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 Banalizată prin repetare şi prizată la limita metaforicului, sintagma din titlu pare a-şi fi 

pierdut sensul tare, cel care – după părerea mea – e în măsură a da seama în mod mult mai 

adecvat de istoria învăţământului universitar românesc din ultimii 20 de ani decât toate 

reformele, proiectele şi măsurile invocate în mod curent. Faptul de a privi universităţile ca pe 

nişte fabrici stricto sensu şi sistemul universitar ca pe o industrie propriu-zisă poate părea o 

impietate la adresa educaţiei (şi mai ales în ceea ce o priveşte pe cea de nivel superior), dar – 

aşa cum voi încerca să arat – într-un anumit moment al istoriei noastre recente universităţile 

nu doar s-au comportat ca un sistem industrial, ci au şi preluat o parte din atribuţiile sociale 

ale industriei. Teza mea este aceea că, pe fondul dezagregării industriei socialiste după 1989, 

universităţile (în special cele din provincie) au devenit placa turnantă a unei reconversii 

sociale a cărei amploare e greu de estimat, dat fiind că efectul ei direct îl reprezintă aproape 

întreaga arhitectură socială a prezentului. Pe de o parte universităţile au fost mediul privilegiat 

care a aspirat, imediat după “evenimente”, atât cadrele din fostele structuri ale puterii 

comuniste locale (care şi-au pierdut, o dată cu prăbuşirea partidului-stat, logica ascensiunii 

ierarhice), cât şi vârfurile intelighenţiei provinciale ce nu putuseră – sau refuzaseră – să facă o 

carieră pe linie politică, malaxându-le pe toate în această masă fără contur şi fără ideologie 

care alcătuieşte textura ambiguă a politicii şi a afacerilor din lumea de azi. Pe de altă parte 

universităţile au creat – în regim de urgenţă şi cu costuri minime – personalul “calificat” care 

a investit domeniul cu cu cea mai amplă dezvoltare în ultimele decenii (domeniu subordonat 

în ierarhia puterii, dar de a cărui pondere orice putere trebuie să ţină seama): administraţia 

publică. Atât majoritatea elitelor locale (prin elite înţeleg – neutru – persoanele care 

controlează resursele publice şi distribuirea acestora), cât şi cvasi-totalitatea administraţiei 

publice (cea de care depinde, în mod efectiv, distribuirea resurselor) sunt produsul 

universităţilor post-decembriste. Cred că o bună parte din mentalitatea şi structurarea 

raporturilor dintre deţinătorii puterii şi intermediarii acesteia poate fi înţeleasă urmărind felul 

în care s-a constituit şi a funcţionat industria universitară.  

 

 Povestea ascensiunii acestor universităţi pe fondul degringoladei postdecembriste, a 

gloriei lor dintre jumătatea anilor ’90 şi începutul anilor 2000 şi a declinului lor după 

integrarea Romniei în Europa e una lungă şi plină de sincope şi de ambiguităţi. Dar cred că 

merită a fi spusă pentru că – într-o măsură mai mare decât am fi dispuşi să o credem, în umbra 

ei stau multe din “performanţele” prezentului. 

 

 Pentru aceasta trebuie să ne întoarcem în timp. În 1989 universităţile româneşti, puţine 

la număr, beneficiau de o simpatie şi de o încredere a populaţiei greu de egalat de orice altă 

instituţie laică a momentului. Pot fi date diverse explicaţii acestui fenomen: una ar fi aceea a 



prestigiului istoric de care se bucura profesorul în societatea românească, alta e legată de 

faptul că – în ciuda derivelor ideologice – pe domeniile tari (ştiinţe, medicină, tehnologie) se 

păstrau în continuare competenţe reale, la fel cum poate fi vorba şi de faptul că lumea 

academică (înţeleasă ca spaţiu de formare al specialiştilor din diverse domenii – unele 

decisive pentru economia socialistă) întruchipa o oază de acalmie în raport cu convulsiile unei 

