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I. Tradiţie şi înnoire în asigurarea misiunii 

Universităţii Babeş-Bolyai

1. Tradiţie şi inovare universitară în era digitală
Avem privilegiul de a fi beneficiarii unei tradiţii universitare 

de peste 400 de ani. Trebuie să ne străduim să fim la înălţimea 
acestei moşteniri şi să facem faţă provocărilor pe care ni le aduce 
societatea în care trăim. Suntem chemaţi astăzi să continuăm 
rolul Universităţii Babeş-Bolyai de creatoare de cultură şi de 
factor de modernizare a României şi să îi consolidăm misiunea ei 
formativă, de cunoaştere, de cercetare şi de inovare în contextul 
transformărilor ce se produc în lumea contemporană. Bogăţia 
tradiţiei noastre este un bun fundament pentru înnoirea pe care 
o presupune racordarea la exigenţele aduse de era digitală în 
contextul naţional şi internaţional. Celebrăm 100 de ani de învă-
ţământ superior în limba română şi trebuie să simţim respon-
sabilitatea ce ne revine în calitate de creatori de cultură uni-
versitară. Însă, de-a lungul timpului şi în contexte variate, fie că 
a avut loc predarea în limba latină, în limba maghiară, în limba 
germană sau în limba română, Universitatea Babeş-Bolyai a fost 
un factor de dezvoltare a cunoaşterii, creativităţii şi spiritualităţii 
în spaţiul nostru cultural. Universitatea Babeş-Bolyai ocupă un loc 
privilegiat în cultura românească. În acelaşi timp, Universitatea 
a reprezentat mereu o deschidere spre stimularea inovaţiei, 
spre universalitatea cunoaşterii, spre recunoaşterea reciprocă şi 
dialogul cu celelalte culturi.
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O particularitate a Universităţii noastre este caracterul ei 
multi cultural. El nu derivă dintr-o opţiune ideologică, ci ca răs-
puns la realitatea culturală, la necesitatea de a satisface ne voile 
co mu nitare, la dorinţa de integrare în viaţa oamenilor care con-
struiesc societatea pe valorile noastre pluraliste. Este un motiv 
permanent de mândrie pentru noi faptul că putem promova un 
model de universitate multiculturală, integra toare prin intercul-
turalismul său, în care sunt dezvoltate la nivel de excelenţă trei 
linii de studiu cu predare în limbile română, maghiară, germană 
şi cu programe de predare în limbi internaţionale. În plus, 
Universitatea Babeş-Bolyai este o universitate de anvergură în 
care şi-au găsit locul unei bune funcţionări cele patru facultăţi 
de teologie (două cu predare în limba maghiară şi două cu pre-
dare în limba română), iar la acestea se adaugă programe de stu-
dii iudaice şi alte studii axate pe diferite culturi. În spiritul diver-
sităţii culturale, aş dori să menţionez în mod special faptul că în 
cultura ştiinţifică a UBB, avem, mai nou, un proces dinamic de 
dezvoltare a noilor culturi legate de dezvoltarea lumii digitale. 
Desfăşurarea activităţii noastre în orizontul lumii digitale ne 
obligă la o regândire a întregii noastre creativităţi academice din 
perspectiva interdisciplinarităţii, fără a abandona în vreun fel 
dezvol tarea excelenţei în fiecare domeniu în parte.

Am decis să cer comunităţii noastre universitare să fiu ales 
pentru a ocupa poziţia de Rector al Universităţii Babeş-Bolyai cu 
cre dinţa puternică în capacitatea noastră comună de a dezvolta 
o instituţie în care să convieţuiască idealurile tradiţiei, ale 
creşterii spirituale, ale inovării şi excelenţei în predare, cercetare 
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şi în relaţia cu comunitatea, într-o perioadă în care sistemul de 
educaţie va trebui să facă paşi semnificativi în dezvoltarea sa 
interdisciplinară şi în integrarea sa în fluxul lumii digitale. Mă 
bazez pe sprijinul tinerilor, al celor ce parcurg acum un proces de 
dezvoltare a carierei, precum şi al celor ce au ajuns la maturitatea 
creşterii lor profesionale, dar şi pe sprijinul celor care au acumulat 
ani mulţi de muncă dedicată înfloririi universităţii noastre şi se 
pregătesc să lase experienţele lor ca o bună moştenire pentru cei 
care preiau din mers misiunea noastră universitară. 

Îi chem să fie parteneri la acest proiect pe toţi cei care doresc 
să se manifeste ca un motor al schimbării, al atingerii perfor-
manţei, al dezvoltării şi înnoirii vieţii noastre universitare şi 
al reconstrucţiei sociale. Universitatea îşi va îndeplini rostul ei 
de instituţie ce contribuie la dezvoltarea umană, la dezvoltarea 
cunoaşterii ştiinţifice şi a creaţiei culturale numai prin armo-
nizarea eforturilor generaţiilor, printr-un efort comun în care sunt 
angrenaţi studenţii, masteranzii, doctoranzii, postdoctoranzii, 
ca drele didactice, cercetătorii şi toate celelalte categorii de per-
sonal implicate în buna funcţionare a instituţiei. Este o chemare în 
vederea dezvoltării unei universităţi cu deschideri humboldiene, 
antre prenoriale şi integrative în acelaşi timp, la care ar trebui să 
participe atât membrii comunităţii noastre, cât şi reprezentanţii 
societăţii civile, reprezentanţii mediului economic sau ai mediului 
de afaceri – fie în calitate de sprijinitori, fie în calitate de beneficiari 
ai eforturilor noastre de reconstrucţie universitară. 
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2. Elemente generale privind excelenţa acţiunii univer-
sitare

În calitate de Preşedinte al Senatului UBB am avut ocazia 
de a contribui la adoptarea unor documente necesare pentru 
consolidarea misiunii, a obiectivelor şi a proiectării idealurilor 
de dezvoltare ale instituţiei şi comunităţii noastre universitare. 
Ţinând cont de marea complexitate culturală, administrativă şi 
instituţională a universităţii noastre, am promovat şi voi promova 
în continuare o serie de principii fundamentale şi acţiuni pentru 
împli  nirea misiunii pe care o avem în calitate de purtători ai 
valorilor sale instituţionale: 

1. Conştienţi de faptul că resursa umană este o valoare inesti-
mabilă a instituţiei noastre, vom susţine dezvoltarea personală, 
etică şi profesională a tuturor categoriilor de angajaţi, îndeosebi a 
tinerilor, dar şi a celorlalte categorii de vârstă, în funcţie de nivelul 
pe care a ajuns fiecare şi de tipul de sprijin de care are nevoie 
pentru a putea contribui la dezvoltarea potenţialului propriu şi 
la concretizarea misiunii, obiectivelor şi idealurilor excelenţei 
specifice universităţii noastre, dar şi a celor ce ar putea contribui 
la dezvoltarea comunităţii noastre naţionale sau a comunităţii 
internaţionale.

2. Fiind o instituţie în care excelenţa îmbină activitatea de 
predare şi cea de cercetare, vom avea în vedere consolidarea 
acti vităţilor de cercetare ştiinţifică fundamentală şi aplicată, pe 
prin ci palele paliere ale instruirii şi cunoaşterii dezvoltate de uni-
versitatea noastră în domeniile ştiinţelor exacte, ale ştiinţelor 
naturii, ale ştiinţelor economice, ale ştiinţelor sociale, ale ştiinţelor 
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umaniste, ale ştiinţelor teologice şi ale creativităţii artistice, 
printr-o conectare continuă la dezbaterile şi la marile teme 
dezvoltate la nivel internaţional.

