LAUDATIO
cu ocazia acordării titlului DOCTOR HONORIS CAUSA
al Universităţii „Aurel Vlaicu” domnului doctor economist Ştefan MÂŞU
Arad,
6 aprilie 2006
Doamnă Rector,
Distinşi membri ai Senatului,
Onoraţi invitaţi,
Doamnelor şi domnilor,
Ne-am întrunit astăzi în această adunare solemnă pentru a aduce omagiul Senatului, precum şi
al întregii comunităţi academice a Universităţii “Aurel Vlaicu”, unei personalităţi deosebit de
complexe, autor al unor activităţi de excelenţă ca expert în relaţii internaţionale, transfer de tehnologie
şi marketing, dar şi unui important promotor al inteligenţei româneşti pe cele mai diferite paliere de
cunoaştere în adâncul diferitelor orizonturi ale lumii.
Născut în 1945, la Periş, judeţul Ilfov, domnul Ştefan Mâşu a absolvit Academia de Studii
Economice din Bucureşti, cu specializarea în Economie Internaţională (1967). A urmat un curs ONU
pentru promovarea comerţului, la Copenhaga (1969) şi Institutul de Înalte Studii Internaţionale de la
Geneva (1973). Drept urmare, a obţinut Atestatul în Relaţiile Economice Est - Vest. În 1975, la vârsta
de doar 30 de ani, a devenit doctor în ştiinţe economice, cu o teză susţinută la Academia de Studii
Economice din Bucureşti.
Din extrem de bogatul Curriculum vitae al domnului Ştefan Mâşu, reiese că a debutat în
activitatea profesională în calitate de cercetător la Institutul de Înalte Studii Internaţionale din Geneva,
unde, prin studiul „România”, redactat în limba franceză, devine autor al unei publicaţii oficiale a
prestigioasei instituţii.
Următoarea escală a acestei cariere exemplare va fi Republica Populară Congo, unde devine
consilier al Centrului Internaţional al GATT/UNCTAD – Geneva. Şi aici, două studii ale laureatului
nostru de astăzi sunt reţinute ca publicaţii oficiale ale ONU/PNUD.
Între 1976 – 1979, domnul Ştefan Mâşu face parte din numeroase delegaţii oficiale româneşti
la diferite reuniuni ale unor organizaţii internaţionale. Participă, în această calitate, la reuniunile
CAER (la Moscova, Sofia, Varşovia sau Budapesta) la reuniuni GATT (la Geneva), la Comisia
Economică ONU pentru Europa (de asemenea la Geneva), la UNCTAD (Geneva şi Manila) ori la
Conferinţa pentru Securitate şi Cooperare în Europa (Geneva). Pentru studenţii noştri, domnul Ştefan
Mâşu, prin acest traseu, poate reprezenta un ghid viu al relaţiilor economice şi politice ale României
timpului respectiv. Ceea ce este cu adevărat impresionant îl reprezintă faptul că, la o vârstă relativ
tânără, devine şeful mai multor delegaţii internaţionale la care a participat.
Între 1971 şi 1982, domnul Ştefan Mâşu activează, timp de 11 ani, în cadrul Ministerului
Comerţului Exterior, în direcţii ca: Organizaţii internaţionale, marketing, Cooperare ori Direcţia
Africa şi Orientul Mijlociu. Pe lângă diferitele delegaţii bilaterale pe care le conduce, urcă în ierarhia
Ministerului Comerţului Exterior de la poziţia de economist, la cea de economist principal, apoi
consilier, director adjunct şi director.
Între 1983 şi 1986, este director comercial la Întreprinderea de Confecţii şi Tricotaje
Bucureşti – Centrala Industriei Confecţiilor Bucureşti, iar între 1986 şi 1989, director al Direcţiei de
Comerţ Exterior şi Cooperare Economică Internaţională din Ministerul Industriei Uşoare. În prezent,
este acţionar la Societatea Comercială AGROSTEMA S.R.L., societate din domeniul agriculturii şi
zootehniei, precum şi la S.C. INFICO S.R.L., societate de servicii şi consulting în materie de
investiţii.
