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scară mondială.
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1. INTRODUCERE (SCURT ISTORIC)
Înfiinţarea Institutului Politehnic din Chişinău în
anul 1964 a consfinţit pregătirea cadrelor naţionale
inginereşti în fosta republică sovietică socialistă
moldovenească. Până la această dată, prin anul 1958
la Chişinău au fost deschise două filiale a Institutului
de Construcţii şi a Institutului de Alimentare din
Moscova, ambele funcţionând cu forma de învăţământ
fără frecvenţă, cu predare doar în limba rusă.
În anul 1962 se deschide Facultatea de Inginerie,
în cadrul Universităţii de Stat din Chişinău, cu
frecvenţă la zi şi predare, deasemenea într-o singură
limbă - cea rusă.
În baza acestor trei unităţi de învăţământ superior
ingineresc a fost fondat Institutul Politehnic. Ideea deschiderii unei instituţii de învăţământ superior ingineresc a aparţinut unui mare patriot basarabean Anatol COROBCEANU, pe atunci viceprim-ministru
care printre primii demnitari a conştientizat că industrializarea rssm, fără a pregăti concomitent cadre
inginereşti naţionale, va duce iminent la o accelerată
rusificare a localităţilor urbane, prin invitarea cadrelor inginereşti din tot urss-ul (predominant Rusia).
Începând cu anii 1957-1958 în rssm a avut loc
crearea masivă a întreprinderilor industriale, majoritatea acestora fiind în subordinea ministerelor unionale.
În aşa fel, doar pe parcursul a 10 ani pe teritoriul
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RSSM au fost construite şi date în expluatare peste
30 de întreprinderi industriale, cu un număr de muncitori de la 1000 şi până la 5000, fiecare.
Institutul Politehnic din Chişinău pornea în anul
1964 cu 274 de profesori şi cu cca 2000 de studenţi
la secţia învăţământ cu frecvenţă la zi şi cu peste
3000 studenţi - la secţiile învăţământ frecvenţă redusă şi fără frecvenţă. Au fost create grupe academice
cu predare în limba moldovenească şi rusă. Începând
însă cu anul 1970, în mod forţat şi arbitrar s-a trecut
la predarea disciplinelor universitare doar într-o
singură limbă - cea rusă şi aceasta va ţine, practic,
până în anul 1990 când s-a trecut la predarea în
limba română, deşi, din considerente general-umane,
cca 30 % din grupele academice îşi continuă studiile
în limba rusă; probabil, din acest punct de vedere,
întrecem toată lumea!
Am avut, totuşi şi un mare noroc: demolarea
regimului comunist în România iar ca consecinţă revenirea la forma firească a relaţiilor de frăţie ale
românilor de pe cele două maluri ale Prutului (păcat
că acest proces nu a fost în continuă creştere!).
Colegii noştri, practic din toate universităţile din
România au contribuit substanţial la înzestrarea
bibliotecilor cu manuale de primă necesitate.
Ne face plăcere să menţionăm aici meritul d-lui
profesor I. GANEA care pe parcursul a 20 de ani,
fiind director la 3 ediţii consecutive a venit cu
donaţii de mii de titluri în zeci de mii de exemplare.
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La Universitate a fost fondată propria editură 
„TEHNICA-INFO“ la cârma în permanenţă se află
prof., dr. OC Alexandru MARIN şi care în timp de
18 ani a editat peste 550 de titluri de carte tehnică,
autorii fiind profesori din Basarabia şi din România.

2. INSTRUIREA INGINEREASCĂ
(REALIZĂRI)
Merită de constatat că Institutul Politehnic a progresat. Drept dovadă a evoluţiei lui pot servi indicii
actuali ai Universităţii Tehnice a Moldovei - moştenitoarea Institutului Politehnic S. Lazo din Chişinău; în
cadrul Universităţii la ora actuală activează 1000 cadre
didactice, îşi desfăşoară studiile cca 20 000 de
studenţi în 10 facultăţi, cu 80 de specialităţi şi
specializări.
Este la fel de impresionantă şi dinamica numărului de absolvenţi ai Universităţii Tehnice, începând
cu anul de referinţă 1999 (fig. 1). De la un număr de
1098 de tineri ingineri în acel an, s-a ajuns la cifra
de 3043 în anul academic 2011.

Fig. 1. Dinamica creşterii numărului de absolvenţi.