3. Vom continua să dezvoltăm principiile multiculturale şi 
interculturale care să valorifice, la nivelul excelenţei şi eficienţei, 
experienţele noastre comune în spiritul recunoaşterii reciproce, 
al comunicării, al dialogului şi al asumării valorilor personale, 
comunitare, naţionale, europene şi universale într-un proces 
continuu de internaţionalizare a organizaţiei noastre – recunoscută 
pentru deschiderea ei spre tradiţie, reconciliere a sistemelor de 
valori, preţuirea alterităţii şi reconstrucţie culturală. 

4. În spiritul tradiţiei şi inovării ca practici permanente ale 
instituţiei noastre, vom încuraja o cultură a diversităţii stilurilor de 
gândire şi gândire critică dublată de exigenţa unei culturi a înnoirii 
continue a competenţelor ştiinţifice şi tehnologice, a competenţelor 
profesionale şi a responsabilităţii organizaţionale. Susţinem ideea 
unei dezvoltări accentuate a culturii organizaţionale prin asumarea 
de către fiecare persoană a valorilor specifice mediului academic.

5. Vom încuraja angajamentul membrilor comunităţii noastre 
universitare în promovarea valorilor democratice, în cultivarea 
responsabilităţii sociale, a incluziunii sociale, în susţinerea 

politicilor privind şansele egale şi eliminarea tuturor formelor de 
discriminare.

6. Ne dorim ca fiecare membru al universităţii noastre să 
participe la viaţa comunităţii, prin căutarea şi oferirea de soluţii 
bazate pe cercetare, cunoaştere şi inovare, punându-şi experienţa 
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în slujba comunităţii locale, regionale, naţionale şi internaţionale, 
de fiecare dată când este posibil.

7. Un obiectiv general major în vederea îndeplinirii misiunii 
Universităţii noastre îl constituie potenţarea dimensiunilor 
epistemologice, axiologice şi spirituale pentru a putea face faţă 
provocărilor lumii contemporane. 
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II. O practică managerială care să asigure o implicare 

activă a cadrelor didactice, a cercetătorilor şi a celorlalte 

categorii de personal în dezvoltarea Universităţii

1. Practicarea unui stil de conducere dinamic şi orientat 
spre participanţii la dezvoltarea Universităţii

Contextul democratic al acţiunii şi deciziei universitare pre su-
pune o colaborare cât mai bună între diversele structuri ce asigură 
funcţionarea eficientă a Universităţii. Aşa cum am acţionat şi până 
acum, voi practica o strategie a echilibrului şi coope rării între Con-
siliul de Administraţie şi Senatul Universităţii având convingerea 
că este necesară o distribuire echilibrată a responsabilităţilor în 
actul de conducere, potrivit prevederilor legale, celor ale Cartei 
Univer sităţii şi a altor regulamente şi decizii adoptate de Univer-
sitate. Totodată, voi acorda importanţa cuvenită Comisiei de etică a 
universităţii şi celorlalte Comisii şi Consilii cu atribuţiile şi răspun-
derilor deja definite de structurile de decizie colectivă. 

Voi avea mereu în atenţie mecanismele de conducere specifice 
la nivelul Universităţii, al Facultăţilor, al Departamentelor şi al 
Centrelor de cercetare. Voi continua politicile universitare care 
presupun autonomia universitară şi autonomia deciziei la nivel 
de Facultate, Departament sau Centru de cercetare, fără a face 
abstracţie de rolul conducerii Universităţii de a asigura meca nis-
mele de control cu privire la aplicarea Cartei, a regula mentelor, a 
strategiilor, a liniilor generale trasate în vederea înde plinirii unor 
obiective comune stabilite la nivelul Universităţii.
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Asigurarea unor mecanisme democratice de conducere presu-
pune o foarte bună comunicare internă. În mandatul meu de 
Rector, voi avea o preocupare specială în asigurarea unei comu-
nicări etice şi eficiente, în pas cu performanţele atinse de dezvol-
tarea comunicării în era digitală. Voi apela în acest sens la toţi 
experţii în comunicare angajaţi ai Universităţii, la colaboratorii 
noştri din ţară şi din străinătate, la specialiştii deja asociaţi în 
diferite forme prin conferirea unor titluri academice care îi aduc 
mai aproape de spiritul Universităţii noastre. Cred că este necesară 
o sporire a dinamicii comunicării interne şi externe a universităţii 
noastre. Un nivel sporit de performanţă va duce la o eficientizare 
a practicilor manageriale la diferite niveluri ale Universităţii şi 
orientarea lor spre satisfacerea nevoilor membrilor comunităţii 
noastre universitare. Totodată, am în vedere o întărire a diversităţii 
şi unităţii între structurile interne, a unităţii acţionale şi de 
solidaritate a UBB. 

Am în vedere practici manageriale care să asigure o eficien-
tizare a comunicării interne atât prin punerea în valoare a unor 
tehnologii şi tehnici noi de comunicare cât şi prin creşterea 
transpa renţei în actul de conducere, printr-o descentralizare 
efectivă a deciziei şi printr-o creştere sporită a responsabilităţii 
tuturor celor implicaţi în actele de coordonare şi de decizie. Vom 
promova dezvoltarea unor mecanisme eficiente în comunicarea 
internă şi în comunicarea externă. Doresc o eficientizare maximală 
a comunicării externe a universităţii noastre în planul comunicării 
cu diferite categorii de public, printr-o excelentă comunicare cu 
instituţiile din învăţământul preuniversitar (bazinul de recrutare 
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a studenţilor noştri), prin relaţia cu organismele de conducere 
locală, centrală şi cu instituţiile europene, prin prezenţa instituţiei 
în cadrul naţional şi internaţional, în relaţia instituţiei cu mass 
media şi alte mijloace de comunicare, în promovarea unei mai 
bune comunicări cu mediul de afaceri şi cu viitorii angajatori ai 
absol venţilor noştri, prin asigurarea unei mai mari vizibilităţi în 
mecanismele de cooperare cu celelalte universităţi din ţară şi cu 
universităţile performante pe plan mondial. 

Pentru a orienta întreaga noastră activitate spre nevoile de 
dezvoltare ale oamenilor şi ale instituţiei, împreună cu echipa de 
conducere voi avea în vedere:

1. Stimularea introducerii tehnologiilor digitale în toate spaţiile 
desti nate proceselor didactice, de cercetare şi în cele cu destinaţie 
recrea tivă sau socială precum şi în administraţia universităţii.

2. Promovarea autonomiei universitare atât în raport cu 
entităţile externe, cât şi la nivelul structurilor interne ale organi-
zaţiei noastre. 

3. Continuarea şi realizarea de noi parteneriate cu instituţii 
aca demice şi universitare din ţară şi din străinătate pentru 
realizarea în comun a unor programe de cercetare, schimburi de 
cadre didactice, schimburi de studenţi, realizarea de doctorate în 
cotutelă, conferirea de diplome comune ca rezultat al dezvoltării 
de programe educaţionale, implicarea în granturi de cercetare 
internaţionale, oferirea de expertiză etc. 

4. Eliminarea acţiunilor, influenţelor, confruntărilor şi decla-
raţiilor politice din spaţiul universitar; personalul didactic, de 
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cercetare şi celelalte categorii de personal au libertatea de a 
desfăşura aceste activităţi în spaţiul public, în afara Universităţii.

5. Dezvoltarea de parteneriate naţionale şi internaţionale cu 
organizaţii academice, culturale şi ale societăţii civile, cu mediul 
de afaceri, cu organizaţiile economice sau cu orice alţi potenţiali 
angajatori ai absolvenţilor noştri.

6. Dezvoltarea unui climat etic menit să ducă la creşterea 
eficienţei manageriale, la creşterea gradului de ataşament, confort 
şi încredere a membrilor organizaţiei, la relaţii armonioase 
între membri comunităţii universitare, la sporirea conştiinţei 
apartenenţei la un set de valori comune şi la o identitate construită 
în jurul profesionalismului şi excelenţei universitare.

