LAUDATIO
cu ocazia acordării titlului D.H.C.
Domnului profesor Rolf F. GERGEN (Germania)
Profesorul Rolf F. Gergen s-a născut la 28 iunie 1935 la Sarrelouis, în Germania.
După absolvirea studiilor primare şi a liceului în localitatea natală, obţine brevetul necesar
pentru a putea gestiona o întreprindere.
Urmează, apoi, studiile superioare, la Saarbrucken, unde se specializează în gestiunea
întreprinderilor; economic naţională şi drept european. Un nou stagiu academic, petrecut la
Bad-Harzburg, în cadrul Academiei Cadrelor Superioare de Economie, are ca profil
"Metodele moderne în management".
În cariera profesională, profesorul Gergen impresionează prin înaltele funcţii
administrative ocupate de-a lungul timpului. Vom aminti, foarte succint, doar pe cele de
conducător de instituţie: director al marelui Grup August-Thyssen-Hutte AG, o societate pe
acţiuni cu sediul în Paris; director general şi administrator al Grupului Swedish-Match din
Sarreguemines. În 1977, cunoştinţele acumulate, precum şi experienţa dobândită, îi permit să
înfiinţeze societatea Socomar INTERNATIONAL MARKETING CONSULTING la
Forbach, în Franţa, societate al cărui administrator asociat devine, pentru ca să-şi asume şi
funcţia de administrator al EUROPEAN CORPORATION FOR MARKETING AND
MANAGEMENT S.A., cu sediul la Differdange, în Marele Ducat de Luxemburg.
Toate acestea au reprezentat o bază experimentală cu totul deosebită pentru o foarte
bogată activitate în învăţământul superior, desfăşurată cu acelaşi profesionalism pe cele două
maluri ale graniţei Franco - Germane. Din nou, din lipsă de spaţiu, vom enumera doar o parte
a carierei didactice a profesorului Rolf F. Gergen: în decursul timpului, domnia sa a deţinut
catedre la Institutul de administrare a întreprinderilor de pe lângă Universitatea din Metz, la
Şcoala superioară de inginerie şi comerţ de la ESIDEC Metz, la Institutul Superior FrancoGerman de Tehnică şi Economic de pe lângă ISFATES Metz, la celebra Universitate Paris
Sorbonne, la Universitatea Valenciennes IUT, precum şi la GRETA-Toul-Nancy, unde a
jucat şi rolul de organizator. Toate acestea în Franţa. Dar, totodată, a predat la HTW
(Hochschule fur Technik und Wirtschaft) la Saarbrucken, la DHFI (Deutsch-FranzosischesHochschulinstitut). La aceste instituţii academice şi de învăţământ superior a ţinut prelegeri şi
a dat consultaţii în limba ţării respective.
Aş vrea să revin puţin asupra acestei ultime afirmaţii, asupra faptului că profesorul
Gergen a susţinut catedre de specialitate şi cursuri de formare postuniversitară întotdeauna în
limba ţării respective. Prin structura sa intelectuală şi morală, Rolf F. Gergen este un cetăţean
la Europei. Dealtfel, şi activitatea managerială şi-a desfăşurat-o, după cum s-a văzut, în
cadrul unor structuri multinaţionale, în diferite ţări de pe continent. Nu am amintit şi alte
iniţiative şi realizări, cum ar fi, de pildă, prelegerile susţinute de profesor chiar aici, la
Universitatea noastră.
Locul de naşterii şi locul reşedinţei sale este şi el emblematic pentru personalitatea
sărbătoritului: el provine dintr-un spaţiu undă, pe ruinele încă fumegânde ale vechii rivalităţi
franco-germane, s-a construit uimitorul prim model de reconciliere naţională, de colaborare şi
eforturi canalizate în comun. (Nu degeaba Roberi Schumann a fost un ministru francez cu
nume german...) Trăind activ momentul reconcilierii, aceasta a intrat în sângele profesorului,
care, prin întreaga sa activitate, nu face decât să propage spiritul european în conştiinţa
auditoriului său. Mai mult decât atât, subiectul nu rămâne la un stadiu ideal, ci, prin
pragmatismul managementului şi al gestiunii întreprinderilor, reprezintă o punere în practică
a unei teorii care, altfel, ar rămâne una dintre numeroasele frumoase utopii ale continentului
nostru.

Astăzi, România face eforturi susţinute de a se integra în structurile europene. Izolarea
impusă şi autoimpusă de aproape o jumătate de veac pune ţara noastră în situaţia de a fi
obligata să-şi însuşească foarte repede ceea ce statele membre ale Uniunii Europene au
realizat în timp de decenii. Nu este vorba numai de performanţă economice, juridice şi
politice, dar şi de remodelat mentalităţi viciate de perioada totalitară. Oamenii trebuie să
înţeleagă faptul ca Uniunea Europeană nu înseamnă numai un standard incomparabil mai
ridicat de viaţă, libertate de expresie şi de circulaţie, noi raporturi între individ şi societate,
dar şi mai multă muncă, o altă scară de valori, o nouă responsabilitate faţă de cei din jur şi
faţă de tine însuţi. Pentru toate aceste evoluţii dorite este nevoie de instituţii şi de oameni
capabili de a le direcţiona şi de a forma specialiştii autohtoni. Universitatea "Aurel Vlaicu"
din Arad a ştiut să adune în jurul ei personalităţi complexe, apte de a veni în sprijinul
comunităţii ei academice, dar şi dispuse să depună generoase eforturi în acest sens. Aşa s-a
născut Institutul European de pe lângă Instituţia noastră Academică, recent certificată de către
Bruxelles, iar unul dintre cei ce ne-a sprijinit în modul cel mai nemijlocit şi competent a fost
tocmai profesorul Gergen. Cu multă generozitate şi profesionalism, acesta a venit cu sugestii
de structură, de fond şi de materializare a unor importante iniţiative ce sunt pe punctul de a
prinde viaţă. Vastele cunoştinţe teoretice în materie de gestiune a întreprinderilor, de microşi macroeconomie, de drept european, de metode de management, de colaborare
transfrontalieră şi internaţională, de comerţ şi de educaţie în domeniu, precum şi aplicaţiile
sale personale fac din profesorul Rolf F. Gergen un colaborator extrem de important pentru
demersurile profesionale şi de cooperare internaţională ale Universităţii "Aurel Vlaicu" din
Arad.
Pentru calităţile umane şi profesionale deosebite necesare implementării spiritului
european în vederea colaborării şi a unor realizări academice moderne comune, pentru
sprijinul pe care l-a acordat cu generozitate instituţiei noastre academice, dar şi pentru
activităţile ştiinţifice, didactice şi practice excepţionale, Senatul Universităţii '"Aurel Vlaicu"
din Arad acordă înaltul titlu academic DOCTOR HONORIS CAUSA domnului profesor Rolf
F. Gergen, ca semn al preţuirii unui eminent profesor şi manager european.
Conf. univ. dr. Gheorghe SCHWARTZ, Director al Institutului European al Universităţii
"Aurel Vlaicu" din Arad