În anul 2009 au absolvit studiile, susţinând integral
examenul de licenţă 2214 studenţi forma de învăţământ cu frecvenţă la zi (82,2%) şi 799  cu frecvenţă
redusă. Exmatriculările din cauza rezultatelor nesatisfăcătoare au constituit 17,6% învăţământ cu
frecvenţă la zi şi 26,5%  cu frecvenşă redusă.
(ziarul „Mesager Universitar”, noiembrie 2010). În
anul 2010 au fost înmatriculaţi 3857 candidaţi, 1192
cu finanţare din buget şi 2665 - în bază de contract,
cu achitarea taxei de studii, inclusiv 931de candidaţi
la forma de îmvăţământ cu frecvenţă redusă.
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În ultimii ani învăţământul ingineresc moldav
este racordat la rigorile Procesului de la Bologna şi
se desfăşoară în conformitate cu prevederile respectivei Convenţii; ca şi în alte ţări europene, s-a trecut
la 3 cicluri de studii: licenţă, masterat şi doctorat. În
jur de 30% dintre absolvenţi continuă ciclul II  de
masterat. Convenţia de la Bologna  act de talie
europeană, este direcţionat spre unificarea procesului didactic şi, în final - echivalarea diplomelor de
studii superioare.
Circa 100 de cadre didactice ai UTM sunt încadraţi activ în cercetare, atrăgând în această activitate
şi tineretul studios. Ca rezultat al acestei activităţi,
pe parcursul anilor au fost obţinute peste 4500 brevete de invenţie, sute de medalii de înaltă probă ale
expoziţiilor de prestigiu mondial.
În anul universitar 2011-2012 în Republica Moldova îşi făceau studiile 94958 studenţi, 12855 masteranzi,
1550 doctoranzi; fiecare al 7-lea absolvent al ciclului I
devine masterand, al 8-lea masterand îşi continuă
studiile în cadrul doctoranturii UTM.
În prezent la UTM îşi fac studiile în jur de 15,8 mii
studenţi cu frecvenţă la zi, încadraţi în 10 facultăţi şi 80
de specialităţi
În Republica Moldova la ora actuală există un
potenţial ştiinţific apreciabil: 2431 doctori în ştiinţe şi
doctori habilitaţi activează în cadrul universităţilor;
845 cadre de înaltă calificare activează în Academia de
Ştiinţe a RM; 430 - în instituţii de ramură.
Universitatea Tehnică întreţine relaţii de colaborare
activă cu cca 75 de Universităţi, iar printre cele 20 mii
din lume, UTM se situează pe poziţia 3194 (conform
estimărilor UNESCO).
Menirea fundamentală a Universităţilor constă în
pregătirea cadrelor de specialişti, competeţi şi capabili să facă faţă cerinţelor dificile ale începutului de
secol. Instruirea are o importanţă fundamentală în
guvernarea procesului educaţional al tinerilor; se
caută noi forme de guvernare universitară, ca instruirea să atingă un nivel cât mai înalt şi să reacţioneze
adecvat la provocările mult prea diverse şi shimbătoare ale timpului şi societăţii.

3. OPINII ŞI SUGESTII
Pregătirea unui specialist competent în materie de
inginerie necesită o muncă zilnică şi susţinută. O
importanţă indiscutabilă are competenţa profrsorilor,
a cadrelor didactice auxiliare, care trebuie să se afle
permanent în căutarea noului, a performanţelor. Am
menţiona o piedică reală în această direcţie: remunerarea nesatisfăcătoare a activităţii, a muncii
creative a profesorului, care diminuiază interesul şi
tendinţa lui spre perfecţionare şi desăvârşire.
La fel de importantă este şi susţinearea financeară
a cercetării ştiinţifice; de exemplu, după potenţialul
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ştiinţific existent, finanţarea cercetării în instituţiile
de învăţământ este de 15,6 ori mai mică decât în
instituţiile Academiei şi cele de ramură. Pentru
exemplificare: încadraţi în cercetare finanţată din
bugetul de stat sunt 68 doctori în ştiinţe din cei 335;
14 doctori habilitaţi din cei 31; 2 academiceni din
cei 5 existenţi. Un potenţial ştiinţific, nici pe jumătate valorizat! Aici este cazul să menţionăm că starea
financeară deplorabilă nu este unica piedică în
dezvoltarea şi stimularea cercetării, avem restanţe
serioase la capitolul „Legislaţie”: finanţarea ştiinţei
universitare prin actualul mecanism  Academia de
Ştiinţe a Moldovei  nici pe departe nu este perfectă.
