LAUDATIO
în onoarea Domnului Profesor ROŞCA GH. ION
Doamnă rector
Onorate domnule profesor Ion Gh. Roşca
Distinşi membrii ai Senatului şi oaspeţi
Dragi colegi şi studenţi
„Gaudeamus Igitur”, să ne bucurăm aşadar, Alma Mater (Aradensis?) este din nou
în sărbătoare, rotunjindu-şi aura sa academică prin evenimentul pe care îl trăim azi
25.05.2007 când comunitatea academică a Universităţii Aurel Vlaicu din Arad este de-o
potrivă mai bogată, înnobilată şi emoţionată de acordarea titlului de Doctor Honoris Causa
domnului profesor univ. dr. Ion Gh. Roşca, unul dintre proeminenţii exponenţi ai şcolii
economice şi informatice din România. Acest eveniment obturează cât este plăcut cenuşiul
cotidienelor risipiri şi platitudini, pentru a prilejui o altă aşezare în lumină.
Distinsul prof. univ. dr. Ion Gh. Roşca, s-a născut în 12.04.1949 în oraşul Râmnicu
Vâlcea, oraşul în care a apărut prima gramatică tipărită a limbii române întocmită de
Ienăchiţă Văcărescu, în 1787. A urmat cursurile liceului Nicolae Bălcescu pe care l-a absolvit
în 1966.
Este absolvent a facultăţii de Calcul Economic şi Cibernetică Economică,
specializarea Informatică Economică în 1972 fiind şef de promoţie.
După absolvirea facultăţii graţie unor aptitudini deosebite şi a unei dorinţe neobosite
de cercetare şi cunoaştere este oprit în cadrul Catedrei de Cibernetică Economică,
îmbrăţişând cariera didactică universitară.
În mediul academic al celei mai prestigioase şcoli superioare economice din România,
datorită competenţei didactice, râvnei de cercetător, serozităţii şi conştiinciozităţii, parcurge
pe deplin meritat toate treptele carierei academice.
În 1982 domnul profesor Ion Gh. Roşca obţine titlul de doctor în economie, domeniul
Calculul Economic şi Cibernetică Economică cu o temă deosebit de provocatoare, de mare
sensibilitatea profesională şi intelectuală, la graniţa cercetărilor operaţionale (probleme de
ordonanţare) cu informatica şi totodată deschizător de noi orizonturi şi mereu actuală,
respectiv: Metode de programare a proceselor de producţie discrete.
Ca dascăl universitar poate fi definit prin patru dimensiuni: probitate, rigoare, talent şi
pasiune.
Spirit interogativ şi novator prin structură a ştiut să ignore şi să evite cu inspiraţie şi
eleganţă zonele comune, astfel profesorul Ion Gh. Roşca a promovat şi a modelat o nouă
curriculă în învăţământul superior de informatică economică, stau mărturie cursurile de la
masterat: Economie digitală; Sistemele informatice şi modelul european; Tehnologia
informaţiei şi a Comunicaţiilor în afaceri.
Este de asemenea de amintit că domnul profesor Ion Gh. Roşca a reamenajat într-o
manieră originală cursurile de la studiile de licenţă, precum Tehnica programării
calculatoarelor sau cel de Ştiinţa învăţării limbajelor de programare.
Virtuţile sale de dascăl universitar fac din cursurile susţinute de profesorul Ion Gh.
Roşca un adevărat regal intelectual şi de cunoştinţe. Dincolo de elocinţa, eleganţa şi bogăţia
de informaţii, dincolo de spontaneitatea şi strălucirea colocvială a discursului, domnia sa
impune respect şi preţuire prin alura sa aristocratică, printr-o disciplină ireproşabilă şi mai
ales sensibilitate şi umanism. Aceste virtuţi fac din profesorul Ion Gh. Roşca nu numai un
izvor nesecat de cunoştinţe ci şi un model carismatic ce fascinează şi atrage admiraţia şi
preţuirea celor din jur, în mod deosebit al studenţilor şi tinerilor dascăli.

Virtuţile dascălului Ion Gh. Roşca îmi aduc aminte de cuvintele lui Einstein
inscripţionate ca un epitaf la facultatea de astronomie de la Psadena City College: „Arta
supremă a profesorului este de a trezi bucuria exprimării creatoare şi bucuria cunoaşterii”.
Personalitatea d-lui profesor Ion Gh. Roşca este marcată de creatorul unei opere de
referinţă în informatica economică românească, desigur această operă are largi reverberaţii şi
dincolo de hotarele ţării. În limbajul lapidar şi sec al cifrelor opera sa este una „dodoloaţă”
cum ar spune Blaga, respectiv peste 30 de cărţi şi monografii şi peste 90 de articole şi studii
publicate în reviste cotate naţional şi internaţional.