lumi supuse deopotrivă arbitrariului hotărârilor “de sus” şi mizeriei cotidiene. Numărul 

studenţilor fiind limitat, faptul de-a ajunge student era în sine un titlu, iar mitul “vârstei de 

aur” al tinereţii universitare pe care îl propagau foştii studenţi nu făcea decât să sporească 

fascinaţia unei lumi la care cei mai mulţi nu aveau acces. În fine, pe fondul rechiziţionării 

mâinii de lucru pentru ultimele proiecte faraonice ale lui Ceauşescu (Canalul, Casa Poporului) 

şi a folosirii ei – militarizate – în muncile brute (mineritul, campaniile agricole), eşecul la 

admiterea în facultate era resimţit de cei mai mulţi absolvenţi de liceu – şi mai ales de 

familiile lor din mediul urban – ca o declasare socială. De aceea, cel mai adesea miza studiilor 

superioare nu era în primul rând una academică, ci una existenţială. Revoluţia din decembrie 

vine să îi elibereze pe părinţi de spaima de a-şi vedea copiii reduşi la condiţia de sclavi ai unei 

puteri arbitrare. Pentru aceşti părinţi universitatea devine calea cea mai eficientă pe care copiii 

lor pot să recupereze, în ritm accelerat, un statut social (atins de ei înşişi în intervalul de 

“deschidere” dintre 1965 şi 1980) pe care penuria urbană şi lipsa de investiţii în mediul rural 

îl desfiinţaseră, omogenizându-i pe toţi în egalitatea săraciei. Presiunea de jos pentru creşterea 

numărului de studenţi este enormă la începutul anilor ’90. Ea întâlneşte deopotrivă nevoia 

statului de personal calificat în domeniile neglijate de Ceauşescu (economie, drept, parţial 

medicină), cât şi tendinţa reformistă a universităţilor care redeschid secţii desfiinţate în anii 

comunismului (Psihologia, Sociologia) şi crează altele noi (de la Ştiinţe Politice la 

Informatică) menite a ne compatibiliza cu lumea occidentală, care devine referentul absolut al 

mentalului postcomunist. În ciuda entuziasmului iniţial din universităţi – soldat cu epurarea 

celor mai compromişi dintre profesori (mai ales a titularilor cursurilor ideologice) şi aducerea 

la catedră a unor intelectuali anterior marginalizaţi – devine destul de repede evident că 

vechile centre de învăţământ nu au nici logistica, nici cunoştinţele, nici cadrul legal pentru a 

acoperi în mod adecvat cererea enormă de locuri în facultăţi. La acestea toate se adaugă şi 

crisparea factorului politic, care avusese ocazia să vadă – în primăvara-vara lui ’90 – ce efecte 

poate avea concentrarea studenţilor (cu idealismul şi potenţialul lor contestatar) într-un mare 

centru universitar. Astfel că soluţia, mulţumitoare pentru toată lumea, vine din sfera iniţiativei 

private: “universităţile particulare”. La început este neclar ce vor să fie acestea, însă faptul că 

se prezintă ca universităţi este suficient. Referinţa la învăţământul privat american – cu care 

încearcă să-şi facă reclamă – funcţionează mai mult ca o autoconsolare pentru cei ce nu 

intraseră în instituţiile de stat, dar care au acum şi ei şansa de a fi studenţi. Începute cel mai 

adesea destul de improvizat, universităţile particulare înţeleg să se dezvolte dintru început pe 

baza unui principiu foarte capitalist: banul clientului. Din acesta îşi închiriază, apoi îşi 

cumpără, sedii, îşi plătesc profesorii (la început cei mai mulţi vin tot de la cele consacrate, în 

căutarea unui supliment de salariu sau de pensie – salariile de stat în educaţie fiind reputate 

pentru cuantumul lor redus) şi fac noi angajări. Dacă universităţile de stat sunt mai timide în 

ceea ce priveşte conversia la economia de piaţă, cele particulare demonstrează destul de rapid 

faptul că învăţământul e o afacere. Şi încă una extrem de profitabilă – dovadă viteza cu care 

se extind instalându-se în noi sedii şi începând să “roiască” spre filiale periurbane. La 

jumătatea anilor ’90, când universităţile de stat introduc (pe urmele Facultăţii de Drept din 