Iar cheltuielile publice pentru învăţământ şi ştiinţă,
chiar dacă raportate la PIB constituie 6%, sunt atât
de jalnice încât nu suportă nici o comparaţie cu ţările
cât-de-căt dezvoltate.
În privinţa „Procesului de Bologna”. Este absolut
clar: ca şi orice sistem nou, are părţile sale şi bune, şi
mai puţin bune. Admirăm, cu siguranţă părţile bune,
dar nu ne lasă indiferenţi îndeosăbi cele, din punctul
nostru de vedere, negative. Spre exemplu, am menţiona reducerea drastică a disciplinelor cu caracter
fundamental, discipline care formează temelia specialităţi inginereşti; aşa, la specialitatea Ingineria
Mecanică numărul de ore pe disciplinele „Mecanica
Teoretică”, „Rezistenţa materialelor”, „Organe de
maşini“ şi altele s-a înjumătăţit, s-au anulat multe
lucrări grafice de curs şi an, ceea ce reduce considerabil asimilarea, însuşirea profundă a cunoştinţelor
dobândite în baza studiului disciplinelor de specialitate.
Acumularea unui număr anumit de credite anuale
crează premize şi situaţii, când studentul poate lichida restanţe din anul I ... tocmai în ajunul examenului
de licenţă!
Şi masteratul: acesta ar trebui să fie o continuare
logică a specialităţii obţinute de către absolvent pe
parcursul studiilor.
În opinia noastră, esenţa noţiunii „masterat“ nu se
mai încadrează în noţiunea „facultate“ fiindcă are un
conţinut ştiinţific-cognitiv mai larg. În realitate, la
masterat pot fi înscrişi absolvenţi de orice specialitate. Orele de studii la masterat au loc, de regulă la
sfârşitul zilei de lucru, dat fiind faptul că mulţi masteranzi sunt încadraţi în câmpul muncii: îşi dobândesc...existenţa! Aceasta conduce la numeroase
absenţe la ore. Cursurile ţinute la masterat nu
totdeauna corespund specialităţii date, iar competenţa
cadrelor didactice deseori lasă de dorit.
Nu merg prea bine lucrurile şi la al III-lea ciclu,
doctoratul: chiar dacă se înscriu relativ mulţi, foarte
puţini susţin respectivele teze. Motivul aici constă în
lipsa utilajului şi echipamentului modern, o consecinţă
imperioasă a unei finanţări jalnice a cercetărilor
ştiinţifice.
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La Universitatea Tehnică, dintre cei 335 de doctori
sunt încadraţi în cercetare finanţată de bugetul de
stat doar 68 (20%), iar dintre cei 32 de doctori
habilitaţi  numai 14 (adică nici jumătate!).
Din cele 56 de catedre în cercetări finanţate de la
buget sunt antrenate doar 21. Cercetarea, fiind
anevoios finanţată  în anul 2010 cu doar numai
8 milioane lei (adică 8 mii lei per cadru didactic) 
îşi are rezultatele ei modeste. Aceasta se observă
foarte bine în susţinerea tezelor de doctorat. Pentru
informare, statele europene anual pregătesc în medie
21 doctori în ştiinţe la 100.000 de locuitori; totodată,
în Germania se pregătesc 30, în Finlanda  35, în
Danemarca şi Suiedia  40, în Portugalia  50, iar în
Moldova  6!
Actualmente în statele de pe continentul european activează 1,5 mln de cercetători; conform
prevederilor, în anul 2020 se aşteaptă un salt extraordinar  dublarea acestui număr! Pe noi însă, dacă
vom continua la fel, aceasta nu ne va privi.
Este regretabil să constatăm încă un fapt negativ
în procesul de instruire şi formare inginerască: utilizarea nesatisfăcătoare a potenţialului tinerilor basarabeni
care îşi fac studiile în România  în primul rând
(numărul celor care îşi fac studiile prin alte părţi este
incomparabil, deşi există). Conform unor estimări
aproximative, până în prezent au absolvit instituţii de
învăţământ superior românesc peste 20 000 ingineri,
medici, jurişti, economişti etc dar foarte puţini au
revenit (şi tot mai puţini revin!) la baştină, în
Basarabia. În acest „fenomen“ o parte enormă a vinei
o poartă şi instituţiile de învăţământ superior din
Republica Moldova, care, deşi practic au stringentă
necesitate de cadre didactice tinere, nu au depus
minim efort pentru a ţine legătura, chiar din primii
ani de studii, cu respectivii, nemaivorbind de crearea
unor condiţii atractive pentru o eventuală revenire.
