Un moment important în istoria Universităţii “Petru Maior”

Domnule Rector,
Doamnă Prorector,
Domnule Preşedinte al Senatului,
Doamnelor şi Domnilor membrii ai Senatului,
Am considerat că în calitatea mea de decan de vârstă al Universităţii “Petru
Maior”, de cea de veteran al UPM, având 38 de ani de activitate neîntreruptă în
această instituţie, şi nu în ultimul rând în virtutea celor aproape 14 ani în care, în
funcţia de rector, mi-am dedicat întreaga energie pentru coordonarea bunului mers al
acestei universităţi am datoria morală să mă exprim asupra acestui punct de pe
ordinea de zi.
Personal cred că formarea unui consorţiu universitar la Tîrgu Mureş care
cuprinde Universitatea de Medicină şi Farmacie şi Universitatea” Petru Maior” este
un lucru înţelept şi binevenit având în vedere tendinţa actuală existentă în mediul
academic din multe ţări europene. Apreciez că această asociere va avea efecte
benefice în planul activităţilor didactice şi ştiinţifice dar în acelaşi timp şi în mentalul
comunităţii mureşene şi naţionale. Sunt convins că azi se realizeză un prim pas în
cadrul unui proces care, în condiţii de evoluţie normală a societăţii noastre, va duce,
într-un orizont de timp greu de anticipat acum, la formarea unei instituţii academice
metropolitane de mare forţă şi care va avea dimensiuni semnificativ europene.
În consecinţă, personal, susţin acest proiect instituţional şi voi vota cu inima
deschisă şi fără rezerve pentru aprobarea lui.
În încheire aş avea o propunere referitoare la textul contractului de parteneriat
supus discuţiei: având în vedere că la Art.5.3. se prevede că “ Preşedintele şi
vicepreşedintele consiliului de administraţie sunt aleşi prin vot secret dintre membrii
acestuia şi sunt validaţi de fiecare senat universitar” propun ca Art 5.4. să fie redactat
astfel “La momentul constituirii consorţiului funcţia de preşedinte va reveni
Universităţii de Medicină şi Farmacie urmând ca funţia de vicepreşedinte să revină
Universităţii Petru Maior din Tîrgu Mureş“. Susţin acest lucru ştiind că există o
cutumă academică internaţională care spune că atunci când nu sunt alte precizări de

ordonare întotdeauna ordinea de precădere este dată de anul fondării universităţii.
De altfel, în acest context, menţionez că am apreciat iniţiativa luată de curând ca pe
logo-ul actual al UPM să fie inclus şi anul fondării instituţiei noastre
Vă mulţumesc pentru atenţie!
(Alocuţiune prezentată în cadul şedinţei Senatului Universităţii „Petru Maior” din data
de 2 aprilie 2014 cu prilejul discutării „Contractului de parteneriat privind formarea
unui consoţiu universitar cu Universitatea de Medicină şi Farmacie din Tîrgu Mureş ”)

