sau cel puţin a 

majorităţii, cetăţenilor acestui judeţ în orizontul de timp al anului 2011. 

Cu deosebit respect,  

Prof.univ. dr.ing. Vasile Boloş, consilier judeţean PSD 

                                                 
Intervenţie în plenul CJM 16 decembrie 2010, depusa la CJM sub nr. 20111/17.12.2010   
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Urări la început de an 

 

Stimate Dl.Redactor şef Lazăr Lădariu, 

 

În pragul noului an 2011 gândurile bune ale fiecăruia dintre noi se 

îndreaptă spre cei apropiaţi din familie, spre oamenii cu care împărtăşim 

bucuriile şi dificultăţile vieţii cotidiene şi spre cei care sunt prezenţi în 

existenţa noastră spirituală pe multiple căi. 

Dvs. şi colaboratorii Dvs de la cotidianul „Cuvântul liber” ne-aţi 

obişnuit pe noi, o bună parte a locuitorilor mureşeni, să ne fiţi parteneri 

oneşti al unui dialog spiritual virtual zilnic în ceea ce priveşte agenda civică, 

socială, politică şi culturală locală şi în bună măsură naţională. 

Cu mult respect şi prietenie vă adresez Dvs. şi membrilor redacţiei 

urarea tradiţională „La mulţi ani !” însoţită şi de urarea de a vă menţine 

capacitatea şi vigoarea publicistică cu care ne-aţi obişnuit până acum. 

Cu cele mai bune sentimente,  

Prof.univ.dr.ing. Vasile Boloş, consilier judetean PSD 

                                                 
 Ziarul „Cuvântul liber”, Tg. Mureş, 31 decembrie 2010 
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Inechitatea–constanta actualei guvernări 

 

Am încheiat de curând unul cei mai dificili ani, din punct de vedere 

economic şi social, ai perioadei de după anul 1989. Pe fundalul generat de 

criza economică mondială în spaţiul naţional criza a fost sensibil amplificată 

de slăbiciunea actualei guvernări care a ales cea mai facilă metodă de 

parcurgere a acestei perioade prin sacrificarea condiţiilor de viaţă a marii 

majorităţi a populaţiei ţării.  

În contextul prezentat mai sus doresc să evidenţiez modul inechitabil 

în care guvernul actual vine să sprijine comunităţile locale având o atitudine, 

fără posibilitate de tăgadă, strict clientelară oferind fonduri suplimentare, din 

puţinul existent la buget, cu vădită desconsiderare pentru primarii 

aparţinând partidelor din opoziţie, dar cu generozitate primarilor PD-L 

respectiv UDMR, adică celor care aparţin partidelor actualei alianţe de 

guvernare. 

Voi exemplifica acestă afirmaţie prin prezentarea sintetică a 

distribuţiei de fonduri pentru primăriile din judeţul Mureş în perioada 

septembrie–noiembrie 2010 prin trei hotarâri de guvern, este vorba de: 

Hotărârea nr. 977 din 20 septembrie 2010 privind repartizarea pe proiecte a 

sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea 

Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul 

rural pe anul 2010 ; Hotărârea nr. 1033 din 13 octombrie 2010 privind unele 

măsuri în domeniul finanţării din bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării, 

Tineretului şi Sportului pe anul 2010 a unor cheltuieli de capital pentru 

unităţi şi instituţii de învăţământ şi Hotărârea nr. 1168 din 22 noiembrie 2010 
                                                 
 Ziarul „Cuvântul liber”, Tg Mureş, 7 ianuarie 2011 
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privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia 

Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010, pentru unele autorităţi 

ale administraţiei publice locale. 

Total primari jud. 

Mureş 

Suma alocată(mii lei) Suma totală (mii 

lei) HG 977 HG 1033 HG 1168 

 Nr. % Valoare Valoare Valoare Valoare % 

PD-L 16 15,68 2302 625 100 3027 19,98 

UDMR 39 38,23 6898 530 450 7878 52,01 

PSD 24 23,52 2001 290 260 2551 16,84 

PNL 19 18,62 1297 50 - 1347 8,89 

PRM 2 1,96 - - - - - 

PCM 1 0,98 - - - - - 

INDEP 1 0,98 292 50 - 342 2,25 

Total 102 100% 12790 1545 810 15145 100 

 

Examinând datele din tabelul de mai sus nu putem să nu constatăm 

discrepanţa evidentă între ceea ce s–a acordat reprezentanţilor formaţiunilor 

UDMR (în mod special) şi respectiv PD-L comparativ cu cei aparţinând PSD-

ului şi PNL-ului din judeţul nostru. 

Actualii guvernanţi dovedesc astfel, încă odată, că fac abstracţie de 

faptul că în Constituţia României toţi cetăţenii sunt egali în drepturi şi că 

toate comunităţile locale sunt îndreptăţite la un tratament echitabil. Apreciez, 

prin tot ceea ce s-a petrecut până acum, că în perioada guvernării actuale 

aceste principii nu vor fi respectate. Nu ne rămâne decât să sancţionăm, cu 

primul prilej electoral, acest mod de a trata cetăţenii României. 
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Propunere la Consiliul Judeţean Mureş 

 

Stimată D-nă Preşedinte, 

 

În calitate de consilier aparţinând Consiliului Judeţean Mureş sunt 

interesat ca acest organism să-şi îndeplinească cât mai bine misiunea pentru 

care a fost constituit şi în acelaşi timp ca locuitorii judeţului Mureş, pe care-i 

reprezentăm, să aibă cunoştinţă de munca pe care o prestăm în acest scop.  

Un articol publicat, de curând, de un cotidian din Tg.Mureş făcea 

referire la „consilierii muţi” din cadrul Consiliului Judeţean Mureş 

subliniindu-se lipsa de implicare a unor consilieri în activităţile specifice 

acestuia. Creşterea aportului consilierilor în cadrul Consiliului Judeţean 

Mureş depinde, în mare măsură, de grupurile politice cărora le aparţin şi care 

au tot interesul pentru o reprezentare cât mai eficientă. Cred însă că se pot 

identifica şi alte căi pentru o mai bună şi corectă imagine publică a activităţii 

din consiliu. Asupra uneia dintre acestea voi face referire în cele de mai jos. 

Celor care sunt familiariziaţi cu modul de lucru al Consiliului 

Judeţean ştiu că o pondere foarte importantă a muncii consilierilor se 

desfăşoară în cadrul comisiilor de specialitate unde aceştia participă 

nemijlocit la analizarea, rafinarea şi avizarea proiectelor de hotărâri care se 

supun apoi aprobării plenului Consiliului Judeţean Mureş. Acest aspect al 

                                                 
Propunere adresata D-nei Lokodi Edita Emöke, Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş 
la 31 ianuarie 2011 cu nr 1574 
 



VASILE BOLOŞ  ---  OPINII ŞI ECOURI 
 

 

186 
 

activităţii noastre este, din păcate, mai puţin cunoscut marii mase de cetăţeni 

şi chiar unor reprezentanţi ai presei. Din acest motiv supun atenţiei Domniei 

voastre propunerea de mai jos: 

La fiecare proiect de hotărâre de pe ordinea de zi avizele comisiilor de 

specialitate să fie prezentate de preşedintele fiecărei comisii implicate(sau în 

absenţa acestuia de către secretarul comisiei) cu rezoluţia finală precum şi 

rezultatul votului din comisie iar când se crede de cuviinţă şi alte elemente 

rezultate din dezbaterile din comisie.Aceste intervenţii vor fi astfel 

consemnate în procesul verbal al şedinţei de consiliu, care este un document 

public, şi vor putea fi cunoscute de toţi cei interesaţi. 

