Discursul Ministrului delegat pentru Învățământ Superior, Cercetare Ştiințifică și
Dezvoltare Tehnologică, domnul Mihnea Mihnea Costoiu

Domnule Rector,
Domnule Președinte al Senatului Universității din București,
Domnule președinte Emil Constantinescu,
Alteța Voastră Regală,
Preafericirea Voastră,
Înalt Prea Sfinția Voastră,
Doamnelor și domnilor miniștri, membi ai Parlamentului,
Domnule Guvernator al Băncii Naționale,
Doamnelor și domnilor rectori, academicieni și profesori,
Distinși reprezentanți ai corpului diplomatic
Doamnelor și domnilor,

Anii aceștia, 2013 și 2014, sunt ani rezonanți pentru învățământul superior din România. Spun
aceasta deoarece am aniversat anul trecut împlinirea a 195 de ani de învățământ politehnic la
București și 200 la Iași, am sărbătorit 150 de ani de la înființarea Facultății de Litere, iar anul
acesta 150 de ani de învățământ artistic la Universitatea Națională de Arte din București și iată
astăzi, 150 de ani de ani de la semnarea, la 4/16 iulie 1864, de către domnitorul Al. I. Cuza, a
decretului de înființare a Universității din București. Cu o zi mai devreme, pe 3/15 iulie, Dimitrie
Bolintineanu, Ministrul Cultelor și Instrucțiunii Publice din acea vreme, motiva necesitatea
acestui gest însemnat – reunirea școlilor superioare din București - prin argumentul că „după
modelul celorlalte state civilizate, precum învățământul enciclopedic, cel preparator pentru
facultăți formează o unitate sub numele de gimnazium, asemenea și învățământul superior, acela
din facultăți, să formeze un fel, o unitate, un corp universitar sub numele colectiv de
Universitatea din București”.
Astfel, lua ființă a doua mare universitate românească, la 4 ani de la înființarea Universității din
Iași, cu trei facultăți - de Drept, de Științe și de Litere și Filosofie - în primul an, conform istoriei,
având 21 de profesori și 143 de studenți. Ce vremuri! Așa au început tradițiile unei instituții
etalon a învățământului superior românesc, instituție ce astăzi enumără 19 facultăți, peste 2000

de cadre didactice, 30.000 de studenți înscriși în toate programele de studii de licență, masterat și
doctorat. Nume mari, imense personalități științifice, culturale și politice, așa cum enumera
domnul Președinte al Senatului, au slujit la catedră de-a lungul acestor ani. Putem spune, fără
vreo greșeală, că mai toate numele mari ale nației, toți făruritorii de cultură și știință
reprezentativi pentru țară, sau foarte mulți dintre aceștia, cu notorietate europeană sau mondială,
au conferențiat în amfiteatrele Universității. Acestora li se adaugă absolvenți care an de an, la
catedră sau în viața socială, au dus mai departe renumele și spiritul insituției care-i formase,
contribuind la formarea elitei românești.
Astăzi, Universitatea din București se mândrește cu participarea la programe europene și
internaționale și, de asemenea, participă la marea majoritatea a proiectelor care formează
România de astăzi. Universitatea - țin să menționez pentru că e impresionant - are 157 de
acorduri inter-universitare și 27 inter-departamentale cu universități din întreaga lume, pentru a
susține cursuri, conferințe, proiecte ș.a.m.d. Acest spirit de excelență și aceste rezultate au fost cu
putință prin coerența și determinarea, prin strădania generațiilor de dascăli și de studenți.
Doamnelor și domnilor, forța intelectuală, cultura, viziunea - susținute de înțelepciunea, calmul
și echilibrul - au fost printre marile calități ale celor care s-au reunit sub cupola Universității din
București. Toate acestea au făcut din Universitea din București o instituție prestigioasă, o
instituție de frunte a spațiului european al învățământului superior. Sunt convins, doamnelor și
domnilor, că aceste calități vor fi folosite și în continuare de Universitatea din București pentru a
asigura menținerea Universității în elita universităților europene, pentru a asigura echilibrul de
care are nevoie o instituție de un asemenea prestigiu. Buna funcționare a Universității, cum
spunea domnul rector, este însumată prin oamenii care o animă. Aș vrea să citez un lucru care
mi-a plăcut foarte mult, având mai devreme materialele pregătite de către Universitate, o frază a
celor care au absolvit Universitatea, care spuneau că „aceasta și profesorii săi ne-au luminat
mintea și viața, ne-au învățat, mai presus de toate, să fim oameni întregi.”
Doamnelor și domnilor, îngăduiți-mi la această aniversare să felicit cadrele diactice, profesori ai
Universității, studenții acesteia pentru rezultatele extraordinare obținute în acest secol și
jumătate, să le urez mulți ani și buni, împlinire profesională și personală și, deși nu sună frumos,
(știu ce însemnă o universitate mare) - multă putere! La mulți ani!