Iată câteva titluri care ne descoperă de o potrivă şi valoarea ştiinţifică şi valoarea
umană a operei d-lui prof. Ion Gh. Roşca: Informatica, Societatea informaţională, Eserviciile, Ed. Economică Bucureşti 2006; Reconstrucţia instituţional-spirituală a
întreprinderilor, cerinţă a dezvoltării durabile în societatea cunoaşterii, Ed. ASE Bucureşti;
Societatea Cunoaşterii, Ed. Economică Bucureşti 2006; Resurse umane. Management şi
gestiune, Ed. Economică Bucureşti 2005; Societatea informaţională. Societatea cunoaşterii.
Concepte, soluţii şi strategii pentru România, Academia Română, Ed. Expert, Bucureşti 2002.
Caracterul său iscoditor de neobosit cercetător şi devotamentul domniei sale de a
pătrunde în tainele şi mecanismele societăţii informaţionale sau afacerilor electronice, l-au
determinat ca o mare parte a activităţii academice să o dedice implicării în teme de cercetare
cu ţinte precise şi pragmatice, cercetării care i-au adus de o potrivă şi satisfacţia intrinsecă a
cercetătorului preocupat de autodezvoltare sau autodepăşire, dar şi cea extrinsecă, profund
umană de a ajuta oamenii să folosească şi să înţeleagă noile instrumente de lucru ale
economie digitale pentru a deveni mai productivi şi să preţuiască noul capital, capitalul uman
sau intelectual care se afirmă tot mai puternic şi devine elementul esenţial al societăţii bazată
pe cunoştinţe. În acest sens este demn de amintit cele peste 40 de participări la contracte de
cercetare ştiinţifică în calitate de director sau membru în echipe de cercetare. Sunt martore în
acest sens faptele de cercetare ale domnului profesor Ion Gh. Roşca în programele naţionale,
precum: Elaborarea Strategiei de Cercetare-Dezvoltare-Inovare, 2007-2013, (proiect CNCSIS
2005-2006); Programul naţional INFOSOC (MEC 2001 – membru al Consiliului de
Strategie); Programul „Tehnologii pentru societatea informaţională”, iniţiat de Agenţia
Naţională pentru Ştiinţă, Thnologie şi Inovare, în 1998. Sau coordonarea proiectelor finanţate
de Guvernul României şi Banca Mondială prin MEC, respectiv: Dezvoltarea şi perfecţionarea
Colegiului Universitar Economic (DPCUE) CNFIS, 489.742 USD, 1999-2002 şi Programul
de Pregătire ON-LINE a cursurilor şi accesul la acestea la domiciliul profesorilor din ASE,
CNFIS, 15.000 USD, 1999.
Desigur o personalitate ştiinţifică de statura domnului profesor . Ion Gh. Roşca, nu
putea să nu aibă şi o ofertă consistentă de brevete omologate, produse aplicate în economie,
astfel amintim produsele: MANAGERI – sistem pentru instruirea asistată de calculator a
managerilor în domeniul tehnologiei informatice, ASE, 1996-1998; DESIGN – sistem expert
pentru asistarea deciziilor în vederea susţinerii obiectivelor strategice, ASE 1998; Sistem
pentru simularea strategiilor de creştere macroeconomică, ASE 1997; Prototip de sisteme de
gestiune a bazelor de date deductive multimedia, ASE 1996.
Urmare firească a preocupărilor ştiinţifice şi în mod deosebit a rezultatelor de excepţie
pe care le obţine ca cercetător şi dascăl universitar, dar în primul rând a dorinţei de
cunoaştere şi înţelegere a rolului multifuncţional al IT-ului în societatea bazată pe cunoaştere,
domnul profesor Ion Gh. Roşca parcurge numeroase programe de specializare în
universităţile celebre ale Europei, astfel îi înnobilează cunoştinţele şi îi amplifică zestrea
intelectuală şi profesională stagiile de specializări: E-business, Universitatea din Roma, Italia
2002; Noua Economie, Universitatea Carlos III, Madrid, Spania 2000; Internet, Intranet,
Universitatea din Atena, Grecia 2000; Programarea vizuală, Universitatea Erasmus,
Amsterdam, Olanda 1999; Management bazat pe Internet, Goteborg, Suedia 1994;

Management, Universitatea de Ştiinţe Sociale, Toulouse, Franţa, anul universitar 1993-1994,
cu obţinerea Diplomei Internaţionale de Management; sau Macroeconomie, ISG Paris, Franţa
1992.
Domeniile ştiinţifice de interes: societatea informaţională; formele noi de învăţământ;
aşezările digitale; managementul proiectelor remarcă aportul domnului profesor Ion Gh.
Roşca ca cetăţean implicat al comunităţii academice din România în proiectarea şi
organizarea învăţământului economic şi informatic superior din România apt pentru
societatea bazată pe cunoştinţe ce se conturează din ce în ce mai pregnant.