Deşi la prima vedere se crează impresia că acest mod de lucru în plen 

are un aspect formal la o analiză mai atentă se poate consta că în acest fel se 

evidenţiază, mai pregnant, rolul comisiilor de specialitate şi al consilierilor 

care le compun. Această modalitate de lucru se practică de altfel şi în alte 

consilii judeţene din ţară (de exemplu la Consiliul Judeţean Cluj). 

Îmi exprim speranţa că veţi medita la propunerea de mai sus şi veţi 

acţiona în consecinţă. 

 Cu deosebit respect, 

Prof.univ.dr.ing Vasile Boloş, consilier judeţean PSD 
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Despre legitimitatea aleşilor 

 

Într-o societate democratică toţi cei care sunt investiţi cu 

responsabilităţi de conducere a diverselor comunităţi au în spatele acestui act 

un proces de exprimare liberă a voinţei celor pe care-i reprezintă. Această 

desemnare democratică are în ea acele elemente care fac ca cei trecuţi prin 

„furcile caudine” ale procesului electiv să se bucure de respectul şi 

autoritatea necesară exercitării misiunii lor. 

Derularea acestui act de democraţie se face cu respectarea unor reguli 

stabilite de colectivitatea care şi le asumă astfel ca toţi cei reprezentaţi să aibă 

sentimentul deplin că participarea lor la scrutin are însemnătatea cuvenită, că 

părerea fiecăruia este luată în seamă, chiar dacă cel pe care l-a votat nu este 

cel dorit şi de ceilalţi membri ai comunităţii din care face parte. Este un 

proces prin care demnitatea alegătorului este respectată şi-i dă acestuia 

dreptul să se simtă egal cu ceilalţi. 

Pentru ca cei aleşi să aibă sentimentul legitimităţii responsabilităţilor 

primite este necesar ca acest proces să fie unul onest, şi nu contrafăcut, şi, în 

acelaşi timp, este obligatoriu ca proporţia celor care participă la el să fie cu 

adevărat reprezentativă. Subterfugiile care fac ca declararea unui câştigător al 

unui astfel de proces să aibă în spate un eşantion nereprezentativ al 

comunităţii implicate sunt demne de condamnat din punct de vedere moral 

dar şi civic. Ele nu aduc un folos real democraţiei reprezentative şi nu creează 

un suport real pentru exercitarea unei autorităţi pe deplin recunoscute. 

                                                 
 Ziarul „Cuvântul liber”, Tg. Mureş, 1 februarie 2011  
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O alegere cu respectarea reprezentativităţii le dă dreptul celor 

desemnaţi astfel la preluarea şi exercitarea unor atribuţiuni care impun luarea 

unor decizii de care depinde viaţa acelei comunităţi, fie ea civice, politice sau 

de altă natură (organizaţii, instituţii academice etc). 

Se poate constata existenţa în societatea românească actuală a unui 

amalgam de prevederi normative sau legislative, unele în vigoare, altele în 

stadiu de proiect, care reglementeză problematica electorală. Multe dintre 

aceste prevederi încearcă, sub pretextul unor false economii bugetare, în 

funcţie de interesele de grup, utilizarea sau impunerea unor procedee 

cvasidemocratice legate de modul de alegere a structurilor şi a funcţiilor de 

reprezentare eludând, de fapt, acele principii enunţate mai sus prin care să se 

asigure legitimitatea celor aleşi. 

În acelaşi timp se poate identifica în cadrul proceselor de alegeri 

derulate după normele specifice actuale, din punct de vedere al efectelor 

rezultate, b,existenţa unor anomalii sau vulnerabilităţi majore. Aş menţiona, 

cu titlu de exemplu, câteva dintre acestea: să ai ca deputat reprezentativ într-

un colegiu un candidat clasat pe locul doi, trei sau patru ca număr de voturi; 

să ai un preşedinte de consiliu judeţean care nu are majoritatea voturilor 

valabil exprimate; desfăşurarea greu de verificat a votului cetăţenilor români 

cu domiciliul în străinătate la alegerile prezidenţiale etc. 

Ca cetăţeni oneşti animaţi de dorinţa de a trăi într-o societate 

democratică, în profunzimea tuturor componentelor sale, se impune să 

milităm, cu consecvenţă, pentru crearea şi aplicarea acelor mecanisme 

elective cu adevărat democratice, în toate domeniile, şi să-i acceptăm doar pe 

cei care sunt aleşi cu respectarea normelor de legitimitate. Este, cred, o 

datorie morală şi civică pe care trebuie să ne-o asumăm. 
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Consideraţii privind formarea USL 
 

 

 

Recentul eveniment politic al formării Uniunii Social Liberale (USL) 

având ca şi parteneri PSD şi PNL-PC (constituiţi în prealabil în Alianţa de 

Centru Dreapta ), reprezintă un moment major al vieţii noastre social-politice 

care va avea multiple şi profunde efecte în perioada următoare. 

Raţiunile şi finalitatea acestei construcţii politice au determinat un 

număr mare de discuţii şi dezbateri, multe polemice, în interiorul 

formaţiunilor implicate dar şi în societatea românească, încă atât de puternic 

racordată la mediul politic, în special, prin mijloacele mass-media. 

În cele ce urmează voi exprima câteva păreri legate de acest lucru pe 

care mi le-am cristalizat, în mod deosebit, după participarea, în calitate de 

membru-delegat, la Consiliul Naţional al PSD desfăşurat în ziua de 5 

februarie 2011 în „Sala Al. I. Cuza” din Palatul Parlamentului din Bucureşti. 

Este unanim acceptat faptul că geneza acestei uniuni are ca puncte de 

pornire starea dezastruoasă a economiei româneşti, precum şi aspectele 

sociale grave cu care se confruntă societatea românească ca rezultat al 

guvernării incompetente a actualului regim politic PDL-UDMR sub 

coordonarea „preşedintelui-jucător” Dl. Traian Băsescu. Perspectivele sumbre 

ale societăţii româneşti, în toate segmentele sale, au determinat dezvoltarea 

unui sentiment de maximă responsabilitate al forţelor politice româneşti care 

                                                 
 Ziarul „Cuvântul liber”, Tg Mureş, 10 februarie 2011 
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se consideră cu adevărat democratice pentru a găsi soluţii politice în vederea 

evitării intrării României în foarte posibile situaţii demolatoare ireversibile. 