Pe lângă această bogată experienţă practică în poziţii şi în domenii de vârf ale economiei,
laureatul nostru de astăzi se remarcă şi printr-o la fel de apreciabilă activitate teoretică. Domnul
Ştefan Mâşu a publicat peste 30 de studii, articole şi monografii pe teme economice în ţară şi în
străinătate. De asemenea, a participat, în calitate de Consilier pentru Europa de Est al Federaţiei
Internaţionale de Marketing, la Congresele de la Copenhaga şi Veneţia. La fel cum nu se poate trece
cu vederea că domnul Mâşu este secretar şi membru în Biroul Executiv al Asociaţiei Române de

Marketing. Pe linie de învăţământ superior, este membru, prin ordinul ministrului, în numeroase
comisii pentru acordarea titlului de doctor în economie. Din acest bogat Curriculum Vitae nu lipseşte
nici calitatea de profesor asociat al A.S.E. Bucureşti, desigur la Catedra de Relaţii Economice
Internaţionale.
Beneficiind de o asemenea biografie operativă şi intelectuală, personalitate complexă, domnul
Ştefan Mâşu s-a dedicat, în ultimii ani, unui domeniu extrem de puţin şi de irelevant cunoscut de
publicul larg, în speţă, iniţierea ezoterică, în cadrul unei organizaţii recunoscute oficial în România,
dar încă beneficiind, în inconştientul colectiv, de ecourile sinistre aruncate asupra ei de diferitele
regimuri totalitare. Este vorba despre francmasonerie. În cadrul acestei congregaţii discrete, domnul
Mâşu a urcat scara demnităţilor Ritului York – România, ajungând astăzi şeful suprem al acestui rit în
ţara noastră. Asumarea unei asemenea misiuni nu este facilă şi ea i-a pretins laureatului nostru de
astăzi întreaga energie, experienţă, cultură, inteligenţă şi educaţie morală. Drept urmare, se retrage,
începând cu anul 2003, din activitatea profesională profană şi se dedică exclusiv domeniului de elită
pe care-l coordonează. În acest sens, încă din 1994, puţină vreme după reaprinderea luminilor
masonice în România, după ce în perioada antonesciană şi în cea comunistă congregaţia a fost
interzisă, iar mulţi dintre membrii ei închişi, domnul Ştefan Mâşu susţine o serie de prelegeri în ţară şi
în străinătate, sub auspiciile unor structuri autorizate ale Masoneriei româneşti şi internaţionale. Bun
orator, disertaţiile au fost expuse oral în faţa unor audienţe formate din reprezentanţi ai elitei
ştiinţifice, culturale, politice şi economice.
În cazul domnului Ştefan Mâşu, experienţa pragmatică a economistului s-a însoţit în mod
strălucit cu iniţierea ezoterică, propagând înaltele comandamente etice ale unei congregaţii discrete,
dar extrem de active în renaşterea României.
Dintr-o repede trecere în revistă a activităţii şi a operei omagiatului nostru de astăzi, se
observă cu uşurinţă rezultatele de excepţie pe care le oferă aptitudinile descoperite la timp, dezvoltate
pe bază de trăsături puternice de caracter şi consolidate prin muncă. O cultură vastă, disponibilităţi
filantropice şi acceptarea asumată a dăruirii de sine au făcut ca într-o viaţă dedicată unor relaţii
economice şi politice pragmatice să se insinueze, treptat, căutarea rosturilor interioare ale devenirii
umane.
Omagiindu-l astăzi pe domnul doctor economist Ştefan MÂŞU, ne exprimăm admiraţia atât
pentru expert, cât şi pentru omul care a ştiut să-şi folosească inteligenţa şi competenţa pentru binele
unor comunităţi mari, pentru cooperare în folos reciproc, pentru o lume mai prosperă, dar şi pentru
căutarea luminii în interiorul sufletului fiecăruia.
Pentru realizările unei vieţi dedicate marketingului, comerţului liber între popoare, avantajelor
reciproce, pentru o politică de convieţuire, dar şi pentru succesele pe traseul atât de complex al
intimităţii fiecăruia în relaţiile cu divinitatea, cu sine şi cu ceilalţi, Senatul Universităţii „Aurel
Vlaicu” a hotărât să acorde titlul DOCTOR HONORIS CAUSA domnului doctor economist Ştefan
MÂŞU.
Prof. Univ. Dr. Gheorghe SCHWARTZ