7. Încurajarea practicilor de conducere menite să crească 
respon sabilitatea, performanţa şi inovarea în activitatea mana-
gerială şi în toate celelalte activităţi desfăşurate de membri comu-
nităţii universitare.

2. O practică managerială orientată spre studenţi
Voi susţine practica, devenită o cutumă, cu privire la învăţă-

mântul centrat pe student. Cel puţin două motive mă deter mină să 
acţionez în acest fel: 

1) studenţii sunt purtătorii unei mari responsabilităţi, cea a 
asu mării rolului continuităţii cuceririlor în planul cunoaşterii, al 
preluării idealurilor şi valorilor pe care le primesc moştenire de la 
generaţiile precedente; 

2) în acelaşi timp, ei sunt un simbol al creativităţii, al pro-
iecţiilor de viitor, al împlinirilor la care ne aşteptăm să ajungă pe 
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cont propriu fiecare nouă generaţie. De aceea, am considerat mereu 
că o investiţie în tineri este o oportunitate, o onoare şi o datorie 
a vieţii pe care o avem ca dascăli, ca purtători ai unei experienţe 
de cunoaştere, de cercetare, de modelare administrativă şi de viaţă 
academică autentică.

Mă voi asigura că sunt puse în joc toate mijloacele pentru ca 
studenţilor să li se asigure cadrele cele mai favorabile pentru o 
bună instruire, pentru dobândirea în programele de învăţare şi 
cercetare a abilităţilor şi competenţelor necesare în desfăşurarea 
în bune condiţii a vieţii lor profesionale. De aceea îi voi încuraja 
pe studenţi să fie un partener activ în procesul de învăţare, de 
cercetare, de evaluare şi de construcţie instituţională. Vocea lor 
trebuie să se facă auzită atât individual, cât şi prin intermediul 
reprezentanţilor lor în forurile de conducere colectivă sau prin 
intermediul organizaţiilor studenţeşti, şi mai ales prin asigurarea 
unei reprezentări transparente, echitabile şi corecte a studenţilor, 
masteranzilor şi doctoranzilor la toate nivelurile de decizie şi de 
acţiune strategică în Universitate.

Deşi activitatea de cercetare în rândul tinerilor începe încă de 
la nivelul studiilor de licenţă cu o iniţiere în câmpul şi meto dele 
cercetării, ne aşteptăm să capete o formă de maximă de compe-
titivitate la nivelul studiilor masterale şi să se împlinească mai 
apoi şi pe dimensiunea sa inovativă o dată cu ciclul studiilor de 
doctorat. Îi încurajez pe toţi tinerii să ia în calcul faptul că pot să 
urmeze la Universitatea noastră programul de licenţă, programul 
de masterat şi programul de doctorat pentru a avea o pregătire 
complexă şi completă de studii universitare. Mai apoi îi aşteptăm şi 
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în programele postuniversitare. Pentru aceasta e necesar ca Școlile 
doctorale să devină structuri reprezentative pentru calificarea la 
nivel internaţional, pentru dezvoltarea tinerilor la nivel personal 
şi la nivel de echipe de cercetare, astfel încât la sfârşitul studiilor 
doctorale, pe lângă prezentarea rezultatelor propriilor cercetări, 
să fie capabili să desfăşoare în mod independent cercetări şi să se 
poate încadra în programe de cercetare cu înaltă competitivitate 
şi cu un grad mare de creaţie şi inovaţie. Totodată, voi stimula 
participarea studenţilor la concursuri naţionale şi internaţionale în 
vederea punerii în valoare a pregătirii lor profesionale.

Aşa cum se întâmplă la toate Universităţile de prestigiu, voi 
face tot ceea ce stă în puterea Rectorului şi a echipei sale să creez 
condiţii cât mai bune pentru participarea studenţilor la activităţi 
extracurriculare – culturale, sportive sau ştiinţifice. Studenţii de la 
toate nivelurile trebuie să îmbine pregătirea pentru performanţă 
şi munca susţinută cu activităţi de dezvoltare personală, cu 
activităţi sportive şi diverse forme de divertisment. Universitatea 
Babeş-Bolyai le va pune la dispoziţie toate mijloacele pentru a se 
putea împlini şi pe această dimensiune a existenţei. Totodată, voi 
depune eforturi pentru dezvoltarea programelor care privesc 
munca de echipă, dezvoltarea personală şi profesională, orientarea 
profesională şi consilierea privind dezvoltarea în carieră şi 
integrarea pe piaţa muncii.  
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3. O practică managerială orientată spre cadrele di-
dactice şi cercetători

Alături de studenţi, o componentă foarte importantă a Uni-
ver sităţii o reprezintă profesorii (cadrele didactice) şi cerce-
tătorii. Indiferent de nivelul la care se află în ierarhia univer-
sitară, profesorii nu pot să lipsească deocamdată din sistemul 
educaţional. Nici nu putem prevedea foarte curând o eliminare a 
rolului profesorului pe fondul dezvoltării Inteligenţei Artificiale. 
Profesorul este nu numai un transmiţător de informaţii, un sprijin 
în modelarea gândirii şi comportamentului, un factor obiectiv în 
asumarea valorilor, un ghid pentru regulile bune de urmat, ci şi o 
persoană care prin intervenţia sa poate crea caractere, poate crea 
şi inova în câmpul cunoaşterii, poate să îi familiarizeze pe tineri 
cu modele morale şi cu exerciţii spirituale, după cum poate marca 
destinul celorlalţi prin modelul său personal de a fi. 

În calitate de Rector voi acţiona împreună cu echipa mea 
pentru găsirea de soluţii în vederea redării demnităţii profesorului 
(personalului didactic), pe măsura importanţei sociale a muncii 
sale, pe măsura semnificaţiei intervenţiilor sale în viaţa intelectuală 
şi morală a tinerilor, prin rolul decisiv pe care îl are în eforturile de 
formare profesională, de transmitere de competenţe, de stimulare 
a creativităţii şi în formarea de caractere puternice.

Profesorilor şi cercetătorilor trebuie să le fie asigurate con-
diţiile optime şi susţinerea în vederea dezvoltării personale şi pro-
fe sionale, pentru obţinerea excelenţei în activităţile de predare şi 
cercetare şi să le fie stimulată şi răsplătită capacitatea de a crea şi 
de a inova. Pentru asigurarea unor echipe de cercetare puternice 
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este necesar să fie valorizate atât participarea tinerilor începători 
şi a cercetătorilor cu experienţă din generaţia de mijloc, cât şi a 
celor care deja au devenit un model pentru domeniul lor, printr-
o activitate extinsă, cu rezultate foarte bune şi cu contribuţii sem-
ni ficative la dezvoltarea şi înnoirea domeniului lor de activitate. 
Promovarea bunelor practici în activitatea de cercetare şi predare 
trebuie să se desfăşoare pe fondul încurajării unei filosofii a 
integrităţii care să stea la baza acestor activităţi, ca şi din perspec-
tiva transparenţei evaluării colegiale, a celei instituţionale sau 
a evaluării din partea studenţilor. Am în vedere, totodată, faptul 
că munca profesorilor şi cercetătorilor trebuie bine remunerată 
(indiferent de poziţia pe care o ocupă în ierarhia didactică sau 
de cercetare), deoarece avem nevoie de o recunoaştere a dem-
ni tăţii cadrelor didactice şi a cercetătorilor, inclusiv în ceea ce 
priveşte situarea lor pe scara ierarhiei în societate. Asigurarea 
unui nivel bun al veniturilor este un foarte bun punct de plecare 
pentru realizarea performanţei, pentru investiţia în dezvoltarea 
profesională, pentru cultivarea respectului pe care îl datorăm celor 
care îşi dedică viaţa educaţiei, cercetării şi creaţiei culturale.