Situaţie similară poate fi observată şi în cazul
doctoranzilor care îşi urmează studiile în România:
în Moldova dacă revine 1 din...100! În cel mai bun
caz, rămân în Ţară sau iau calea pribegiei, prin
Europa sau Rusia.
Insuficient este folosit potenţialul României în
procesul de pregătire a cadrelor didactice tinere, prin
doctorantură. Aici s-ar putea menţiona experienţa
noastră din anii de tristă amintere  a totalitarismului
sovietic  când foarte mulţi tineri basarabeni susţineau cu succes doctoratul în cele mai prestigioase
universităţi din Moscova, Sanct-Petersburg, Kiev,
Mensk, Odesa, Lvov etc., care dispuneau de o
bogată bază tehnico-materială şi o finanţare pe
măsura a cercetărilor ştiinţifice.
Ni se pare rezonabilă o revizuire generală a
filozofiei învăţământului ingineresc modern, a obiectivelor, căilor şi scopului final al acestui proces de
loc simplu. Un rol important în acest proces trebuie
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să-l aibă orientarea profesională precoce. Este
cunoscut faptul că sistemul instruirii tehnice superioare are la temelie o structură ierarhică cu diferite
niveluri. Aceasta înseamnă că cunoştinţile studenţilor
acumulate în cadrul disciplinelor tehnice-generale se
transformă, de regulă în dexterităţi practice în mod
intermediar, adică prin disciplinele ciclului de specialitate care, la rândul lor se bazează pe disciplinele
tehnice generale. Printre aceste discipline un rol excepţional revine disciplinei „Informatica“  una dintre
rarele discipline tehnice  generale ce generează şi
dezvoltă dexterităţile practice care sunt solicitate
direct şi imediat, o dată cu începerea activităţii
profesionale a tânărului specialist.
Ni se pare potrivit momentul să ne pronunţăm
noi, profesorii şcolii superioare în privinţa efectului
„absolut benefic“ al utilizării masive şi totale a
mijloacelor tehnicii de calcul şi a tehnologiei informaţiei, aruncând câteva „boabe de îndoială“ în
vârtejul ameţitor al succeselor deja obţinute.
Computerul şi telefonul mobil (care nu-i altceva
decât un microprocesor), cu „apucăturile“ lor, penetrează toate laturile vieţii umane (unii...şi dragoste fac
pe calculator!). Sunt impresionante performanţele
atinse în toate domeniile de activitate ale societăţii
moderne, performanţe inimaginabile fără implicarea
acestor „scule ale secolului XX”. Ceea ce ni se pare
important este să ne referim, cel puţin tangenţial la
partea negativă a acestui proces de informatizare
globală.
Societatea modernă se divizează tot mai vădit în
categorii: prima categorie - cea mai puţin numeroasă
dar care include grupul de elită profesională şi
ideologi ai aceste „scule moderne”; a doua categorie 
mult mai numeroasă  de utilizatori ai acestui
produs, categorie foarte pestriţă din punct de vedere
al gradului de pregătire şi nivelul de inteligenţă la
care această „sculă“ este utilizată. Teoretic, această
categorie ar trebui să înglobeze...toată populaţia de
pe Terra. Realitatea însă este alta: deşi numărul
numărul utilizatorilor este în permanentă creştere, el
rămâne, totuşi infim în comparaţie cu masele uriaşe
de populaţie din ţările subdezvoltate (şi nu numai),
care nu au nici minimă idee ce înseamnă hard - şi
software, nu cunosc astăzi şi nu vor conoaşte
niciodată ce este tehnologia informaţiei. Aceasta este
a treea categorie, pentru care toate acestea împreună
sunt un mister de neînţeles şi un monstru de temut,
şi...primul „bob”: discrepanţa socială şi în această
sferă!
Tot mai frecvent poate fi auzită sintagma: tinerii
de astăzi sunt mai deştepţi decât predecesorii lor! Să
fim corect înţeleşi: în nici un caz nu punem la
îndoială gradul de inteligenţă al tineretului modern.