Experienţa istorică evidenţiază faptul că în situaţii deosebite la scară 

naţională se pot realiza construcţii politice care transced diferenţele 

doctrinare şi ideologice pentru depăşirea acestor momente. Sub acest aspect, 

necesitatea creării USL a fost bine sintetizată de preşedintele de onoare al 

PSD, Dl. Ion Iliescu, care, în cadrul dezbaterilor Consiliului Naţional al PSD, 

a spus următoarele:” Consfinţirea alianţei cu PNL-PC şi formarea USL 

răspunde necesităţii apărării democraţiei şi statului de drept. Este o decizie 

eminamente politică. Ea trece dincolo de interesele de partid. Această 

structură politică este o pavăză a libertăţilor câştigate în 1989 şi este un 

instrument al apărării statului de drept. Raţiunea ne-a ajutat să trecem peste 

deosebirile doctrinare pentru un nou viitor al României”.  

Ţinând cont că actuala uniune este preconizată să funcţioneze până în 

anul 2020, pentru ca efectele sale să se poată materializa în timp pe parcursul 

a două mandate parlamentare, apreciez că observaţia D-lui Ion Iliescu că PSD 

a suferit din punct de vedere doctrinar o deplasare mai spre centrul 

eşicherului politic este corectă, acesta devenind, după opinia mea, un partid 

de centru-stânga. Discuţii asupra acestui aspect se vor purta cu siguranţă în 

viitor cu argumente pro şi contra, suficiente de ambele părţi. 

Atât cei implicaţi cât şi alţi oameni din afara formaţiunilor politice 

componente îşi pun întrebarea legitimă: cum va funcţiona în plan naţional şi 

în teritoriu această uniune? Textul documentelor convenite are precizări care 

stabilesc principii, măsuri şi activităţi specifice. Cel mai important este ca 

dincolo de documente să existe voinţa oamenilor de a conlucra în multiplele 

forme prevăzute: înainte, în perioada electorală şi postelectorală. Preşedintele 

PSD Victor Ponta încercând să transmită în acest sens un apel la încredere 
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mutuală a spus: „Am fost adversari puternici-dar vom putea fi şi parteneri 

puternici!”. 

Este important de subliniat faptul că în mentalul membrilor de partid 

dar şi al populaţiei ţării trecerea partenerilor acestei uniuni de la statutul de 

adversari la cel de parteneri veritabili presupune o perioadă de timp şi acest 

proces trebuie să fie însoţit de gesturi şi acţiuni care să convingă fără echivoc. 

Scopul major al acestei uniuni, generată ca rezultat al nemulţumiri 

evidente la scară naţională a marii majorităţi a populaţiei urmăreşte de fapt o 

schimbare de regim politic, dar bineînţeles pe cale paşnică, prin mijloace 

parlamentare. Acest proces îl găsim definit în politologie ca fiind, de fapt, o 

formă de revoluţie paşnică. 

Trebuie să recunosc că anterior desfăşurării reuniunii Consiliului 

Naţional al PSD am avut un puternic sentiment de scepticism privind 

posibilitatea realizării acestei construcţii politice, la prima vedere anorganică, 

lucru pe care l-am şi exprimat într-un cadru de partid informal. Punctele de 

vedere expuse, documentele prezentate în cadrul Consiliului Naţional 

precum şi atmosfera în care s-a derulat acesta m-au făcut să-mi reconsider 

această percepţie votând, alături de alţi 922 de membrii, aprobarea 

constituirii uniunii, păstrând totuşi o doză minimă de reţinere, firească unui 

anumit nivel de experienţă politică, în faţa unui proces inedit în politica 

românescă contemporană şi nu atât pentru utilitatea şi corectitudinea 

soluţiilor propuse căt mai ales referitor la capacitatea oamenilor implicaţi, de 

ambele părţi, în a respecta cu bună credinţă angajamentele asumate.  

Reanalizând toate elementele care au caracterizat reuniunea din 5 

februarie 2011 a Consiliului Naţional PSD sub aspectul problematicii puse, al 

soluţiilor propuse şi al consecinţelor viitoare în viaţa societăţii româneşti 



VASILE BOLOŞ  ---  OPINII ŞI ECOURI 
 

 

192 
 

îndrăznesc să afirm că am participat la un eveniment istoric notabil în viaţa 

socială a României actuale.  

Nu rămâne decât ca maturitatea şi responsabilitatea politică să se 

manifeste şi să se exercite cât mai deplin pentru ca efectele care se vor 

produce în timp să fie cele aşteptate de milioane de români din ţară şi din 

afara ei. 
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Reflecţii despre o conferinţă 

 

Vineri 18 februarie 2011 am participat ca membru al Organizaţiei 

municipale Tg Mureş a PSD, alături de cvasitotalitatea membrilor 

componenţi, la lucrările Conferinţei acestei organizaţii. 

Manifestarea a fost onorată cu prezenţa unui impresionant număr de 

membrii din conducerea naţională a partidului: Preşedintele PSD Victor 

Ponta, preşedintele TSD Nicolae Bănicioiu, purtătorul de cuvânt al partidului 

Radu Moldovan, liderul grupului PSD din Camera Deputaţilor Mircea Duşa, 

senatorii Titus Corlăţean şi Dan Şova. Acestora li s-au adăugat deputaţii de 

Mureş Vasile Gliga şi Victor Socaciu precum şi alţi invitaţi: primarii PSD din 

judeţul Mureş, reprezentanţi ai partidelor partenere din USL şi lideri ai unor 

uniuni sindicale.  

În simbolistica faptelor şi gesturilor politice o astfel de prezenţă a 

transformat Conferinţa Organizaţiei municipale Tg Mureş a PSD într-un 

eveniment politic de anvergură naţională. Am avut convingerea că, în 

condiţiile menţionate, desfăşurarea lucrărilor conferinţei precum şi alegerea 

structurilor de conducere care reprezentau elementele principale ale ordinii 

de zi ale manifestării, fiind vorba de primele alegeri ce se derulează în baza 

prevederile Statului PSD modificat, se vor constitui într-un exemplu la scara 

întregului partid. 

                                                 
 Ziarul „Cuvântul liber”, Tg Mureş, 22 februarie 2011 
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Derularea şedinţei precum şi a alegerilor, din păcate, au fost, după 

opinia mea, foarte departe de aceste exigenţe. Nu-mi propun să explicitez, 

acum, multitudinea acestor elemente. 

Dacă aspectele formale ale unui asemenea moment important în viaţa 

unei organizaţii politice la nivelul unei reşedinţe de judeţ au fost minimal 

îndeplinite, la nivel moral acest lucru a lipsit. Nu avem dreptul să transmitem 

tinerei generaţii de social-democraţi mureşeni, care dorim să devină noua 

clasă politică şi care să schimbe în bine România, că acesta este spiritul şi 

modul în care se obţine calitatea de exponenţi ai unui partid democratic 

modern. 

Afirmaţiile exprimate mai sus le fac ca intelectual cu ferme convingeri 

de stânga, care consideră o datorie să militeze cu consecvenţă, ca membru al 

Partidului Social Democrat, pentru ca valorile morale să aibă prioritate, 

întodeauna, faţă de toate celelalte aspecte din viaţa acestui partid. 
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O alocuţiune nerostită 

 

Domnule Preşedinte Victor Ponta, 

Domnule Preşedinte Alexandru Frătean, 

Onoraţi invitaţi, 

Stimaţi colegi de partid, 

 

În calitatea mea de fost preşedinte al Organizaţiei municipale Tg. 

