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OPENING REMARKS 

 

Stimate domnule Prim-Ministru Victor Ponta, 

Stimate domnule Președinte al Băncii Europene de Investiții Werner Hoyer, 

Stimate domnule Guvernator Mugur Isărescu, 

Stimați invitați, 

Dragi colegi și dragi studenți, 

   

Sunt doi tehnocraţi români care ocupă poziţii de top în managementul unor 

instituţii internaţionale fundamentale: Sorin Ducaru, şef al Diviziei pentru 

riscuri de securitate emergente din cadrul Alianţei Nord-Atlantice, unul 

dintre primii nouă decidenţi din structura civilă a NATO și Mihai 

Tănăsescu, vicepreședinte al Băncii Europene de Investiţii. Ambele 

personalităţi se disting prin discreţie, printr-un parcurs profesional construit 

cu minuţiozitate, printr-un profil care îşi trage seva din profesionalism, 

seriozitate şi adeziune la valorile domeniului pe care îl servesc. Sunt 

personalităţi care se pronunţă rar în spațiul public, dar, atunci când o fac, au 

un mesaj plin de substanţă, luat în calcul de centre de decizii importante. 

Unul este absolvent al primei generaţii de studenţi ai SNSPA, iar în 2013 a 

fost desemnat de Senatul SNSPA “Absolventul anului” - distincţie acordată 

anual unui singur absolvent de excepție. Celălalt este invitat astăzi să facă 

parte din comunitatea academică a SNSPA.  
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Să mai adăugăm că cele două instituţii unde lucrează personalităţile amintite 

sunt reprezentative pentru două domenii fundamentale ale societăţii 

contemporane: domeniul securităţii şi cel financiar-bancar. Cum am 

menţionat şi la recenta ceremonie de decernare a distincţiei de Doctor 

Honoris Causa domnului Florin Georgescu, prim-viceguvernator al Băncii 

Naționale a României, domeniul financiar-bancar a devenit fundamental 

pentru sănătatea corpului social. Adevăr ilustrat de actuala criză și adevăr pe 

care un prim ministru îl trăieşte zi de zi pe propria piele. Daţi-mi voie, cu 

acest prilej, să salut încă o dată pe primul ministru al României, care a 

onorat cu prezenţa sa cele două ceremonii. 

 

Conferind titlul de Doctor Honoris Causa domnului Mihai Tănăsescu, 

SNSPA îmbogățeşte galeria de prestigioase personalități care au primit 

aceeaşi distincție din partea universității: Ion Iliescu, Preşedinte al 

României, 

Mugur Isărescu, Guvernatorul Băncii Naționale a României, Florin 

Georgescu, prim-viceguvernator al Băncii Naționale a României, Lord 

Anthony Giddens, profesor emerit la London School of Economics, Lord 

Robertson of Port Ellen, secretar general al NATO, Jamie Shea, Secretar 

General adjunct al NATO, Irina Bokova, Director General al UNESCO, 

Martin Schulz, Preşedintele Parlamentului European, Guy Verhofstadt, 

preşedinte al Alianței Liberalilor şi Democraților pentru Europa din 

Parlamentul European,  Léon F. Wegnez, Secretary General, International 

Association of the Distributive Trade. 
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În decizia Senatului de conferire a acestei înalte disticţii domnului Mihai 

Tănăsescu, un rol important l-a avut activitatea domniei sale în cadrul Băncii 

Europene de Investiţii, unde este vicepreşedinte. Mai cu seamă implicarea 

Băncii în proiecte majore ale țării noastre. Înainte de a prezenta unele date 

care să suţină afirmaţia de mai sus, daţi-mi voie să salut prezenţa domnului 

Werner Hoyer, preşedinte al Băncii Europene de Investiții, personalitate de 

primă mărime a vieţii financiar-bancare europene. Aş dori să vă împărtăşesc 

un amănunt care mie mi se pare foarte semnificativ. După ce am trimis 

invitaţiile oficiale pentru evenimentul de azi, prima confirmare a venit din 

partea domnului Werner Hoyer. Însoţită de solicitarea de a  cunoaşte din 

vreme ce are de făcut, dacă dorim să ia cuvântul, cât ar trebui să dureze 

intervenţia domniei sale. Cât de expresive sunt amănuntele pentru ceea ce 

sunt, în realitate, oamenii! 

 

Revenind la Banca Europeană de Investiții. Creată în 1958, prin Tratatul de 

la Roma, Banca Europeană de Investiţii s-a remarcat pe perioada crizei prin 

politicile anticiclice. A oferit, așa cum s-a exprimat presa internațională, “an 

exceptional response for exceptional times”. BEI a rămas una dintre puţinele 

surse de finanţare a economiei reale, în condiţiile în care creditul din partea 

băncilor comerciale practic a îngheţat. România poate susţine cu propria 

experienţă un asemenea adevăr prin exemple recente. De pildă, linia de 

metrou Universitate - Drumul Taberei se realizează preponderent cu 

finanţare de la BEI. În ceea ce priveşte implementarea strategiei Dunării, 

Banca Europeană de Investiții a acordat sume impresionante de bani atât în 

2012, cât şi 2013. Menţionăm, de asemenea, participarea BEI la semnarea 

unui acord de împrumut cu CEC Bank destinat finanţării sectorului IMM-

urilor. Ocazie cu care Mihai Tănăsescu a precizat semnificativ: “Ne 
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propunem să facem din CEC un gen de bancă de dezvoltare pentru 

România”. 

  

Aș încheia cu o remarcă privind promovarea tinerilor. Promovarea tinerilor 

s-a conturat ca o tendinţă reală în viaţa României din ultimii ani. Aş vrea să 

vă mărturisesc faptul că domnul Mihai Tănăsescu şi-a exprimat încrederea în 

tânăra generaţie înainte ca acest fenomen să capete notele unei adevărate 

lozinci. A făcut-o când era ministru de finanţe – şi trebuie să vă spun că de 

această încredere am beneficiat şi eu. O face şi acum, în calitate de 

vicepreşedinte al BEI, dovadă fiind, printre altele, cei 70 de tineri români 

care lucrează la BEI şi care vor să se întoarcă şi să lucreze în România, 

pentru România. Întrebat recent dacă intenţionează să se implice în viaţa 

politică din România, domnul Mihai Tănăsescu a răspuns: “generaţia de 40-

50 de ani poate să dea în politică tot ce are mai bun”. Noi am putea completa 

că nu numai în politică, ci în toate domeniile fundamentale ale societății 

românești. Şi am putea adăuga: cu condiţia ca această generație să fie bine 

pregătită şi să nu declanşeze un tip de conflict cu generaţia anterioară, care 

merită respect. Înainte de a privi la resursele minerale şi la orice alt gen de 

bogăţie naturală, va trebui să convenim, în spiritul afirmaţiei domnului 

Mihai Tănăsescu, că “resursa umană reprezintă bogăţia imensă a României”. 

 

Prof. univ. dr. Alina Bârgăoanu 

Rector SNSPA 