În practica mea managerială intenţionez să am în vedere câteva 
aspecte:

1. Recunoaşterea excelenţei în activitatea de predare şi 
cercetare, recompensarea performanţelor şi evidenţierea prin 
toate mijloacele a rezultatelor deosebite pe care le au membri 
comunităţii noastre universitare şi stimularea prezentării periodice 
a acestor rezultate prin conferinţe destinate specialiştilor sau 
publicului larg, prin conferinţe de presă şi workshopuri.
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2. Stabilirea unor criterii de promovare în grade didactice 
şi ştiinţifice, în funcţie de competenţă şi performanţă, dar şi prin 
criterii adaptate în funcţie de specificul fiecărui domeniu în parte şi 
potrivit criteriilor impuse de către comisiile de specialitate la nivel 
naţional şi de bunele practici la nivel internaţional, în conformitate 
cu politicile de personal dezvoltate în chip predictibil de către 
Facultăţi. 

3. Sporirea exigenţelor în acordarea doctoratelor, a titlurilor 
uni versitare şi a abilitărilor în vederea atingerii criteriilor de perfor-
manţă care să plaseze Universitatea noastră pe locuri din ce în ce 
mai vizibile în clasamentele internaţionale. Vom urmări creşterea 
permanentă a calităţii activităţilor de predare şi cercetare şi în 
activităţile de evaluare.

4. Doresc un nivel cât mai înalt de salarizare pentru profesori 
(cadre didactice), cercetători, dar şi pentru celelalte categorii de 
per sonal angajat în activităţile organizaţiei noastre. Am în vedere, 
însă, şi o regândire echilibrată a coeficienţilor de salarizare, astfel 
încât să se elimine decalajele foarte mari de salarizare între fa-
cul tăţi, departamente şi secţii, la grade didactice, vechime şi cali-
fi cative echivalente, în condiţii de obţinere a unor performanţe 
similare. În vederea implementării acestor principii, intenţionez ca, 
prin mijloacele pe care le voi avea la îndemână în calitate de Rector, 
să susţin ideea schimbării sistemului de finanţare de către MEC.

5. Una dintre preocupările majore pe care o voi aduce în atenţia 
echipei cu care voi lucra este cea privitoare la necesitatea asigurării 
egalităţii de gen şi a egalităţii de şanse în procesele de selecţie a 
personalului, de promovare în funcţii didactice, de cercetare sau 
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de conducere şi accesul la luarea deciziilor a tuturor persoanelor 
implicate în activităţile universitare. Eliminarea tuturor formelor 
de discriminare, inclusiv cele legate de vârstă, va fi o preocupare a 
noastră, în contextul în care dorim inclusiv o valorizare mai bună 
a potenţialului pe care îl au în dezvoltarea universităţii specialiştii 
noştri după ce au intrat deja în etapa de pensionare. Titlurile de 
profesor.emerit ar trebui să aibă o semnificaţie mai profundă şi să 
aducă un plus de valoare universităţii.

6. Elaborarea unor noi programe destinate pensionarilor dori-
tori să-şi continue activitatea (în regim privat).

4. O practică managerială orientată spre toate cate goriile 
de personal implicate în construcţia vieţii univer sitare

Fiecare persoană este importantă şi specială prin contribuţia pe 
care o aduce la activităţile universitare cotidiene şi la dez voltarea 
Universităţii Babeş-Bolyai. Personalul administrativ, personalul 
auxiliar, cadrele didactice, cercetătorii şi studenţii constituie 
structura vie şi dinamică a vieţii universitare. Nu putem să ne 
imaginăm o bună funcţionare a instituţiei fără toate aceste persoane 
implicate cu entuziasmul, profesionalismul şi puterea lor de muncă. 
Deşi vorbim de un învăţământ centrat pe studenţi, în activitatea mea 
ca Rector voi acorda o importanţă egală tutor persoanelor implicate 
în construcţia vieţii universitare. Fiecare are rolul său extrem de 
important în viaţa organizaţiei şi orice persoană trebuie să se 
simtă respectată şi recunoscută pentru profesionalismul, pentru 
contribuţia la excelenţa universitară şi pentru valoarea personală pe 
care o aduce în calitate de participant la bunul mers al Universităţii.
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Pornind de la importanţa deosebită pe care o au toate cate-
goriile de personal, la cele spuse până acum în programul meu 
mana gerial, aş dori să mai adaug:

1. Voi acorda o importanţă sporită cultivării unor relaţii bazate 
pe respect şi profesionalism între toate categoriile de personal ce 
contribuie la activitatea universităţii, bazându-mă în primul rând 
pe asumarea individuală a valorii respectului. Politeţea, bunul simţ 
şi caracterul moral al fiecărei persoane pot să stea la baza unor 
relaţii instituţionale armonioase.

2. Sunt de acord cu principiul că administraţia Universităţii 
trebuie să fie în slujba studenţilor, cadrelor didactice şi a 
cercetătorilor pentru rezolvarea problemelor curente. Dar cred 
că e bine să avem mereu în minte cantitatea mare de muncă şi 
gradul mare de stres la care personalul administrativ este supus 
şi să ne gândim mereu că le datorăm respectul nostru, înţelegerea 
şi încrederea noastră. O parte din probleme ar putea fi rezolvate 
prin investiţiile prin care să le uşurăm munca prin introducerea de 
tehnologii noi, care pot prelua o parte a muncii şi ar putea elimina 
o parte din cauzele stresului cotidian. 

3. O preocupare majoră a mea ca Rector va fi atât asigurarea 
unui nivel foarte bun al salarizării, în funcţie de prevederile în 
vigoare, cât şi o recompensare a calităţii muncii şi a excelenţei 
în activităţile administrative, prin toate mijloacele pe care le are 
la îndemână conducerea Universităţii. Ne asumăm datoria de 
a asigura un statut respectabil în comunitate nu numai pentru 
profesori şi cercetători, ci şi pentru personalul administrativ.
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4. Voi acorda o atenţie deosebită dezvoltării profesionale a 
personalului administrativ şi auxiliar în condiţiile transformărilor 
pe care le doresc în activitatea administrativă cu privire la 
informatizarea şi digitalizarea activităţilor administrative. 
Dezvoltarea personală a fiecăruia trebuie să fie orientată spre 
intrarea în era digitală, chiar dacă implicarea personală a fiecărei 
fiinţe umane rămâne o valoare inestimabilă.

5. Voi acorda importanţa cuvenită relaţiei de cooperare pe 
care trebuie să o aibă conducerea universităţii cu sindicatele şi 
celelalte organizaţii profesionale, voi avea un dialog permanent cu 
acestea în vederea îmbunătăţirii condiţiilor de muncă, diminuării 
insatisfacţiei muncii, îndreptării neajunsurilor şi pentru o creştere 
a calităţii vieţii angajaţilor noştri.
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III. Orientarea managerială spre dezvoltarea 

activităţilor didactice şi de cercetare

1. Perspective pentru creşterea excelenţei didactice
Ca instituţie de educaţie şi de cercetare avansată, Universitatea 

Babeş-Bolyai trebuie să aibă în vedere orientarea procesului 
educaţional spre activităţi didactice în care să fie utilizate metode şi 
tehnici de predare, de învăţare şi de comunicare şi aplicare a datelor 
ştiinţifice adaptate unei societăţi care deja a intrat în era digitală. 