Mureş a PSD, dar şi aceea de consilier judeţean, mă simt responsabil să am o 

intervenţie în această reuniune importantă. 

Organizaţia PSD Tg. Mureş este organizaţia cea mai puternică din 

judeţ, mai ales, prin suma competenţelor umane care o compun. Având ca 

punct de plecare această constatare, am putea trage concluzia că, în plan 

politic, are şi rezultatele electorale cele mai performante. Privind retrospectiv 

acest lucru nu a fost demonstrat, la nivel municipal, din păcate, nereuşind să 

avem scoruri electorale mulţumitoare. Cauzele acestui situaţii sunt multiple. 

Ca opinie personală aş enumera câteva dintre cele cu pondere semnificativă: 

diminuarea drastică a numărului votanţilor noştri potenţiali adică oameniii 

care îşi desfăşoară activitatea în sectoarele productive din municipiu, Tg. 

Mureşul devenind din, punct de vedere industrial, o umbră palidă a oraşului 

din perioada anterioară; menţinerea în mentalul unei părţi a populaţiei 

municipiului a unor nelinişti datorită unor traume de natură etnică, din 

perioada anului 1990, care au dat câştig de cauză, o lungă perioadă de timp, 
                                                 
 Ziarul „Cuvântul liber”, Tg Mureş, 23 februarie 2011 
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formaţiunilor politice cu un mesaj naţional puternic; dezvoltarea unei 

concurenţe acerbe între partidele politice româneşti pe segmentul de 

populaţie care reprezintă circa jumătate din numărul de locuitori ai 

municipiului; ponderea mare a personalului implicat în activitatea de servicii 

legate de sănătate, învăţământul universitar şi preuniversitar, administraţie, 

comerţ, care au subscris voluntar, sau sub presiune, altor opţiuni decât celei 

social-democrate; existenţa unor clivaje între structurile de conducere, la nivel 

judeţean şi respectiv municipal, şi o bună parte a membrilor PSD care au 

determinat o stare de pasivitate accentuată a acestora. 

O parte a acestor cauze le mai putem identifica ca fiind active şi astăzi, 

într-o măsură mai mare sau mai mică. Ceea ce însă putem constata cu 

certitudine este faptul că pe fondul marilor probleme economice şi sociale 

create de criza economică şi de incompetenţa actualei guvernări, privirile şi 

speranţele unei mari majorităţi a populaţiei din Tg. Mureş se îndreaptă azi 

spre noi, social-democraţii, şi spre partenerii noştri politici, liberalii şi 

conservatorii. 

Acestor aşteptări, pline de sacrificii şi suferinţe, avem acum obligaţia 

să le răspundem cu gesturi, acţiuni, soluţii adecvate şi eficiente pe termen 

scurt, mediu şi lung. În acest sens Organizaţia Tg Mureş a PSD şi 

reprezentanţii acesteia în Consiliul Naţional a PSD, printre care am onoarea 

să mă număr şi eu, au sprijinit formarea Uniunii Social Liberale ca o 

construcţie politică în stare să genereze acea forţă care să ducă la schimbarea 

actualului regim politic din România şi promovarea acelor politici economice 

şi sociale care să răspundă aşteptărilor populaţiei ţării. Există o şansă reală ca 

la alegerile locale şi parlamentare din anul 2012 Organizaţia municipală Tg 

Mureş a PSD, în noua formulă politică ca şi componentă a Uniunii Social 
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Liberale, să aibă rezultate electorale net superioare faţă de cele menţionate 

anterior, chiar dacă ele nu vor putea fi cuantificate explicit. 

În continuare consider necesar să fac o referire distinctă la perioada de 

activitate octombrie 2010 – februarie 2011. În acest interval de timp 

organizaţia municipală a fost condusă, în urma demisiei D-lui Preşedinte 

Florin Vlas, de o structură interimară numită de conducerea organizaţiei 

judeţene. Această numire a fost precedată de dizolvarea comitetului executiv 

municipal care avea în structura sa cinci vicepreşedinţi, un trezorier un 

secretar şi alţi 25 de membri. Decizia luată nu a avut în spatele ei vreo abatere 

statutară sau o acţiune care să pună în pericol bunul mers al activităţii 

partidului, dizolvarea fiind echivalentă în plan moral, din punctul meu de 

vedere, cu un vot de blam colectiv nemeritat. Aceasă acţiune a avut un ecou 

nefavorabil şi demoralizator în rândul multor membrii care alcătuiesc nucleul 

activ şi fidel al organizaţiei municipale. Sper că aceste gest al conducerii 

organizaţiei judeţene să nu aibă o remanenţă de lungă durată în memoria 

acestora în ceea ce priveşte implicarea activă şi aportul lor în viaţa 

organizaţiei. 

Astăzi, Organizaţia municipală Tg. Mureş a PSD îşi propune, în cadrul 

democratic extins al prevederilor Statutului modificat al partidului, să-şi 

aleagă noile structuri de conducere. Personal apreciez şi-i respect pe cei care-

şi asumă responsabilitatea de a prelua, cu acordul majorităţii membrilor 

organizaţiei, prin respectarea tuturor normelor democratice, funcţiile de 

conducere de vârf şi cele din linia a doua, ca unul care cunosc, în bună 

măsură, care este gradul de efort şi sacrificii pe care aceştia vor trebui să le 

suporte. 

În conjunctura politică actuală din cadrul organizaţiei şi-au depus 

candidatura pentru funcţia de preşedinte, dr. Dragoş Popa, actualmente 



VASILE BOLOŞ  ---  OPINII ŞI ECOURI 
 

 

198 
 

preşedinte interimar numit, şi ing. Bogdan Buda, consilier municipal. I-am 

enumerat în ordinea în care şi-au depus candidatura. Ambii sunt colegi, 

relativ tineri, aparţinând generaţiei D-lui Preşedinte Victor Ponta, care au 

demonstrat calităţi profesionale şi politice certe. Dacă aş proceda la o analiză 

detaliată, aş putea să evidenţiez, deoarece îi cunosc bine, atât punctele tari, 

cât şi punctele slabe ale fiecăruia. Dar n-am să o fac. Ce pot, însă, să afirm cu 

certitudine este faptul că sunt două personalităţi complementare foarte 

necesare organizaţiei noastre.  

Personal apreciez că declaraţiile publice de suţinere anterioare făcute 

de liderii organizaţiei judeţene precum şi modul de organizare al actualei 

conferinţe au creat sentimentul unei competiţii fără garanţii de echidistanţă şi 

respect faţă de toţi cei implicaţi în procesul de alegeri în toate componentele.  