Cluj) sistemul “cu taxă”, universităţile particulare funcţionau deja la turaţie maximă, de aşa 

manieră încât timp de un deceniu îşi vor putea permite să împartă amiabil piaţa aspiranţilor la 

diplomă. Practic până la deschiderea graniţelor României (în 2002) numărul candidaţilor la 

studii superioare nu dă nici un semn de recul, dimpotrivă, pe măsură ce depopularea ruralului 

de tineri (fenomen pe care Ceauşescu încercase să-l oprească la mijlocul anilor ’70 



introducând faimoasele “buletine de oraş” şi repartiţiile în mediul rural) ia avânt, masa celor 

ce vor diplomă creşte constant. Calculând cu începere din 1994 – 1995 (începutul taxelor la 

stat), până în 2005 (anul în care termină – ante-Bologna – generaţia care a început în 2001), 

avem la Belle Epoque a universităţilor româneşti. Cel puţin o parte a acestui interval (1994 – 

2000), care coincide cu prăbuşirea accelerată a ruinelor economiei socialiste, universităţile au 

fost nu doar “centre de educaţie şi cercetare”, ci şi mari actori (uneori poate chiar actori 

principali) ai oraşelor-sediu: economici (uneori făcând – împreună cu bănicile – legea pe piaţa 

imobiliară, dar în orice caz drenând bani particulari sau publici care i-ar fi făcut să albească de 

invidie pe directorii fostelor fabrici) şi mai ales sociali: au stabilizat populaţia oraşelor chiar în 

momentul când acestea îşi pierdeau raţiunea extinderii din perioada comunistă, le-au creat 

piramida socială şi au format relaţiile care structurează această piramidă. Cum? Împărţind cu 

generozitate diplomele ca pe nişte certificate de vita nuova în care cei mai mulţi au crezut 

fiindcă voiau să creadă. Dar nu numai. “Presiunea mediului” a avut ca efect nu doar 

sintetizarea unui “cod genetic” (pe cât de simplu în aparenţă, pe atât de complex în structură) 

al relaţiilor dintre putere, bani şi diplome precum şi elaborarea mecanismului de “replicare” a 

acestuia, ci şi crearea “proteinei” care-i permite acestuia să supravieţuiască – şi să prospere – 

odată ce s-a desprins de matricea sa. Presiunea aceasta a mers pînă în vârful ierarhiei 

educaţiei, ajungându-se în situaţia – de facto – în care, în loc ca universităţile să fie 

subordonate ministerului, acesta din urmă se afla la dispoziţia lor. Sau poate era supus unei 

raţiuni sociale care se înfăţişa ca o stihie a istoriei.  

 Dacă în ceea ce priveşte studenţii lucrurile sunt relativ clare, ele se înfăţişează ca fiind 

mult mai obscure atunci când privim spre noii profesori. Aşa cum am spus, cei din vechile 

centre sunt, dintru început, la mare căutare – cu atât mai mare cu cât tot cu ei, dar de astă dată 

la facultatea de origine, urmează să-şi dea primele generaţii de absolveţi ai proaspetelor 

universităţi examenul de licenţă. Oameni care până în ’89 fuseseră aproape anonimi, 

cunoscuţi doar în cercul lor profesional, devin – peste noapte – personalităţi în oraşe pe care 

până atunci abia apucaseră să le vadă între două trenuri. Profesorul X de la ... este autoritatea 

indiscutabilă a materiei Y într-un oraş care, cu puţin timp în urmă, se mândrea doar cu un 

liceu cu două-trei clase teoretice. Ce mai conta faptul că profesorul în cauză se-ntâmplase să 