Dorim să punem în evidenţă cu totul altceva, ţinând
cont de experienţa noastră ca profesori universitari,
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toată viaţa cărora s-a consumat (şi mai continuă încă)
în mediul studenţesc: nu sunt tinerii de astăzi mai
ingenioşi decât cei din anii ‘80, ‘70, ‘60, ... Tinerii de
astăzi sunt  şi acesta-i adevărul  mult mai informaţi!
Iar informaţia care pătrunde în cutia cerebrală, vine pe
căile mass-media (radio, TV, mai puţin presa scrisă) şi,
sigur Internet. Se cunoaşte bine că tinerii, băieţi şi fete
nu prea iubesc lectura, cartea şi aici este „buba“ 
diferenţa dintre informaţia ce pătrunde pe căile susnumite şi cunoştinţele care survin ca efort, ca lucru
asiduu prin citire de carte. Între informaţie şi cunoştinţe
este diferenţă şi nu mică: în majoritatea cazurilor omul
este informat, a văzut sau a auzit despre ceva, dar în
esenţă, concret nu cunoaşte obiectul sau materia. Aici
am recurge la o clasificare a informaţiei: redusă – din
văzute sau auzite, pe care am numi-o univectorială
(despre multe dar puţin) şi deci superficială; completă
despre subiectul dat, sau bivectorială, a doua
dimensiune a cărei profunzime apare în urma unui
lucru intensiv cu cartea.
Cineva ar putea spune că acum cartea este pe
hard, flash, CD sau DVD şi, în fond, este corect.
Ceea ce dorim să subliniem însă este faptul că lucrul
cu cartea nu este similar unui joc; altă treabă este
calculatorul personal, PC - ul în cazul utilizării lui ca
mijloc de instruire a minorilor şi adolescenţilor.
Cum ne demonstrează practica unor gimnazii, liceie
şi colegii din Chişinău dotate cu săli de calculatoare,
majoritatea elevilor privesc PC-ul ca mijloc de distracţie şi joc: de-ar fi la cheremul lor, peste 90% din
timpul util s-ar duce ... pe apa sâmbetei! Regretabil,
dar precum ne demonstrează aceeaşi practică, PC-ul
nu-l obişnuieşte pe elev să gândească logic şi să
judece sănătos; PC-ul îi „suflă”, îi „şopteşte”, îi
propune variante iar elevul (su studentul)... ghiceşte!
Nu mai vorbim de faptul că actualmente se
consideră normal ca elevul sau studentul să nu ţină
minte nişte formule, să zicem clasice din matematica
elementară sau cea superioară. O bună parte „şchiopătează“ la ... tabla înmulţirii, nimeni nu-ţi mai extrage
rădăcina de 2 - 3 fără un calculator, o jumătate din
studenţii, viitori ingineri în calculatoare, informatică
şi microelectronică nu vor răspunde exact, cu ce este
egal sin şi cos de 30, 45, 60 etc de grade: la ce bun,
dacă aceasta se poate afla folosind PC-ul sau
telefonul mobil. Deci, iată şi al doilea „bob”de îndoială: computerizarea totală poate stimula degradarea
intelectuală masivă.
Un al treilea „bob“ ar fi complexitatea hardware
şi multiplicitatea software - ului, care în mare
măsură frânează însuşirea deplină a „sculei”, deşi
PC - ul a devenit un obiect de modă (pentru mulţi),
element de prestigiu şi prosperitate în afaceri (ca pe
vremuri bibliotecile de familie, tablourile şi... faianţa
chinezească). Numărul calculatoarelor creşte vertiginos, dar nu şi numărul celor care îl cunosc cu adevărat
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şi profund (aceasta cere muncă). La noi în spaţiul post
- sovietic doar numărul bisericilor cunoaşte o creştere
similară; numărul enoriaşilor însă invers  discreşte,
fiindcă adevăraţii noştri creştini, bătrânii se tot duc în
lumea celor drepţi, iar majoritatea populaţiei continuă
ateistă, în ciuda avalanşei de lăcaşuri sfinte şi a serviciilor divine cu orice prilejuri, adesea foarte distanţate
de spiritul sacru: se „sfinţesc“ baruri şi restaurante,
benzinării şi depozite, până şi ... stâne de oi!
Cantitatea nu totdeauna şi neapărat trece în calitate, cu atât mai mult  în mod automat. PC - ul
pentru mulţi continuă să rămână un scop în sine, cu
mare greu se transformă în mijloc de cunoaştere, pe
adevăratelea!