Activitatea didactică este un instrument strategic de dezvoltare 
umană, instituţională şi socială. Activităţile didactice sunt prio-
ritatea numărul unu a universităţii noastre, fără să facem abstracţie 
de importanţa pe care o au cercetarea şi inovarea. Ea trebuie să se 
dezvolte armonios pe toate dimensiunile cunoaşterii, cu implicarea 
domeniilor variate ale ştiinţei, în domeniile în care deja am dovedit 
performanţe deosebite cum ar fi: inginerie geologică, biotehnologii, 
inginerie chimică şi alte domenii ale chimiei, ştiinţele biologice, cele 
legate de mediu şi geografie, ştiinţele exacte legate de informatică, 
matematică sau fizică, ştiinţe economice şi business, ştiinţe 
europene şi relaţii internaţionale, ştiinţe administrative, ştiinţe ale 
comunicării, publicitate, jurnalism şi comunicare digi tală, sociologie, 
asistenţă socială şi resurse umane, ştiinţe politice, psihologie 
şi ştiinţele educaţiei, ştiinţele filologice clasice şi moderne, cu 
diverse subdomenii teoretice sau aplicate, ştiinţele legate de arta 
spectacolului şi creativitatea artistică, domenii speciale cum sunt 
cele ale dreptului, istoriei, filosofiei, teologiei şi altele.
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Pentru obţinerea excelenţei în domeniul prioritar al predării 
am în vedere, printre altele:

1. Necesitatea elaborării unei strategii de dezvoltare structurală 
şi curriculară care să ţină cont de dinamica transformărilor din 
comunitate şi a celor din plan internaţional, prin adoptarea 
măsurilor care să ne deschidă spre producerea de soluţii practice 
aplicate la provocările lumii globale. În acest sens vom promova 
orientarea spre o formare de competenţe multiple, care să asigure 
o formare flexibilă, să pună la un loc formarea de competenţe 
specifice, cu competenţe transversale şi cu deschideri spre formele 
de inovare specifice practicilor din fiecare domeniu.

2. Regândirea planurilor de învăţământ şi a conţinuturilor 
disciplinelor în aşa fel încât să pună de acord cunoaşterea funda-
mentală şi practicile din fiecare domeniu cu cerinţele dezvoltării do-
me niilor respective în condiţiile societăţii digitale şi cu exigentele 
impuse de piaţa muncii.

3. Utilizarea unor metode interactive de predare şi a unor 
procedee didactice inovative, care să asigure o îmbinarea a 
asimilării de cunoştinţe noi cu formarea unui mod de gândire 
ştiinţifică interdisciplinară şi transdiciplinară şi cu dobândirea 
de tehnici, abilităţi practice şi competenţe necesare unui bun 
profesionist în domeniul său de activitate.

4. Predarea trebuie să încorporeze rezultatele cercetării şi să 
impulsioneze aplicarea cercetării în zona lucrărilor practice şi în 
activităţile aplicate legate de activitatea didactică. Cadrele didac-
tice trebuie să îşi susţină activitatea didactică prin rezultatele 
ce le au în activităţile de cercetare, ceea ce ar trebui să fie vizibil 
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în bibliografia cursului şi în lista de referinţă a domeniului şi 
disciplinelor pe care le predau.

5. Stabilirea ca prioritate dezvoltarea de programe de coope-
rare internaţională, cu implicarea unor echipe de predare inter-
naţionale, care să utilizeze în scopuri didactice baza noastră 
materială comună, inclusiv metodele de cooperare deschise de 
lumea virtuală, cu organizarea de cursuri online cu elemente de 
pre dare şi evaluare care să îi familiarizeze pe studenţi cu tot ceea 
ce se întâmplă la nivel European şi în plan global.

6. Pentru asigurarea unui teren solid pentru internaţionalizarea 
activităţilor didactice şi de cercetare am în vedere dezvoltarea 
unei politici lingvistice menită să conducă la posibilitatea predării 
integrale a unora dintre programele noastre de studii în limbi 
de circulaţie internaţională. În acest sens, voi încuraja crearea 
unui oficiu de formare lingvistică pentru studenţi nefilologi şi 
achi ziţionarea unor platforme e-learning care să ajute studenţii, 
profesorii şi cercetătorii în pregătirea lor pe tot parcursul vieţii 
în dezvoltarea competenţelor legate de limbile moderne şi de 
practicile lingvistice facilitate de mediul digital.

7. Este necesar ca Departamentele să îşi regăsească locul lor 
central în luarea deciziilor şi în creionarea planurilor de învăţă-
mânt şi a conţinuturilor disciplinelor predate de către cadrele 
didactice sau colaboratorii Departamentelor. În acest sens voi 
încuraja dezvoltarea Departamentelor în funcţie de criteriile 
profesionale specifice domeniilor, dar şi în perspectiva unei mai 
bune colaborări între Departamente, dincolo de arondarea acestora 
la anumite Facultăţi. Asemenea colaborări interdepartamentale 
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pot să aducă un plus de consistenţă în oferta educaţională pe care 
o propun.

8. Totodată, este necesar ca Departamentele să îşi asume 
un rol mai important în ceea ce priveşte propunerile privind 
concursurile pentru ocuparea posturilor didactice. În colaborare 
cu conducerea Facultăţii şi în corelaţie cu strategia de dezvoltare a 
Universităţii, Departamentele trebuie să creeze cadrele dezvoltării 
profesionale, inclusiv cele ce privesc recunoaşterea excelenţei 
atât pentru scoaterea la concurs a posturilor de asistent şi lector 
(şef de lucrări) cât şi pentru scoaterea la concurs a posturilor de 
conferenţiar şi profesor. Este necesar ca în acest plan să avem în 
vedere atât promovarea cadrelor deja existente sau menţinerea 
celor mai buni dintre absolvenţii noştri în vederea încadrării lor pe 
posturi prin concursuri viitoare, cât şi deschiderea spre recrutarea 
absolvenţilor de vârf, cu masterate şi doctorate la prestigioase 
universităţi europene, americane sau alte universităţi de top şi prin 
recrutarea de profesionişti ce au predat în universităţi de prestigiu 
din întreaga lume.

9. Având în vedere că ne dorim o cât mai bună corelare a 
activităţilor didactice, cu cele de cercetare şi de implicare în 
comunitate, ceea ce poate să asigure o cât mai bună integrare a 
absolvenţilor noştri pe piaţa muncii, voi încuraja organizarea de 
module speciale de predare în care să fie implicaţi specialişti de top 
din mediul antreprenorial, de business sau din companii, precum şi 
din industriile creative. Acesta poate fi un pas în plus pentru o cât 
mai bună apropiere a studenţilor noştri de problemele cu care se 
confruntă pe piaţa muncii şi poate să le faciliteze orientarea spre 
locuri de muncă în cât mai mare măsură adecvate cu pregătirea lor.
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10. Având în vedere complexitatea şi multitudinea institutelor 
şi centrelor de cercetare existente în Universitatea noastră, con-
sider că o importanţă sporită trebuie acordată Internship-urilor 
şi dezvoltării unor activităţi în cadrul centrelor de cercetare 
existente, complementar programelor de internship organizate în 
mediul economic al Cetăţii.

11. Activităţile didactice şi de cercetare trebui să fie completate 
şi cu activităţi extracurriculare. Tinerii trebuie să fie integraţi 
în astfel de activităţi instituite ca bune practici în viaţa noastră 
academică, după cum trebuie să fie şi încurajaţi să aibă iniţiative 
în propunerea şi organizarea de noi activităţi culturale, sportive, 
spiri tuale, de divertisment, activităţi de voluntariat etc. Munca, 
recreerea, distracţia şi divertismentul trebuie să fie componente 
obişnuite ale vieţii studenţeşti. Ele pot spori calitatea vieţii şi 
performanţa şi excelenţa în rândul comunităţii studenţeşti.