predea până la Revoluţie doar dreptul sau economia socialistă? Cine ar mai fi stat să analizeze 

asemenea detalii, când dreptul însuşi şi economia nu-şi găseau noua aşezare şi legile noi 

cădeau peste cele vechi creând un amalgam în care doar cineva versat în subtilităţile trecutului 

se putea descurca. Nu avea importanţă decât faptul că era profesor en titre la marea 

universitatea de la .... Aceşti iluştri profesori aveau un mare dezavantaj (sau avantaj, depinde 

cum îl privim): cel mai adesea nu profesaseră lucrurile pe care le predau. Drept care s-au 

orientat spre “profesioniştii” locali (care, ei, nu predaseră nicicând) şi, astfel, la intersecţia 

teoriei cu practica au apărut primele cursuri post-revoluţionare. Un work in progress pe care 

fiecare generaţie trebuia să şi-l însuşească în cea mai nouă (căci cerută la examene) variantă şi 

un supliment la salariul – mai mult decât onorant – cu care erau retribuiţi în provincie aceşti 

corifei ai ştiinţei. Dacă până cu puţin timp în urmă se mulţumeau cu “o atenţie” din partea 

unui student deferent, acum se vedeau trataţi ca nişte VIP-uri de oameni pe care, cu câteva 

luni înainte, abia îi cunoşteau. Greu de rezistat unor asemenea tentaţii, cu atât mai mult cu cât 

venerabilii profesori aveau mai mult timp în spate decât în faţă. Astfel că, încurajaţi de atâta 

solicitudine, puţini au refuzat sugestia de a numi – în calitatea lor preşedinţi ai comisiilor de 

examinare a candidaţilor la un anumit post – un anumit asistent ori pe aceea de a dovedi mai 

multă indulgenţă faţă de unii studenţi (indicaţi de cei care-i cunoşteau mai bine). Astfel se 

face că memoriile se încurcă: cei care i-au prins la stat (mai ales “înainte”) au rămas cu 

spaima de nişte cerberi ai domeniului; cei de “particulare” le-au ghicit, sub ferocitatea ofilită, 

un aer de bonomie. Totuşi, profesorii aceştia erau foarte puţini (de unde şi cota lor crescută în 

primii ani postrevoluţionari). Personalul universităţilor de provincie era – cel mai adesea – 



creat ad-hoc. Ad-hoc, dar nu din nimic. E şi aceasta o fatalitate: cu cât oraşul e mai mic, cu 

atât oamenii se cunosc mai bine între ei. Şi înainte de ’89, când încă nu se inventase 

divertismentul escapist, oamenii se cunoşteau destul de bine. Mai întâi se ştiau după satele de 

provenienţă (şi după rudeniile ancestrale cu care veneau din acestea), apoi după şcoală, după 

facultate, după diversele locuri de muncă, după “comitetul de părinţi” de la şcoala copiilor. Se 

ştiau de asemenea cei mai buni (şi, în anumite cazuri, cei mai discreţi) doctori, cei mai buni 

meditatori (al căror renume îl depăşea chiar şi pe cel al marilor antrenori); directorii – de la 

Teatru, de la principalul liceu al oraşului, de la întreprinderile industriale, de la Spital şi câte 

altele – se ştiau de la şedinţe, iar pe cei de Alimentare îi ştia toată lumea. Mai erau, evident, şi 

acele persoane cărora nimeni nu le spunea locul de muncă de faţă cu copiii, care erau şi ele 

relativ bine ştiute căci aveau, ca mai toţi, şi părinţi la ţară şi copii care trebuiau meditaţi. Într-

un  cuvânt, o lume mică – cel puţin la nivelul protipendadei ei – alcătuită din oameni care se 

cunosc şi interacţionează la mai multe nivele. Înalţii oficiali politici (Primul Secretar, 

adjuncţii, Secretarul cu Propaganda, şefii Poliţiei, Securităţii, Armatei, Căilor Ferate, etc) erau 

relativ puţini şi – datorită obsesiei “rotaţiei cadrelor” şi a “omogenizării etnice” – adesea nici 

nu erau localnici. Astfel că furtuna primelor zile ale Revoluţiei îndepărtează un “cap” care 

avea destul de puţine legături cu corpul cetăţenilor oraşului. Victorioşi, aceştia se regăsesc 

între ei, iar primele luni de libertate – în ciuda a ceea ce ne-ar place să credem – nu creează o 

lume nouă, ci aduc la lumină una latentă. 

