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Mesajul domnului academician Mugur Isărescu cu ocazia 

decernării titlului de  Doctor Honoris Causa al Universității Petrol-

Gaze din Ploiești,  

domnului prof. univ. dr. Marin Dinu, membru al Consiliului de 

Administrație al BNR 

16 noiembrie 2017 

Stimate Domnule Președinte al Senatului, 

Stimate domnule Rector, 

Onorați colegi, 

Doresc să felicit Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești pentru decizia de a conferi 

profesorului Marin Dinu titlul de Doctor Honoris Causa.  

Am două motive speciale să fac acest lucru. Primul, pentru că în calitate de cadru 

didactic sunt atașat de destinul învățământului superior și prețuiesc orice 

inițiativă prin care recunoașterea excelenței dă sens și distincție lumii academice. 

Al doilea, pentru că în cauză se află un coleg de universitate și din conducerea 

băncii centrale care merită pe deplin acest lucru.  

Acordarea titlului - la propunerea unei facultăți tinere, de 25 de ani, cea de Științe 

Economice a UPG, unui profesor de la o universitate care a depășit suta de ani - 

arată că resursele academice înving barierele timpului. Faptul că laureatul este de 

ani buni și în conducerea BNR, instituție a cărei vârstă este de 137 de ani, îmi 

întărește convingerea că noi toți am găsit formula de a potența starea de spirit 

propice performanței. 
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Este binecunoscută realitatea că BNR este deschisă colaborării cu mediul 

universitar nu doar pentru că în Consiliul său de Administrație se află cadre 

didactice, ci pentru că tradiția arată că atunci când există colaborare 

interinstituțională lucrurile merg spre bine în societate. Și universitățile, și BNR au 

dat în timp proba că pot face lucruri deosebite, atât pe partea de educație 

economică și financiară, cât și în privința întăririi climatului profesional în 

rezolvarea problemelor economiei.  

Acum că are un nou membru, comunitatea academică a UPG va avea posibilitatea 

să facă pași și mai consistenți prin implicarea în proiecte educative comune, dar și 

în dezbaterea publică și activitatea partenerială cu mediul de afaceri.  

Sunteți într-o zonă a țării în care fermentul antreprenorial în industria petrolieră a 

reprezentat o premieră mondială acum 160 de ani și sunt pe deplin convins că 

UPG este în măsură să găsească răspunsul adecvat unor noi așteptări. De fapt, 

scopul universității este să scoată la lumină nu doar noi și noi talente pentru 

opera de dezvoltare a țării, ci și să dea strălucire paginilor de istorie scrise de 

generațiile succesive de specialiști.    

Banca Națională a României și , îmi permit să spun, Secția de Științe Economice, 

Juridice și Sociologie a Academiei Române vor fi alături de UPG în orice inițiativă 

care sprijină efortul academic de pregătire a specialiștilor pentru provocările 

economiei de secol XXI. Consider că nimic nu este mai nobil decât să continuăm 

ceea ce s-a dovedit bun și să asigurăm împreună încrederea că doar prin știința de 

carte țara va beneficia de inovație pentru dezvoltare și modernizare. 

Mă refer la aceste obiective strategice și pentru faptul că profesorul Dinu și-a 

făcut din ele teme de reflecție. Proba se aflǎ în disertația tipărită, dar și în 

celelalte publicații ale dânsului. Îmi amintesc cu bucurie că acum exact 

cincisprezece ani, pe când încă nu colaboram direct, îi înmânam profesorului 

Dinu, în Aula Academiei Române, premiul „Petre S. Aurelian”  pentru lucrarea 

„Întreprinderile mici și mijlocii. Cu ce ne integrăm?”.  

Împletirea cercetării economiei concrete cu reflecția pe constituția științei 

economice l-a consacrat pe laureatul dumneavoastră ca personalitate activă în 

creșterea gradului de eficiență al instrumentelor acțiunii economice și ale gândirii 

teoretice.  



3 
 

Faptul că azi primește titlul de Doctor Honoris Causa al Universității        Petrol-

Gaze din Ploiești este o confirmare în plus a valorii unui cadru didactic pătruns de 

valoarea misiunii educative, a unui cercetător dedicat rosturilor umane ale 

acțiunii economice  și a unui partizan al adevărului că gândirea și teoria 

economică au mereu temei natural în bunul-simț.  

Felicit încă odată conducerea Universități și îi urez să aibă mereu alegeri inspirate.  

Împărtășesc cu laureatul dumneavoastră sentimentul de prețuire pe care îl arătați 

conducerii Băncii Naționale a României. 

Vivat, crescat, floreat! 

La mulți ani! 
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