Am constatat că o bună parte a organizaţiei noastre este formată din 

tineri care au optat, în ultima perioadă, cred că din convingeri politice şi 

doctrinare certe şi nu din mimetism, pentru afilierea la valorile social-

democrate. Este un lucru extrem de pozitiv dar, în acelaşi timp, este 

important ca procesul de integrare a acestora cu membrii cu un stagiu mai 

mare în partid şi o fidelitate deja demonstrată să fie unul natural, 

respectându-se principiile care se impun în astfel de situaţii. O structură de 

conducere cu reprezentanţi ai tuturor generaţiilor este una firească şi desigur 

are şanse să fie şi eficientă. Întinerirea organizaţiei noastre nu este un scop în 

sine ci un proces necesar pentru asigurarea viitorului partidului dar avându-

se grijă pentru a nu se afecta prezentul. 

Nu pot să nu subliniez, şi cu acest prilej, un aspect pe care viaţa l-a 

demonstrat fără tăgadă. În orice comunitate umană este important să se 

dezvolte „cultura modelului”. Oamenii au nevoie de modele la care să se 

raporteze în diferite situaţii. Fiecare dintre noi este sau poate deveni la un 
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moment dat un model pentru apropiaţii săi. În spaţiul politic acest lucru este 

pe deplin valabil în special pentru cei care sunt investiţi în poziţii 

reprezentative cu o expunere publică mare. Am convingerea că celor care le 

dăm astăzi prin vot încrederea noastră, în urma unui proces de evaluare 

responsabil, le vom aprecia calităţile şi meritele după o scară de valori, şi nu 

altfel. Această scară diferă mult de la un individ la altul, ea fiind dobândită 

personal, în timp, prin educaţie şi experienţă de viaţă. 

Respectând un principiu care spune că fiecare dintre noi are datoria să 

încerce, la scara posibilităţilor sale, să îmbunătăţească cu ceva bunul mers la 

instituţiei sau al organizaţiei din care face parte am să avansez, având în 

vedere prezenţa D-lui preşedinte Victor Ponta, spre analiză, două propuneri 

valabile la scară naţională. Prima propunere: Acolo unde există posibilităţi, şi 

apreciez că centrele academice sunt cele mai potrivite, să se încurajeze 

constituirea unor grupuri de reflecţie social-liberale care să analizeze 

complexele probleme economice şi sociale ale ţării respectiv a unor anumite 

zone geografice. Rezultatele acestor dezbateri ar putea fi apoi valorificate 

adecvat de structurile executive ale Uniunii Social Liberale. Experienţa 

internaţională a dovedit gradul ridicat de creativitate şi eficienţă al acestor 

grupuri. A doua propunere: Apreciez că în PSD este necesară sincronizarea 

mandatelor organelor alese la toate nivelele locale cu mandatele structurilor 

judeţene respectiv ale conducerii partidului. Această sincronizare ar aduce 

după sine o armonizare firească a echipelor executive de la diferitele nivele 

cu situaţia reală din teritoriu. S-ar evita astfel situaţiile actuale, nefireşti, când, 

înaintea unor conferinţe judeţene sau congrese unele organizaţii fac alegeri, 

altele nu.  

În încheiere urez succes tuturor celor ce astăzi sunt competitori în 

alegeri, gândind sincer că adevăratul câştig al acestui proces, care inerent are 
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şi o doză de adrenalină crescută, trebuie să fie cel al organizaţiei noastre şi 

mai ales al celor a căror interese le reprezentăm. 

Vă mulţumesc respectuos pentru atenţia şi răbdarea Dvs.! 

 

P.S. Acesta este textul pregătit pentru a fi prezentat în cadrul 

Conferinţei Organizaţiei municipale Tg Mureş a PSD din data de 18 februarie 

2010. Din motive independente de voinţa mea acest lucru nu s-a petrecut. 

Apreciez că membrii PSD Tg. Mureş precum şi invitaţii la conferinţă au 

dreptul să cunoască, chiar dacă „post festum”, şi aceste opinii. 
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Meritocraţia şi partidele 

 

Un partid politic este o structură organizaţională asociativă rezultată 

prin afilierea membrilor componenţi având la bază un set de valori 

doctrinare specifice. Accesul în cadrul partidelor se face prin opţiunea 

personală, liber exprimată, în condiţiile unor norme statutare şi, de regulă, nu 

este rezultatul unei selecţii pe principii meritocratice. Ca o consecinţă a 

acestor premise structura umană, rezultată în timp, a unui partid semnificativ 

are o mare diversitate din punct de vedere al: vârstei, sexului, profesiunii, 

nivelelor de instruire, naţionalităţii, religiei, experienţei de viaţă etc. Datorită 

acestor caracteristici managementul unei asemenea structuri prezintă 

dificultăţi specifice. 

Diversitatea structurii compoziţiei unui partid face ca analizarea 

caracteristicilor calităţii membrilor componenţi să poată fi făcută numai prin 

prisma unor criterii specifice activităţii acestuia. În cele ce urmează voi 

enumera, fără a avea pretenţia de a fi exhaustiv, o parte dintre criteriile 

posibile de luat în considerare. 

După gradul de implicare şi responsabilităţile asumate se pot 

deosebi: membrii simpli şi membrii militanţi care, la rândul lor, pot fi de 

nivel: local, zonal respectiv naţional.  

Din punct de vedere al fidelităţii faţă de partid şi al aportului adus în 

timp la realizările acestuia putem identifica următoarele situaţii: membrii cu 

                                                 
 Ziarul „Cuvântul liber”, Tg. Mureş, 12 martie 2011 
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grad de fidelitate ridicat şi constant în timp; membrii cu grad de fidelitate 

ridicat, dar cu discontinuităţi temporale; membrii cu grad de fidelitate 

nedefinit, respectiv membrii debutanţi. 

Având ca şi criteriu notorietatea, vizibilitatea şi recunoaşterea în 

spaţiul public consider că putem accepta existenţa a următoarelor categorii: 

membrii cu grad de vizibilitate şi recunoaştere locală, zonală, naţională, 

respectiv internaţională. Privitor la acest criteriu trebuie ţinut cont că această 

notorietate rezultă ca o însumare, în ponderi uneori greu de delimitat, a celor 

două spaţii în care activează aceştia: spaţiul profesional şi cel politic.  

Plecându-se de la capacitatea de exprimare şi al gradului de empatie 

demonstrate în spaţiul public putem încadra membrii de partid în trei 

situaţii: membrii cu capacitate ridicată, medie respectiv scăzută. 

Un criteriu care nu poate fi omis este vulnerabilitatea rezultată din 

activitatea socială, profesională şi politică desfăşurată anterior. Experienţa 

dovedeşte că aceasta este, de regulă, mai greu de stabilit, aspectele ei fiind 

evidenţiate, mai ales, în cadrul unor competiţii electorale dure. 

Apreciez că trebuie subliniat faptul că atitudinile şi gesturile 

membrilor de partid cu vizibilitate profesională şi politică, precum şi cu o 

capacitate de exprimare ridicată şi empatie în spaţiul public, reprezintă 

elemente importante de influenţă ale comunităţilor, aceştia constituind 

vectorii de imagine ai partidului dar şi al instituţiilor de care aparţin.  

Criteriilor de evaluare prezentate mai sus li se mai pot adăuga şi 

altele(gradul de cultură politică, spiritul de echipă, potenţialul de evoluţie 

etc) fapt pentru care îi îndemn pe cei interesaţi, şi sunt în măsură, să facă 

acest lucru. 