Aptitudinile de dascăl, preţioasa activitate academică la catedră şi a celei de
cercetător, i-au adus o binemeritată recunoaştere şi în postura de conducător de doctorat.
Această recunoaştere şi în acelaşi timp sarcină plină de responsabilităţi şi deosebit de
provocatoare i-a permis sa creeze şi să dezvolte în jurul domniei sale o renumită şcoală de
informatică economică contribuind în acest fel la creşterea elitei academice în toate centrele
universitare din România precum şi din alte ţări. A reprezentat şi reprezintă un model de
mentor de magistru desăvârşit urmat de mulţi discipoli care fac cinste elitei intelectuale
româneşti şi nu numai.
Se spune printre cei mari că stilul este omul însuşi. Discipolii domniei sale au învăţat
că arhitectura stilistică a operei magistrului seamănă cu omul, Ion Gh. Roşca, respectiv că în
general este sobră fără a fi glacială, plină de robusteţe şi conţinut, şi având vigoarea
carteziană. Au învăţat de asemenea că verbul trebuie să curgă limpede , cuceritor şi
provocator cu irizaţii translucide şi pure de cristal. De asemenea au învăţat să refuze
cosmetizările sau dantelările inutile, fără valoare dar că accesoriile baroce pot aduce farmecul
şi frumosul în iluminarea cunoştinţelor. Au mai învăţat că opera dascălului devotat
cunoaşterii trebuie să poarte aura augustă a unei culturi umaniste de largă respiraţie astfel
încât să genereze bijuteriile creatoare ce vor rotunji graniţele cunoaşterii .
Meritele dascălului formator de elită şi cercetătorului producător de cunoştinţe noi sau
de cunoaştere reală sunt evidenţiate de activitatea nobilă de coordonare a unor prestigioase
publicaţii în media informatică şi economică din România, astfel este director al revistelor
Informatică Economică şi Economy Informatics (B+), editor asociat la Romanian Journal of
Information Science and Technology, Romanian Academy, este membru în colectivele de
redacţie a 8 reviste editate de instituţii de învăţământ economic superior din România,
precum: Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research (B+);
Revista română de statistică (B+) ş. a.
 Premiile ştiinţifice şi distincţiile primite într-un număr impresionant, 13, sunt de remarcat
în mod deosebit: Premiul academiei Române în 1987 pentru cartea „Informatica”;
Diplomă de excelenţă pentru rezultate remarcabile obţinute în managementul universitare
economic pe anul 2005, acordată de societatea Română de Statistică; Premiul Ovidius,
Vivat Nostra Academia, la Salonul internaţional de carte acordat deUniversitatea Ovidius,
Constanţa, 2005; Premiul „cel mai bun manual în domeniul ştiinţelor economice
aplicative” pentru lucrarea „Comerţ electronic. Concepte, tehnologii şi aplicaţii”, Ed.
Economică, 2004, acordat de AGER.
 Organizator de manifestări ştiinţifice internaţionale cu o largă recunoaştere naţională şi
internaţională, amintim în acest sens: Preşedinte onorific al Comitetului de organizare a
ediţiei a 7-a a Simpozionului Internaţional de Informatică Economică (2005); Membru al
Comitetului director de organizare a ediţiilor Conferinţei internaţionale de E-COMERCE
din România, Bucureşti (2001-2005); Membru al Comitetului director de organizare a
patru ediţii ale conferinţei Internaţionale de Informatică Economică (1998-2003). În
strânsă legătură cu această onorantă activitate a fost şi aceea la fel de preţuită şi de mare
responsabilitate de editor a volumelor de lucrări ale acestor manifestări ştiinţifice.

Personalitatea divers constelată a dascălului şi cercetătorului Ion Gh. Roşca
întruchipează şi alte virtuţi. El este un inspirat om de acţiune, întreprinzător, creator şi
novator, calităţi pe care le-a probat şi şi-au găsit o elocventă ilustrare în activitatea sa.
Ca „manager universitar” ocupând diverse funcţii de mare suprafaţă managerială şi
intelectuală, astfel este din 2004 Rectorul celei mai prestigioase şcoli superioare economice
din România, Academia de Studii Economice din Bucureşti; Vicepreşedinte al Consiliului
Naţional al Rectorilor din România; a fost prorector al ASE-ului în perioada 1999-2004, pe
lângă aceste funcţii de conducere trebuie să evidenţiem că personalitatea managerului
universitar este dublată de aceea a leaderului necesară conducerii cu succes a structurilor de
cercetare pe care a dobândit-o în mod firesc în poziţia cea mai onorantă a oricărui dascăl de
şef de catedră, pe care apoi a cultivat-o şi multiplicat-o în poziţie de leader, respectiv de
director al Centrului de Cercetare ECO-INFOSOC, recunoscut de CNCSIS în 2005 ca centru
de excelenţă sau de director al Departamentului de Cercetări Economice la ASE. Toate aceste
funcţii le-a îndeplinit cu probitatea omului de ştiinţă, responsabilitatea dascălului şi
formatorului de elite cu curajul cercetătorului de ruptură şi cu pedanteria omului de cultură.