2. Perspective pentru creşterea excelenţei în cercetarea 
ştiinţifică şi creaţia originală 

Universităţile s-au impus de-a lungul vremii nu numai ca centre 
de formare şi de difuzare a culturii, ci şi prin caracterul inovator al 
creaţiei realizate în aceste instituţii. Universităţile moderne îmbină 
activitatea de predare cu cea de cercetare şi pun cercetarea atât 
la baza educaţiei şi dezvoltării personale cât şi la baza acţiunii de 
transformare a societăţii şi de îmbunătăţire a condiţiilor de viaţă 
pentru cât mai mulţi oameni. Universitatea Babeş-Bolyai este 
un loc privilegiat în care creaţia originală, inovarea şi cercetarea 
au fost mereu elemente de coagulare pentru cei mai performanţi 
dintre participanţii la activitatea noastră academică. Cercetarea 
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ştiinţifică face din UBB un centru al progresului ştiinţific cu un 
impact semnificativ în domenii precum cele ale cunoaşterii, dezvol-
tării economice, introducerii de noi tehnologii, acţiunii sociale şi 
ale dezvoltării resursei umane.

Voi încuraja dezvoltarea cercetării ştiinţifice prin toate mijloa-
cele, prin punerea în valoare a centrelor de cercetare funda-
mentală, a celor de consiliere, dezvoltare personală şi profe sio-
nală, de cercetare istorică, de cercetare cu profil social-politic, de 
cercetare în domeniul juridic şi cele de consultanţă pentru dome-
niile de expertiză ale UBB, precum şi cercetarea în domeniile 
economic, de business, administrativ, cercetarea în ştiinţele comu-
nicării, publicitate şi comunicare digitală, cercetarea cu impact 
tehnologic şi ingineresc, centrele ce se ocupă cu cercetarea şi 
promovarea culturii, sau cele ale creativităţii artistice etc. Prin 
activitatea acestor centre Universitatea a ajuns să acopere 
domeniile de cercetare pe plan mondial şi să atingă niveluri semni-
ficative ale recunoaşterii internaţionale pe diverse paliere. Este 
important ca pe lângă cadrele didactice şi cercetători să fie, în 
tot mai mare măsură, implicaţi şi studenţii din toate ciclurile de 
studiu. Prin activităţile de predare-învăţare, de cercetare şi ino-
vare vom promova o cultură a păcii şi noi perspective practice de 
management al conflictelor, în medierea stingerii lor. 

Alături de Institutele şi Centrele de cercetare tradiţionale, în 
calitate de Rector voi încuraja asocierea pe baze interdisciplinare 
în colective, centre şi institute (care să acţioneze dincolo de gra-
niţele impuse de apartenenţa la un departament) care să orienteze 
resursele spre proiecte şi direcţii de cercetare spre temele actuale, 
relevante pe plan internaţional, cu impact în comunitatea ştiinţifică 
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şi cu un plus de valoare pentru modelarea vieţii oamenilor 
societăţii digitale.

Pentru dezvoltarea performanţei în cercetarea ştiinţifică am în 
vedere mai multe aspecte. Dintre acestea aş enumera:

1. Valorificarea la maximum a potenţialul de creaţie a persoa-
nelor implicate în activităţi de creaţie prin dezvoltarea unui mediu 
stimulativ orientat spre încurajarea continuă a cercetării şi creaţiei 
originale.

2. O recunoaştere sporită acordată persoanelor care au rezul-
tate remarcabile în planul cercetării, al inovării şi al publicării, 
inclusiv prin recompensarea financiară, în cadrele permise de 
regulamentele şi legislaţia în vigoare.

3. Lărgirea sferei de susţinere financiară pentru participarea 
doctoranzilor, a cadrelor didactice şi a cercetătorilor la conferinţe 
naţionale, la conferinţele internaţionale cu vizibilitate sporită, care 
îşi propun ca lucrările să fie publicate în edituri internaţionale şi în 
reviste indexate în baze de date de prestigiu. 

4. Încurajarea cercetătorilor să obţină o cât mai mare vizibili-
tate internaţională prin calitatea cercetărilor şi a publicaţiilor 
lor în reviste naţionale şi internaţionale de prestigiu, să obţină 
o recunoaştere pe plan global exprimată inclusiv prin numărul 
citărilor publicaţiilor lor. Acest tip de recunoaştere şi vizibilitate 
trebuie raportat la specificul fiecărei discipline în parte, inclusiv în 
ceea ce priveşte raportarea la practicile de citare specifice fiecărui 
domeniu.

5. Realizarea de echipe de cercetare mixte în care să se ajungă 
la colaborarea cu specialişti şi cu profesori cu o foarte bună 
recu noaştere internaţională, în special din ţările din Uniunea 
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Europeană, dar nu numai, în vederea realizării unor programe de 
colaborare de durată.

6. Iniţierea unui proces amplu de evaluare a tuturor structurilor 
de cercetare în vederea atingerii de către acestea a standardelor 
internaţionale care să le deschidă acces spre sursele de finanţare, 
spre publicaţiile de prestigiu, spre recunoaşterea inovării aduse 
în contextul creaţiei ştiinţifice şi culturale internaţionale. Acolo 
unde este cazul, trebuie declanşate proceduri de restructurare în 
vederea creşterii performanţei şi a calităţii cercetărilor realizate.

7. Dezvoltarea Editurii Presa Universitară Clujeană şi plasarea 
sa între editurile de prestigiu prin creşterea calităţii publicaţiilor. 
Avem în vedere şi susţinerea financiară a publicării textelor care 
pot să contribuie la conectarea publicaţiilor noastre cu cercetarea 
inter naţională, care au potenţialul de a aduce o recunoaştere mon-
dială atât autorilor, cât şi instituţiei la care autorii sunt angajaţi. 
Ne propunem o mai bună promovare a publicaţiilor PUC pentru 
a le creşte vizibilitatea naţională şi internaţională şi pentru a le 
introduce în circuitul valorilor şi cunoaşterii globale.

8. Acordarea unei importanţe tot mai mari revistelor publicate 
de UBB şi indexate în baze de date precum Clarivate. Analytics 
(ISI) şi în alte baze de date prestigioase din ţară şi din străinătate. 
Acordarea unui mai mare sprijin revistelor publicate de UBB în 
efortul de indexare în baze de date care conduc spre o vizibilitate 
sporită pe plan internaţional.

9. Sprijinirea fiecărei facultăţi în efortul de a avea publicaţii 
proprii de nivel internaţional prin angajarea la nivel de facultăţi 
a dezvoltării de minim o revistă indexată în WOS (Clarivate.
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Analytics), SCOPUS, ERIH+ sau în alte baze de date internaţionale 
de referinţă pentru fiecare domeniu de ştiinţă în parte.

10. Stimularea publicării în reviste de prestigiu trebuie să 
se realizeze în funcţie de specificul fiecărui domeniu în parte, 
în funcţie de practicile obişnuite în fiecare domeniu de ştiinţă şi 
creaţie, fără aplicarea mecanică a unor criterii uniformizatoare 
şi a unor criterii de excelenţă inadecvate domeniului căruia i se 
aplică. Acolo unde este cazul, trebuie valorizată inclusiv publicarea 
în limba română sau în limbile minorităţilor naţionale. Aceasta 
ar trebui să ţină fie de specificul domeniului, fie de dorinţa de 
recunoaştere naţională, de participare la dezvoltarea culturii 
române sau a celei minoritare, sau cu motivaţia de adresare către 
publicul care doreşte să se bucure de rezultatele cunoaşterii în 
limba care îi este cea mai familiară. Motivaţia este, însă, legată şi 
de caracterul multicultural al universităţii noastre şi de spiritul 
diversităţii europene promovat de instituţia noastră.

