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„Țara are nevoie de universități de elită și în zona regională 
și locală, dar nimeni nu-și asumă prin misiunea academică 

acest rol fundamental” 
 

[“The country needs elite universities in the regional and local area,  

but no one takes responsibility of this fundamental role  

through their academic mission”] 
 

 
 

Prof.univ.dr. Daniel David 

Rector al Universității „Babeș-Bolyai” 

din Cluj Napoca 

Președinte interimar al Consiliului 
Național al Rectorilor 

 
“The advantage of private univer-

sities is a more flexible administrative 

and sometimes even academic back-

ground compared to public uni-

versities… I see it as a mistake that 

the new private universities, after the 

1989 Revolution, have always tried to 

relate to the old state universities, 

often historical and elite institutions, 

instead of building something of an 

elite as well, but complementary, not 

identical”.  

 

3. Un cadru administrativ și, pe 
alocuri, chiar academic, mai flexibil 
decât în instituțiile universitare din 
sistemul public. 

  
4. Faptul că nu au încercat să uti-
lizeze plusul menționat la punctul 3 
pentru a construi ceva complementar 
învățământului superior de stat, ci au 
încercat să se suprapună peste acesta, 
generându-se astfel pe alocuri situații 
absurde și chiar animozități. 

  

5. Da, cred că da, dacă toți actorii și-
ar asuma o misiune rațională și ar 
încerca să și-o atingă onorabil. Dacă 
toate universitățile pretind că sunt/vor 
să fie „world-class” nu trăim în re-
alitate. Iar țara are nevoie de uni-
versități de elită și în zona regională 
și locală, dar nimeni nu-și asumă prin 
misiunea academică acest rol funda-
mental. 

  

6. Cred că este o situație legată de 
discrepanța dintre promisiunile aca-
demice și realizările efective, dublată 
de reducerea numărului de absolvenți 
de bacalaureat eligibili pentru a intra 
în învățământul superior și de feno
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menul de „brain-drain”. 
  

7. Am fost de două ori consilierul 
personal al ministrului pentru acti-

vitatea de cercetare științifică/învă-
țământ superior. Așa cum am spus, 
cred că greșeala a fost că noile uni-
versități private, de după Revoluția 
din 1989, au încercat să se raporteze 
mereu la vechile universități de stat, 
adesea la cele istorice și de elită, în 

loc să construiască ceva tot de elită, 
dar complementar, nu identic! 

  

8. Din păcate nu am avut multe 

interacțiuni cu UPA din Iași. Îmi 
amintesc de colaborări foarte bune cu 
unii colegii în zona culturală. Dar îmi 
amintesc și în contextul psihologiei 
de o propunere de nouă specializare 
care nu exista niciunde în lume și pe 
care mulți nu am văzut-o atunci în 

acord cu practicile europene.

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 


