
Fiecare început are un farmec aparte. 

Chiar dacă acest început este unul nesperat, astăzi nu ne aflăm în Aula Facultății de 

Drept, să  știti însă că și prin acest ecran se resimte emoția și entuziasmul începerii unui nou 

an universitar. 

În primul rând vreau să vă urez un călduros Bine ați venit, sau revenit în anul 

universitar     2021-2022           . 

Pentru cei care pășesc pentru prima dată în viața academică, vă felicit că sunteți aici 

și           vă urez un călduros „Bine ați venit în familia Cantemir”. 

Familia „Cantemir” este formată din peste 70.000 de absolvenţi. 

Astăzi, în cele 8 facultăți ale Universității, peste 10.000 de studenți învață în cadrul 

a 24 de programe de licenţă și 22 de programe de masterat. 

Prestigiul nostru a crescut și s-a consolidat, fapt atestat de acordarea calificativului 

de universitate cu „grad de încredere ridicat” din partea Agenției Române de Asigurare a 

Calității în Învățământul Superior (A.R.A.C.I.S.), cel mai înalt calificativ care poate fi  

acordat unei instituții de învățământ superior din România. 

Pentru noi este o onoare și o recunoaștere a muncii pe care împreună, o depunem, 

acum, când sărbătorim 31 de ani de la înființarea Universității Creștine ”Dimitrie Cantemir” 

și 30 de ani de existență a Facultății de Drept din Cluj Napoca. 

Nu cred că este necesar să mai punctez ceea ce deja știm, sper, cu toții. Ce se 

întâmplă în   societatea românească în contextul pandemic. Este important să continuăm 

să respectăm măsurile de siguranță pentru a ne proteja, atât pe  noi cât și pe cei dragi. 

Ce vreau să vă spun, însă, este că și în această formulă, online, veți avea parte de 

învățământ de calitate, de acces la informaţiile necesare, pentru toate programele la care 

sunteţi înscrişi, de toată deschiderea din partea mea și a tuturor profesorilor și sper că, din 

confortul casei dumneavoastră, vă veți simți aproape de noi        și de colegii voștri pe acest 

frumos drum. 

În popor se spune că „meseria este brățară de aur”. Vă invit să o prețuiți, dragi 
studenți! 

Societatea se schimbă în mod alert și mai ales observăm cât de vulnerabili devin 

cetățenii în fața unor decizii. Acei oameni au nevoie de ajutor, de dreptate, de noi! 

Fiecare dintre voi a pășit pe un drum plin de provocări, la începutul căruia, dorința 

de a rămâne drepți să vă fie motivație, pentru că aceasta este cea mai mare satisfacție a 



muncii. 

În final, îmi doresc să rememorăm împreună cuvintele remarcabilului Dimitrie 
Cantemir: "Omul doreşte să ştie tot ce se poate şti; deci să cercetăm, să căutăm, să aflăm,  să 
ştim. În toate curaţi şi în toate blânzi să fim". 

Vă urez mult succes, atât pe plan profesional cât și personal! 

Nu în ultimul rând, mulțumim tuturor partenerilor și colaboratorilor noștri și îi 

invit să fie alături de noi și în viitor. 

 Un an nou universitar încununtat cu excelență! 

 

Decan, 

Conf. univ. dr. Alexandru Cordoș 