Consider util ca fiecare membru al unui partid să încerce un exerciţiu 

de autoevaluare, cât mai obiectiv posibil, conform criteriilor propuse. Sunt 
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convins că rezultatul acestui proces ar avea efecte benefice în plan personal 

dar şi organizaţional. 

Este o necesitate obiectivă ca elementele meritocratice, care sunt 

posibil de cuantificat cu ajutorul criteriilor enumerate mai sus, respectiv cu 

altele care pot fi identificate, precum şi criteriile de reprezentativitate (pe care 

nu le-am dezvoltat în prezentele consideraţii), să fie utilizate în procesele de 

alegeri şi respectiv desemnări specifice din viaţa unui partid. Respectarea 

acestui principiu asigură premisele unei evoluţii fireşti ale acestuia precum şi 

ale unei bune relaţii cu marea masă de cetăţeni, care periodic au şi calitatea 

de alegători, şi care au aşteptări, din ce în ce mai mari, faţă de clasa politică 

actuală şi viitoare. 
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Unele consideraţii  

privind efectele Legii educaţiei naţionale (Legea nr 1/ 2011) 

asupra sistemului de învăţământ superior 

 

Cu o perseverenţă şi o determinare suspect de insistente actualul 

guvern al României, care îl are ca prim-ministru pe Dl. Emil Boc iar ca 

ministru al educaţiei pe Dl. Daniel Funeriu, a reuşit să aprobe, prin procedura 

de asumare a răspunderii, o Lege a educaţiei naţionale care nu a beneficiat de 

cuvenita dezbatere parlamentară firească unui act normativ care afectează, în 

profunzime, prezentul şi mai ales viitorul naţiunii române. Acest lucru a 

putut fi realizat prin complicitatea, condamnabilă în plan moral, a alianţei 

politice PDL-UDMR sub patronajul preşedintelui ţării Dl. Traian Băsescu. 

Afirmaţia de mai sus are în vedere şi situaţia neverosimilă în care, 

paralel cu procesul de asumare a răspunderii pentru noua lege, în Senatul 

României se afla în procedură parlamentară legală de avizare şi dezbatere un 

alt proiect de lege pe aceeaşi temă. 

Prin prevederile noii Legi a educaţiei naţionale se aduc modificări 

structurale majore în acest domeniu. Faptul în sine ar fi lăudabil în măsura în 

care acest proces de schimbare ar fi fost fundamentat, analizat şi corelat cu 

celelalte aspecte ale vieţii economice şi sociale ale României. Lipsa unei 

dezbateri publice şi parlamentare aprofundate şi interesele politice 

nedisimulate care au stat la baza realizării unor prevederi al legii au făcut ca 

actuala Lege a educaţiei naţionale să introducă de la începutul activării ei 

                                                 
 Text prezentat participanţilor la Reuniunea „Departamentului de educaţie publică, 
cercetare, sport” al PSD, Reghin, 12 martie 2011 
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tensiuni majore în sistemul educaţional care este un sistem cu o sensibilitate 

ridicată dat fiind numărul mare de persoane implicate: elevi, studenţi, 

profesori, părinţi, agenţi economici şi alte instituţii beneficiare.  

În cele ce urmează se vor evidenţia câteva aspecte legate de unele 

prevederi ale legii care fac referire la învăţământul superior. Acestea au fost, 

de altfel, sesizate, în marea lor majoritate, de un document rezultat din 

lucrările celui mai autorizat for de dezbatere al spaţiului academic şi anume 

Consiliul Naţional al Rectorilor care avut loc la Universitatea „Alexandru 

Ioan Cuza” din Iaşi în data de 28 ianuarie 2011. 

1. Noua Lege a educaţiei naţionale prin prevederile sale anulează în 

fapt, în bună măsură, autonomia universitară. Acest lucru este generat atât de 

procedurile propuse pentru alegerea rectorilor universităţilor, proces care 

implică persoane din afara universităţilor precum şi opţiunea, practic politică, 

a Ministrului educaţiei asupra persoanei rectorului, precum şi prin modul în 

care au fost stabilite procedurile de numire a prorectorilor şi decanilor.  

2. Introducerea unei discriminări majore, inacceptabile în plan moral, 

de a se limita dreptul la instruire pentru nivelul doctoral al specialiştilor 

valoroşi (ingineri, medici, jurişti profesori, economişti etc.) în activitate prin 

desfiinţarea formei de învăţământ doctoral fără frecvenţă. Se limitează astfel 

un drept la perfecţionare pe care trebuie să-l aibă orice cetăţean al României. 

care îndeplineşte condiţiile legale. 

3. Prevederile legii determină revenirea la situaţia dinainte de anul 

1998 de a se solicita practic avizul Ministerului Educaţiei pentru profesorii 

invitaţi din alte ţări pentru activităţi didactice în universităţile din România. 

4. Introducerea în lege a prevederilor privind clasificarea 

universităţilor şi ierarhizarea programelor de studiu, fără ca în prealabil să fie 

bine definite şi acceptate criteriile şi standardele, respectiv procedurile, 
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specifice determină o stare de nelinişte şi nesiguranţă în masa de studenţi şi 

de cadre didactice. 

5. Actuala lege nu avut în vedere un aspect important legat de rolul 

universităţilor de poli în jurul cărora gravitează viaţa spirituală a 

comunităţilor în care acestea activează, ceea ce face ca în multe centre 

universitare să fie necesară prezenţa acestor instituţii de dimensiuni mai mici 

şi care oferă o şansă reală şi pentru studenţii care au posibilităţi materiale mai 

reduse. 

6. Modul de redactare şi adoptare în grabă face ca respectarea 

prevederilor din actuala lege să presupună elaborarea unui mare număr de 

metodologii specifice şi documente explicative. Se estimează ca fiind necesare 

circa 55 de Hotărâri de Guvern respectiv 33 de regulamente.   

La aceste elemente de natură legislativă trebuie adăugat şi exprimat cu 

toată fermitatea un protest de condamnare a practicii constante a 

responsabililor actuali, la nivel guvernamental şi, din păcate, şi la nivel 

prezidenţial, de desconsiderare generalizată a întregului sistem de 

învăţământ superior românesc şi a celor care activează în acesta. Fără a nega 

existenţa unor aspecte care trebuiesc corectate sau eradicate acest sistem are 

acumulată, în timp, o valoroasă experienţă, de altfel recunoscută şi validată în 

plan internaţional, şi are în structura sa un fond uman cu o valoare 

inestimabilă în plan ştiinţific şi spiritual care nu merită un astfel de tratament 

din partea guvernanţilor. 

Corpul didactic universitar precum şi conducerile universităţilor din 

judeţul Mureş, îşi exprimă, ca întotdeauna, disponibilitatea, pentru un dialog 

responsabil, deschis şi onest cu Ministerul educaţiei pentru găsirea celor mai 

bune soluţii care să asigure progresul real al sistemului naţional de 

învăţământ.
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Profesorul Lucian Grama la 65 de ani 

 

 

 Azi colegul nostru prof.univ.dr.ing. Lucian Grama, din cadrul 

Catedrei de Inginerie Tehnologică şi Managerială a Facultăţii de Inginerie, 

împlineşte vârsta de 65 de ani şi odată cu această frumoasă aniversare, graţie 

noii Legi a educaţiei naţionale, trăieşte şi evenimentul pensionării din 

calitatea de profesor universitar titular al Universităţii Petru Maior din Tîrgu 

Mureş. 