11. Încurajarea publicării în limbi internaţionale, care să 
asigure o cât mai mare vizibilitate va fi asigurată şi prin crearea 
unui departament de traductologie care să servească drept oficiu 
pentru traduceri speciale, pus la dispoziţie de către Universitate 
pentru cei ce doresc să îşi traducă lucrările în limbi internaţionale. 

12. Valorificarea tradiţiei universitare, a potenţialului 
extraordinar pe care îl are UBB (din punct de vedere turistic, 
cultural, al tezaurului de cunoaştere etc) în virtutea moştenirii 
prezervată în instituţii precum muzeele universităţii, Observatorul 
Astronomic, Grădina Botanică şi alte baze de cercetare ale UBB. 
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IV. Aspecte privind activitatea financiară 

şi baza materială

Orice Universitate s-ar simţi mândră să aibă o bază de 
asemenea dimensiuni şi atât de valoroasă cum este cea a UBB. 
Baza noastră materială este una extinsă şi cere un efort susţinut 
de administrare pentru întreţinere, pentru buna funcţionare şi 
pentru utilizarea ei în condiţii de maximă eficienţă. Trebuie să 
acordăm o importanţă sporită celor ce o administrează din poziţii 
manageriale şi celor ce depun eforturile pentru buna desfăşurare a 
activităţilor administrative cotidiene. 

Ne propunem ca această bază materială să fie îmbunătăţită 
în funcţie de nevoile de creştere şi de dezvoltare ale Universităţii 
în general şi al fiecărei structuri în particular. Avem în vedere 
nu numai edificiile, ci şi dotările din laboratoare, din centrele şi 
institutele de cercetare în care performanţa depinde nu numai 
de implicarea profesioniştilor, ci şi de mijloacele pe care le au 
la dispoziţie pentru atingerea excelenţei în activităţile pe care 
le desfăşoară. Totodată, în continuare vom investi în tot ceea ce 
ţine de asigurarea condiţiilor optime pentru viaţa studenţească, 
inclusiv din punct de vedere al locuirii.

Ca Rector, eu şi echipa mea, dimpreună cu cei implicaţi la 
diverse niveluri ale deciziei administrative vom face tot ce e posibil 
să depăşim dificultăţile care pot să survină pe linia alocărilor 
bugetare, având în vedere experienţa ultimilor ani în care am 
asistat la diferite forme de diminuare a alocărilor bugetare. 
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Vom încerca să lărgim sfera surselor de finanţare din proiecte cu 
fonduri europene sau structurale, din diferite tipuri de granturi, 
din donaţii, pe bază de cofinanţări, prin apelul la sprijinul pe 
care îl pot oferi alumni, prin cointeresarea mediului de afaceri în 
susţinerea universităţii, prin apelul la finanţările unor organizaţii 
internaţionale şi prin găsirea unor noi surse de finanţare.

Unul dintre cele mai importante obiective pe plan administrativ 
în mandatul meu ca Rector va fi organizarea şi aplicarea tehnicilor 
de administrare conforme exigenţelor societăţii informaţionale 
pe care o dezvoltăm în era digitală. Îmi doresc ca cele mai multe 
proceduri administrative să se desfăşoare online într-o modalitate 
eficientă, transparentă şi rapidă, care să implice o excelentă 
comunicare între personalul administrativ şi cei care se bucură de 
serviciile oferite. 

Pe linia dezvoltării bazei materiale şi a gestiunii financiare îmi 
propun să sprijin:

1. Un program extins de renovare a spaţiilor şi clădirilor pe care 
le avem, o modernizare continuă a campusurilor, îmbunătăţirea 
spaţiilor de locuit pentru studenţi, masteranzi şi doctoranzi, inclusiv 
prin amenajarea de noi spaţii destinate studenţilor de la toate 
nivelurile şi specializările, cu accent pe dezvoltarea bazei materiale 
pe care o au la dispoziţie programele de master şi şcolile doctorale, 
care încă nu au beneficiat de dezvoltări infrastructurale ample. 

2. Utilizarea patrimoniului imobiliar actual şi a bazei materiale 
cu maximă eficienţă, printr-o preocupare mai activă a tuturor 
celor implicaţi, inclusiv printr-o coordonare generală de la nivelul 
Universităţii.
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3. O intervenţie clară a universităţii în susţinerea categoriilor 
de persoane legate de universitate şi care au cel mai mare nevoie 
de sprijin. Pe de o parte, am în vedere construirea pe unul dintre 
terenurile universităţii a unui complex de locuinţe destinat celor 
tineri, celor care se află la început de carieră şi au nevoie de spaţii 
temporare pentru a putea să aibă un început bun în activitatea lor 
universitară. Pe de altă parte, am în vedere o responsabilitate pe 
care o avem în raport cu personalul care se pensionează şi care 
are nevoie în continuare de sprijinul instituţiei la care au muncit. 
Pentru acest segment aş dori ca în programul de investiţii, din 
fonduri UE, să edificăm un cămin de bătrâni destinat celor care au 
slujit Universitatea şi ajung la un moment dat să fie singuri şi fără 
nici un sprijin.

4. Stabilirea unui set transparent de criterii asupra modului în 
care sunt alocate resursele financiare, inclusiv criterii suplimentare 
prin care sunt stimulate performanţa, realizările ştiinţifice şi 
didactice la nivel de excelenţă, activităţile de excelenţă managerială 
şi administrativă, orientarea spre valorizarea calităţii în relaţie cu 
cantitatea.

5. Creşterea gradului de descentralizare financiară printr-
o mai mare responsabilizare şi autonomie a departamentelor în 
gestionarea fondurilor la nivelul facultăţilor. Desigur, o asemenea 
măsură trebuie să fie integrată unei strategii mai largi, formulată 
la nivel de Universitate, prin care să se realizeze o gestionare 
a finanţelor în perspectiva unei universităţi unitare, bazată 
pe multiplicarea binelui, în vederea creării unui nivel real de 
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bunăstare pentru toţi slujitorii mediului academic, conform unor 
reguli transparente, adoptate de Senatul UBB. 

6. Informatizarea şi digitalizarea procedurilor administrative 
astfel încât să se producă o limitare birocraţiei, o simplificare a 
proceduri şi a unor operaţiuni.

7. Introducerea unui program coerent şi consecvent de 
monitorizare, de evaluare periodică a execuţiei bugetare şi de audit 
periodic la toate nivelurile.

8. Pentru a creşte responsabilitatea financiară, pe fondul 
dezvoltării principiilor autonomiei universitare, care trebuie să 
funcţioneze la fiecare nivel al instituţiei, voi susţine ca bugetele 
să fie individualizate până la nivel de Departamente, ceea ce va 
duce la o mai mare eficienţă a cheltuirii banilor şi la o mai bună 
gestionare a veniturilor şi cheltuielilor

9. Ne propunem o consolidare a veniturilor Universităţii, ca 
pe lângă resursele bugetare să putem beneficia de finanţări care 
să vină din activităţile noastre de cercetare, din producţie de 
carte, din marketizarea creaţiilor membrilor comunităţii noastre 
universitare, din servicii către comunitate, din colaborarea cu 
mediul de afaceri, din relaţiile cu diferite organizaţii cu care putem 
să stabilim relaţii contractuale.