Este imperios necesară schimbarea mentalităţii
maselor în abordarea problemelor legate de mijloacele tehnicii de calcul: a tinerilor care privesc orice
mijloc numeric modern drept o jucărie de moment şi
a celor vârstnici, pentru care orice dispozitiv electronic este un monstru de neînvins.
Anterior s-a vorbit (în treacăt) despre Convenţia
de la Bologna. Procesul de la Bologna atinge doar
un segment îngust al problemelor, cercul acestora
fiind mult mai larg.
Un sondaj efectuat de specialişti în materie, pe un
eşantion considerabil de studenţi, scoate la iveală un
şir de momente şi elemente importante, referitoare la
doleanţele acestora; deci, ce vor studenţii:
1) ca universităţile să le ofere mai multe oportunităţi de formare profesională, după modelul instituţiilor
occidentale, unde studenţii participă activ în lucrările
diferitor conferinţe, naţionale şi internaţionale, efectuează schimb de experienţe cu colegi din alte
universităţi, acumulează credite şi se implică în cercetări în cadrul altor instituţii de învăţământ şi cercetare;
2) numeroşi studenţi pledează în favoarea modificării şi modernizării metodologiei cursurilor universitare, majorarea ponderii activităţilor practice şi
laboratoriale ale disciplinelor inginereşti;
3) reducerea numărului disciplinelor cu caracter
general-cognitiv, rolul cărora în formarea inginerească ca atare este insemnificativ, iar scopul se
reduce la „teleportarea“ informaţiei din sursele
profesorului în caietele studenţilor;
4) sunt pentru mai multe discuţii, dezbateri, polemici cu caracter teoretico-ştiinţific şi practic, îndreptate
spre dezvoltarea capacităţilor creative, cu utilizarea
mijloacelor moderne de pătrundere şi studiere a
proceselor şi fenomenelor ce poartă amprentă inginerească.

82

Cu siguranţă, aderarea în 2005 la Procesul de la
Bologna a impulsionat reforma învăţământului ingineresc în UTM. Cele trei cicluri universitare 
Licenţa, Masteratul şi Doctoratul  au modificat durata
studiilor universitare: la unele specialităţi durata licenţei s-a micşorat cu un an, la masterat  din contra, a
crescut cu un an. În scopul unificării planurilor de
studiu şi simplificării mobilităţii studenţilor a fost elaborat Cadrul naţional al calificărilor, pentru stipularea competenţilor pe specialităţi şi cicluri, unificarea
planurilor de studiu. Concomitent s-a introdus Sistemul
european de credite transferabile, destinat evaluării
efortului depus pe durata învăţăturii.
Cu introducerea Sistemului de management al
calităţii s-a pretins asigurarea cu servicii educaţionale de valoare, ţinându-se cont de aspiraţiile
studenţilor şi necesităţile angajatorilor. În sondaje (sistematice) de opinii se pretinde supravegherea calităţii
instruirii universitare.
Deşi reformele menţionate se încadrează în tendinţele europene şi mondiale de modernizare a
învăţământului superior ingineresc şi a dezvoltării
economice continuie a societăţii, rezultatele obţinute
nu pot fi apreciate decât...modeste.
Învăţământul superior pierde din competitivitate
nu numai la scară europeană, ci şi regională: nu
avem studenţi de prin ţările vecine, iar cei mai buni
dintre tinerii noştri preferă să plece la studii în
străinătate, unde, în final îşi caută şi rostul vieţii.
Nu sunt puţini adepţii modelelor occidentale în
educaţie şi ştiinţă. Aceste modele depind de gradul de
implicare a statului în procesul didactic de instruire,
de ponderea sectorului privat în acest proces, de
istorie şi tradiţii.
Din păcate, nimic nu poate fi calchiat, fotografiat
şi implementat într-un mediu ce nu corespunde unui
şir întreg de rigori: geografice şi naţionale, istorice şi
sociale, religioase şi culturale.
Sunt bine cunoscute performanţele obţinute nu
numai de SUA, Japonia, Germania; în ultimile decenii
la un nivel impresionant s-a ridicat economia Chinei 
gigantul economic de răsărit. De ce nu am urma
exemple de acest fel, modele atât de elocvente?
Răspunsul este extrem de simplu: la noi nu locuiesc
chinezi!
Probleme există mult mai multe decât cele
menţionate mai sus. Rămânem cu speranţa că mult
aşteptatul Cod al Educaţiei va permite şi va ajuta
comunitatea universitară în soluţionarea lor. Să dea
Domnul!!
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