 Dincolo de orice alte considerente la trecerea celor 33 de ani de 

muncă în slujba universităţii noastre cel mai firesc gest pe care-l putem face 

este de a-i aduce, din partea comunităţii noastre academice, meritatele 

mulţumiri însoţite de asigurarea, pe care o fac în nume personal, că suntem 

conştienţi că activitatea Domniei sale, în această perioadă de timp, a 

contribuit la dezvoltarea şi creşterea prestigiului instituţiei noastre.  

 Studenţii. masteranzii şi doctoranzii cărora le-a fost mentor, în 

efortul acestora de a pătrunde în lumea fascinantă a Tehnologiei Construcţiei 

de Maşini, sunt convins că au constatat că au în faţa lor un specialist 

competent şi pasionat, dublat de un om cu o deschidere spirituală de tip 

clasic. Acestor calităţi li se adaugă şi cele ale unei rigori inginereşti rezultate 

din practica anilor dedicaţi cercetării precum şi a unui spirit pedagogic 

                                                 
Laudatio aniversar transmis în reteaua Intranet din Universitatea Petru Maior în 17 
martie 2011 şi publicat în ziarul „Zi de zi”, Tg Mureş, 21 martie 2011 
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specific dobândit în cele peste trei decenii de muncă în spaţiul învământului 

superior din ţară şi străinătate. 

 O succintă rememorare a activităţii profesorului Lucian Grama se 

impune pentru a demonstra, în bună măsură, cele afirmate mai sus.   

 Colegul Lucian Grama s-a născut la 17 martie 1946 în Odorhei, 

jud. Harghita. În anul 1963 a absolvit Liceul Unirea Tg.Mures, iar în anul 1968 

Institutul Politehnic Bucuresti, Facultatea TCM, secţia TCM. A urmat cursul 

postuniversitar „Tehnologii neconvenţionale” la Institutul Politehnic 

Bucuresti, Facultatea TCM, pe care l-a finalizat în anul 1982. Şi-a susţinut în 

anul 1997 teza de doctorat sub coordonarea prof.univ.dr.ing Ionel Gavrilaş la 

Universitatea Politehnica Bucuresti, Facultatea IMST. A absolvit în anul 2003 

masteratul: „Managementul Afacerilor” la Universitatea Petru Maior 

Tg.Mureş. Cariera profesională şi-a început-o ca cercetător ştiinţific la 

I.C.P.A.T.–Braşov (1968-1972). În perioada 1972 –1978 a activat ca profesor de 

specialitate la Liceul Industrial pentru Construcţii de Maşini Tg.Mures. Din 

octombrie 1978 este încadrat, prin concurs, ca şef de lucrări la Institutul de 

învăţământ superior Tg. Mureş (Universitatea Petru Maior Tg. Mureş de azi). 

Din anul 1998 până în anul 2000 este conferenţiar universitar, iar din anul 

2000 este titularizat ca profesor universitar la Universitatea Petru Maior Tg. 

Mures. 

Ca şi cadru didactic a predat disciplinele: Tehnologia construcţiei de 

maşini, Tehnologii de fabricare repere de automobile, Marketing Industrial, 

Diagnosticarea şi întreţinerea auto, Bazele Cercetării Experimentale, Impactul 

TCM asupra mediului. 

A efectuat numeroase stagii de pregătire în ţară şi în străinătate: Belgia 

(ARA-1999, 2002, 2003, 2004); SUA (ARA-2000, AU-2000, ARA-2008); Canada 

(ARA-2001); Ungaria (CEEPUS 2002, 2008); Finlanda (2003); Olanda (2004); 
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Republica Moldova (ARA-2005); Grecia (2005); Spania (2006); Italia (2005, 

2007, 2009); Austria (2008). 

Ca domenii de interes în planul cercetării ştiinţifice se pot enumera: 

Tehnologii neconvenţionale, Tehnologii de fabricaţie moderne, Prelucrarea 

asistată prin preîncălzire locala cu jet de plasmă a oţelurilor înalt aliate- 

procedeul HoMach, Tehnologii de valorificare a deşeurilor. 

A publicat 5 cărţi şi 8 manuale universitare. Are 149 lucrări stiinţifice 

publicate în ţară si străinătate. A brevetat trei invenţii. 

Este membru în diverse asociaţii profesionale naţionale: (A.G.I.R.-

România; Academia Oamenilor de Stiinţă A.O.S.-România; Asociaţia 

Universitară de Ingineria Fabricaţiei–România; Asociaţia Română pentru 

Tehnologii Neconvenţionale) şi internaţionale: American Romanian Academy 

of Art and Sciences A.R.A-SUA, Societatea Inventatorilor GENIUS 

Budapesta-Ungaria. 

Are numeroase participări la congrese internaţionale: Ungaria (1996, 

1997, 1998, 1999, 2000, 2003, 2009), Slovacia (1997, 2000, 2002), Republica 

Moldova (1999, 2005), Belgia, (1999), SUA, (2000, 2008), Canada, (2001). 

A desfăşurat în afara activităţilor de catedră şi alte activităţi: Rector al 

Universităţii Cultural-Stiinţifice din Târgu-Mureş (1982-1986), Director al 

Centrului de Consiliere în Carieră Universitatea Petru Maior (1998-2004), 

membru fondator al Asociaţiei Universitare al Serviciilor de Carieră (1998) 

 Din anul 2005 este conducător de doctorat în cadrul Şcolii 

Doctorale a Universităţii din Oradea în domeniul Inginerie industrială. 

 Toate cele enumerate mai sus pot să evidenţieze, şi pentru cei 

neiniţiaţi, eforturile depuse de profesorul Lucian Grama, pentru a onora, 

alături de colegii săi, exigenţele academice specifice obligaţiilor asumate faţă 
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de cei care au optat pentru a deveni studenţi la Universitatea Petru Maior din 

Tîrgu Mureş. 

 Momentul convenţional, din punct de vedere juridic, al ieşirii din 

activitate pentru marea majoritate a profesorilor universitari, şi este şi cazul 

profesorului Lucian Grama, nu presupune, în fapt, întreruperea 

preocupărilor ştiinţifice şi a contactului didactic cu studenţii, masteranzii şi 

doctoranzii din universitate. Comunitatea academică este conştientă de 

valoarea prestaţiei acestor cadre didactice şi, cu responsabilitatea care o 

caracterizează, a găsit şi va găsi formulele instituţionale pentru ca aceşti 

oameni, ajunşi la maximul capacităţii de transfer intelectual al ştiinţei 

acumulate, să poată să facă acest lucru în beneficiul tinerei generaţii.  