10. De asemenea, vom acorda o importanţă sporită orientării 
noastre spre obţinerea de granturi internaţionale, din fonduri 
europene, finanţări din partea ONU, UNESCO şi alte structuri 
internaţionale, ca şi din sponsorizări care ar putea să vină de la 
persoane şi entităţi de pe plan naţional sau internaţional.
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V. O acţiune clară în vederea asigurării şi consolidării 

internaţionalizării Universităţii Babeş-Bolyai

Bazată pe marea ei tradiţie, UBB se dovedeşte azi o instituţie 
vie, cu o prezenţă excelentă în plan internaţional şi cu proiecte 
importante din punct de vedere al comunităţii locale, regionale, 
naţionale şi globale. Această integrare armonioasă în societatea 
globală actuală ne permite să fim optimişti în legătură cu viitorul 
pe care îl pregătim pentru generaţiile viitoare şi pentru cele ce 
construiesc universitatea acum.

Aşa cum se poate vedea pe tot parcursul programului meu 
managerial, mi-am propus să dezvolt ideile şi experienţele pozitive 
ale activităţii manageriale din tradiţia universităţii noastre, din 
cele lalte mandate ale rectorilor UBB, din cele ale altor rectori din 
ţară şi ale rectorilor de la universităţi din străinătate, incluzând 
şi tendinţele de dezvoltare managerială globală a universităţilor 
prezente în documentele internaţionale. Am inclus astfel de 
elemente în fiecare secţiune a programului meu.

Un avantaj al acţiunilor privind internaţionalizarea este adus 
de caracterul multicultural al Universităţii noastre şi de practicile 
interculturale pe care noi le ţinem la un loc de cinste. Aşa se 
face că, adesea, în discursul public al Universităţii noastre, prin 
vocile diferiţilor reprezentanţi, avem ocazia să auzim referinţa la 
caracterul multicultural şi la dezvoltarea pluralismului religios 
în universitatea noastră, dat de liniile de studiu şi de programele 
teologice, precum şi de profilul plurilingvistic al programelor 
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pe care le oferim. Cred că prin candidatura mea, comunitatea 
academică are ocazia de a reconfirma valoarea multiculturalismului, 
a interculturalismului şi a pluralismului, cu toate deschiderile 
sale spre lumea globală. Eu sunt format, pe de o parte, în tradiţia 
propriei mele culturi, dar în acelaşi timp şi la interferenţa mai 
multor culturi, cu deschidere una spre cealaltă şi cu deschidere spre 
cultura şi creativitatea universală. Profilul meu didactic, intelectual 
şi de cercetare vine în întâmpinarea efortului de deschidere 
internaţională a instituţiei noastre. Iar profilul meu de om de 
ştiinţă, care este în acelaşi timp şi teolog, cred că aduce un plus în 
ceea ce priveşte capacitatea mea de a mă situa în planuri complexe 
şi variate ale cunoaşterii şi construcţiei umane şi instituţionale.

La nivelul acţiunii noastre ca Universitate – care se doreşte a 
fi un actor activ şi semnificativ din punct de vedere al excelenţei, 
al activităţii de predare, cercetare, inovare şi al ofertei de servicii 
către comunitate – ne dorim să contribuim în chip major la rede-
finirea unei axiologii contemporane, în vederea recentrării exis-
tenţei pe valori autentice. Interdisciplinaritatea ocupă în atenţia 
noastră o poziţie centrală şi propunem dezvoltarea unei strategii 
de lungă durată pentru crearea unei universităţi care să propună 
programe interdisciplinare conectate la preocupările de maximă 
actualitate pe plan global (dintre care ar putea face parte teme 
legate de încălzirea globală, energia verde, nanotehnologii, 
inteligenţă artificială, comunicare digitală, bioetică şi biopolitică, 
probleme de locuire, aspecte privind democratizarea societăţilor în 
tranziţie, teme privind rolul pluralismului şi multiculturalismului 
în situaţii de criză şi conflict etc.). Aceasta ar putea contribui atât 
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la dezvoltarea de noi competenţe, cât şi la o mai mare flexibilitate 
care să facă posibilă ridicarea gradului de angajabilitate a absol-
ven ţilor în economia naţională şi pe piaţa internaţională a muncii. 
Cred că obiectivele stabilite în programul nostru, la fiecare punct 
în parte, pot să conducă spre realizarea unui asemenea ideal.

O atenţie cuvenită se va acorda nu doar activităţilor ca atare, ci 
și procesului de evidenţiere a lor, atât prin promovarea unei comu-
nicări eficiente cu mediul de afaceri, cât și cu posibilii angajatori 
ai absolvenţilor noştri pe piaţa muncii naţionale şi inter naţionale, 
cât şi prin asigurarea unei mai bune prezenţe şi a unei vizibilităţi 
sporite prin acţiunea noastră de implicare în meca nismele de 
cooperare cu celelalte universităţi din ţară şi cu universităţile 
performante pe plan mondial. 
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VI. Remarci finale

Universitatea este un spaţiu al exprimării libertăţii individuale 
şi profesionale, nu numai un mediu al predării, cercetării şi 
creativităţii ştiinţifice şi culturale. Voi încuraja fiecare membru al 
comunităţii noastre de excelenţă academică să se exprime liber 
în toate problemele ce privesc universitatea, să se simtă liber să 
aleagă ceea ce crede că este mai bun pentru viaţa sa universitară 
în condiţii de responsabilitate maximă şi de asumare a filosofiei 
sale de viaţă personală şi profesională. Nimeni nu poate fi îngrădit 
de decizii colectiviste nici în exprimarea sa, nici în alegerile 
profesionale, nici în căile prin care aduce un plus de valoare 
organizaţiei noastre. Facem parte din elita intelectuală a acestei 
ţări şi trebuie să ne asumăm spiritul universal al libertăţii şi 
responsabilităţii.

În calitate de Preşedinte al Senatului UBB am fost şi sunt 
deschis dialogului pe toate temele de interes comun, care să ducă 
la o îmbunătăţire a vieţii noastre universitare. Ca rector voi fi 
deschis în continuare propunerilor din partea fiecărui membru 
al comunităţii dornic să participe la procesele complexe privind 
exercitarea unui management performant, care să sporească 
eficienţa administrativă şi să conducă la dezvoltarea instituţiei 
noastre.

Excelenţa universitară presupune o muncă de echipă a tuturor 
membrilor comunităţii, studenţi, cercetători, cadre didactice, 
personal administrativ şi auxiliar. Vă chem la un efort comun în 
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care studenţilor să le insuflăm plăcerea de a învăţa, de a spori în 
cunoaştere şi de a se exersa în practici profesionale de înalt nivel; 
cadrelor didactice să le redăm demnitatea academică asociată cu 
mândria de a fi universitar şi cu calitatea lor de modele pentru 
spaţiul public; cercetătorilor să le redăm bucuria de a fi parte a 
unei comunităţi inovatoare, care aduce un plus în dezvoltarea 
societăţii şi în crearea unei vieţi mai bune pentru fiinţele umane 
de pretutindeni; celorlalte categorii de personal să la sporim 
sentimentul de apartenenţă la o creaţie complexă cum este UBB şi 
să le dăm bunăstarea şi prestigiul, o dată cu bucuria de a fi parte a 
comunităţii noastre universitare.

Universitatea îşi dovedeşte valoarea reală în raport cu 
comunitatea pe care o deserveşte, în raport cu comunitatea 
mai largă în care îşi desfăşoară activitatea, dar şi în raport cu 
comunitatea internaţională şi cu spiritul universalităţii. Alături 
de procesele de internaţionalizare în care sunt implicate toate 
persoanele din comunitatea noastră, fiecare după rolul, rostul şi 
misiunea sa, vă chem la un efort comun de a duce Universitatea 
Babeş-Bolyai în rândul universităţilor cu o recunoaştere exemplară 
pe plan internaţional. Acesta este un apel pe care îl asociez cu 
ideea de Unitate-Bunătate-Bunăstare realizate prin ataşamentul 
faţă de valorile educaţionale, ştiinţifice, morale, spirituale şi umane 
ale Universităţii Babeş-Bolyai.
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