Căci aşa cum spunea Confucius: Cel ce guvernează cu virtutea exemplului e precum Steaua
Polară, nemişcată pe loc celelalte stele roind în jurul ei.
Conştient de misiunea şi responsabilitatea critică a „managerului universitar”, rectorul
Ion Gh. Roşca a rotunjit şi diversificat benefic activitatea academică a prestigioasei şcoli
economice superioare, a contribuit esenţial la recunoaşterea şi sporirea prestigiului
comunităţii academice economice din România, promovând şu cultivând cu obstinaţie
amplificarea relaţiilor ştiinţifice bilaterale cu celelalte şcoli economice superioare din ţară
(inclusiv cu Facultatea de Ştiinţe Economice din Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad) şi de
asemenea cu cele din străinătate, lucru deosebit de important în promovarea învăţământului
economic superior din România. Remarcăm în acest sens că domnul profesor Ion Gh. Roşca
este Doctor Honoris Causa al Academiei de Studii Economice din Moldova (septembrie
2006), de asemenea Expert (cod 2254) al Biroului de Coordonare pentru Cercetarea
Economică în Europa de Est, Berlin, din 1998.
Onoraţi membrii ai senatului
Distinsă audienţă
Însuşirile intelectuale ale domnului profesor Ion Gh. Roşca, distinsele calităţi morale
care i-au conturat caracterul şi personalitatea, mixtura datoriei intelectuale de excepţie cu
erudiţia, acurateţea şi imperturbabila disciplină a muncii pârguită la flacăra unei irepresibile
pasiuni pentru informatică şi societatea cunoaşterii, activitatea ştiinţifică şi academică pe care
a desfăşurat-o cu un devotament neobosit şi rezultate remarcabile obţinute în bogata şi
complexa carieră academică îl delimitează clar ca o individualitate umană, verticală şi îl
aşează în rândurile personalităţilor reale ale elitei comunităţii universitare academice
româneşti.
Conştient că omul de ştiinţă trebuie să fie un promotor de o potrivă şi al „ştiinţei care
cunoaşte” şi de asemenea al „ştiinţei care acţionează”, domnul profesor Ion Gh. Roşca este un
luptător în câmpul cunoaşterii, în societatea cunoaşterii cu un „recunoscut foarte mişcător de
ruptură” – IT-ul.
În această luptă a cunoaşterii şi înţelegerii pe care o parte de peste trei decenii a fost
dotat cu cele mai eficiente şi eficace arme: pregătire teoretică-metodologică şi practică de
excepţie, o nepotolită curiozitate, verticalitatea îndoielii şi opoziţiei la idei şi concepte
preponderente la un moment dat sau preconcepute, un spirit creativ şi liberal în gândire,
precum şi originalitate în abordări. În spiritul autenticilor oameni de ştiinţă profesorul Ion Gh.
Roşca crede cu o consecvenţă devastatoare şi dezarmantă că totdeauna umanitatea va avea
ceva de descoperit în mediul ei economic şi social, de aici perenitatea eforturilor, cunoaşterii
practicată şi promovată de omul de ştiinţă.

Doamnelor şi domnilor
Astăzi în a 25-a zi la lui Florar din anul 2007, în Aula Magna a Almei Mater
Aradensis, elogiem pe profesorul Ion Gh. Roşca, un aristocrat al IT-ului, cu convingerea
fermă că elogiem un OM care şi-a închinat viaţa unui crez, acela al puterii cunoaşterii prin
cercetare şi instruire de a îmbunătăţi condiţia umană din perspectiva punerii în operă a
capitalului intelectual şi a IT-ului şi de asemenea unui OM ataşat valorilor ştiinţei economice
şi implicat practic şi emoţional în cercetarea şi rezolvarea noilor probleme pe care le ridică
managementul bazat pe cunoştinţe.
Stimate domnule profesor Ion Gh. Roşca
În această zi luminoasă de Florar, comunitatea academică a Universitaţii „Aurel
Vlaicu” din Arad vă conferă titlul de Doctor Honoris Causa.
Este o mărturie de respect şi admiraţie nedisimulate, este tot o dată o promisiune de
neuitare.
Vă preţuim pentru că sunteţi de o potrivă un reper şi o punte, dar şi un fascinant
model.
Vă mulţumim că sunteţi omul alături de care descoperi şi iubeşti pentru totdeauna
tainele informaticii economice.
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