 În această zi îi urăm, cu toată sinceritatea, colegului nostru 

profesor Lucian Grama, îndeplinirea tuturor proiectelor ştiinţifice şi de viaţă 

pe care şi le-a propus pentru perioada care urmeză după aniversarea celor 65 

de ani şi, bineînţeles, multă sănătate pentru a putea face acest lucru în cele 

mai bune condiţii. 

 La mulţi şi buni ani stimate coleg! 

 

Tg Mureş, 17 martie 2011  

 

  Prof.univ.dr.ing. Vasile Boloş, Catedra ITM  

 Prorector ştiinţific, Universitatea Petru Maior din Tîrgu Mureş 
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„Zilele Erasmus ” la Universitatea Petru Maior 

 

Astăzi începe la instituţia noastră o manifestare care încearcă să se 

constituie într-o tradiţie, intitulată „Zilele ERASMUS – ERASMUS Days”, în 

cadrul căreia se promovează sub diferite forme valorile generosului program 

european ERASMUS adresat spaţiului academic.  

Startul acestui program în Europa s-a desfăşurat în anul 1987 şi 

reprezintă cel mai important program de învăţare şi formare profesională din 

Uniunea Europeană, care are în vedere mobilitatea şi cooperarea în cadrul 

învăţământului superior din Europa. La Universitatea „Petru Maior”, acest 

program se derulează începând cu anul academic 2000-2001. Conform 

documentelor Uniunii Europene, programul are o serie de obiective specifice: 

 susţinerea creării unui spaţiu european al învăţământului superior; 

 întărirea contribuţiei învăţământului superior şi al educaţiei 

profesionale avansate la procesul de inovare, precum şi şase obiective 

operaţionale:  

 îmbunătăţirea calităţii şi creşterea volumului mobilităţilor 

studenţilor şi a personalului didactic în întreaga Europă, cu scopul declarat ca 

până în anul 2012, să existe cel puţin 3 milioane de participanţi la mobilităţile 

studenţeşti, incluzând aici şi programele care au precedat programul 

Erasmus; 

                                                 
 Alocuţiune prezentată în deschiderea manifestării „Zilele Erasmus -Erasmus Day”; Aula 
Universităţii „Petru Maior”, 23 martie 2011  
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 îmbunătăţirea calităţii şi creşterea volumului cooperării între 

instituţiile de învăţământ superior din Europa; 

 creşterea gradului de transparenţă şi al compatibilităţii între 

diplomele de învăţământ superior, respectiv formare profesională, obţinute 

în Europa; 

 îmbunătăţirea calităţii şi creşterea volumului cooperării între 

universităţi şi întreprinderi; 

 uşurarea dezvoltării şi transferului de practici inovatoare în educaţie 

între toţi participanţii la acest proces; 

 susţinerea dezvoltării conţinutului a serviciilor pedagogice şi a 

practicilor inovatoare, bazate pe tehnologia informaţiei şi a comunicării 

pentru o educare şi formare pe tot parcursul vieţii. 

Pentru atingerea obiectivelor menţionate mai sus, în cadrul 

programului se desfăşoară o serie întreagă de acţiuni, care au în vedere 

mobilitatea studenţilor pentru a învăţa într-o instituţie de învăţământ 

superior dintr-o altă ţară, mobilitatea studenţilor în vederea efectuării de 

activităţi practice în întreprinderi, centre de formare, centre de cercetare din 

alte ţări, mobilitatea cadrelor didactice cu scopul de a desfăşura activităţi de 

predare, respectiv instruirea lor în universităţi din alte ţări, cursuri intensive 

de limbi străine, proiecte multilaterale pentru inovare, experimentare şi 

schimbul de bune practici, realizarea unor reţele din instituţii de învăţământ 

superior şi alte instituţii, în vederea elaborării de noi concepte şi competenţe 

de învăţare, respectiv realizarea unor vizite pregătitoare care să asigure 

realizarea contactelor cu viitorii parteneri de colaborare. 

Evaluările internaţionale ale derulării acestui program, efectuate de 

specialişti în domeniu (PriceWaterHouseCoopers), au evidenţiat faptul că 
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programul şi-a atins principalele obiective enunţate şi în acelaşi timp şi 

posibilitatea îmbunătăţirii în derularea acestuia, în mod deosebit aspectele 

legate de finanţarea şi procedurile asigurate.  

Acţiunea care se desfăşoară în cadrul universităţii noastre îşi propune 

realizarea unui schimb de experienţe între studenţii care au beneficiat deja o 

mobilitate Erasmus şi cei care îşi propun să trăiască o experienţă similară în 

perioada următoare. Acest transfer de cunoştinţe încearcă să creeze 

posibilitatea unor mobilităţi în cunoştinţă de cauză pentru viitorii studenţi 

Erasmus, pentru ca reuşita lor să fie cât mai deplină. În acelaşi timp, se 

asigură o cunoaştere mai bună a diferitelor elemente care alcătuiesc cultura 

instituţională a universităţilor partenere în cadrul acestui program. Cu foarte 

mici excepţii, studenţii universităţii noastre, participanţi la program, s-au 

declarat satisfăcuţi de perioada petrecută în universităţile partenere, atât în 

planul cunoştinţelor profesionale, cât şi al relaţiilor interumane şi al 

contactului cu spaţiile culturale în care şi-au desfăşurat activitatea. 

Reuşita acţiunilor anterioare ne-au determinat să reluăm această 

acţiune şi în anul acesta, în speranţa unor rezultate similare. Le mulţumim 

studenţilor participanţi, atât foştilor studenţi Erasmus, cât şi viitorilor 

studenţi Erasmus. 
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Urări aniversare 

 

Stimate Domnule Lazăr Lădariu, 

 

Orice mureşean racordat la viaţa societăţii naţionale şi locale nu poate 

să nu observe prezenţa Dvs., activă şi cotidiană, în miezul dezbaterilor de idei 

al problematicilor celor mai acute. Acest lucru il faceţi atât în paginile ziarului 

„Cuvântul liber” căt şi în spaţiul public din oraşele şi satele acestui judeţ, în 

mod deosebit, fără să uit că aţi servit ţara şi două mandate în Parlamentul 

României. 

Personal apreciez că energia spirituală şi tăria de caracter de care daţi 

dovadă este o referinţă pentru acei intelectuali pentru care sentimentul 

demnităţii naţionale nu este o noţiune perimată sau o sintagma pur electorală 

ci are acoperire reală în viaţa de zi cu zi. Ceea ce faceţi Dvs, la modul practic, 

este o continuare, în prezent, a felului de a fi şi de a acţiona a intelectualilor 

ardeleni din perioadele istorice anterioare. 

Exprimându-mi profundul respect pe care vi-l port mă folosesc de 

prilejul aniversării Dvs. de azi pentru vă ura „La mulţi şi sănătoşi ani!” ştiind 

că „peniţa” şi „verbul” Dvs. vor fi mereu aceleaşi, 

Cu cele mai bune sentimente, 

 

Prof.univ.dr.ing. Vasile Boloş, consilier judeţen PSD 

  

 
                                                 
 Scrisoare adresată D-lui Lazăr Lădariu, 25 martie 2011 cu prilejul aniversării a 72 de ani 
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