 În pofida egalitarismului afişat, lumea comunistă era una clar strucrurată şi, în cei 45 

de ani ce trecuseră de când Partidul Comunist era la putere, oamenii ajunseseră să 

interiorizeze regulile acestei structurări. Când – în decembrie 1989 – se produce răsturnarea 

lui Ceauşescu şi a vârfurilor aparatului de partid, structura socială rămâne neschimbată şi 

tinde să investească poziţiile cele mai importante, devenite vacante, cu oameni din eşaloanele 

următoare. Însă mutaţia acelui decembrie era mult mai mare decât lăsa se vadă această – 

intens mediatizată – luptă de la vârful puterii. Structura socială edificată de comunism se 

surpa de la bază şi se fisura de-a lungul tuturor clivajelor ei. Să nu uităm că, până în acel an, 

trăiam într-o economie profund centralizată, în care producţia se făcea pe bază de comandă 

(planificată cincinal) şi se realiza într-o reţea de întreprinderi interdependente a căror 

relaţionare era guvernată – vigilent – de la centru. Sigur că în ultimii ani ai comunismului, pe 

fondul penuriei de materii prime şi al perimării utilajelor, relaţiile personale dintre cei aflaţi în 

fruntea fabricilor şi ai sectoarelor industriale dobândesc o pondere mult mai însemnată, dar, 

cu toate acestea, dispozitivul centralizat continua să fie baza activităţii lor. Ori la finele lui ’89 

se întâmplă ceva fără precedent: industria cvasi-falimentară a lui Ceuşescu rămâne dintr-o 

dată în suspensie. Mai întâi de la cel mai de jos nivel: muncitorii îşi clamează libertatea, vor 

să-şi aleagă conducerea, profită anarhic de manifestaţiile ce invadează spaţiul public, bradează 

(mai ales în regiunile cu mic trafic frontalier) produsul primar al atelierelor lor iar uneori 

înţeleg să devalizeze “democratic” uzinele de piese şi subansambluri. Nimeni nu are, în acele 

momente, nici autoritatea, nici curajul de a-i opri. Pasiunea schimbării se exercită, simultan, 

peste tot şi în toate domeniile industriale: adesea oamenii care ajung la conducere – deşi poate 

bine intenţionaţi – nu au o idee prea clară cu privire la felul la care funcţionează ramura lor. 

Lucrurile sunt cu atât mai grave, cu cât şi la nivelul centralelor ministeriale vin oameni noi, 

dintre care unii nu au cunoştinţele, alţii nu au interesul de a relansa o industrie oricum 

muribundă. Venind după un deceniu de investiţie minimă în retehnologizare, cu planuri 

arbitrare, cu utilaje depăşite şi fizic şi moral, cu un grad de rebutare enorm, această anarhie a 

muncitorilor, dublată de ruperea legăturilor ce uneau diversele uzine în sectoare de producţie 

dă ultima lovitură industriei socialiste. De acum înainte fabricile de stat vor fi menţinute în 

viaţă – cu costuri uriaşe – doar din raţiuni sociale (şi din interesul câtorva persoane de a-şi 

însuşi aux enchères patrimoniul lor). Problema în sine nu ar fi fost atât de gravă dacă s-ar fi 

limitat strict la economie; cutremurul acesteia produce replici la toate palierele societăţii. Mai 



înainte de toate, oraşele însăşi – cele mai multe dezvoltate ca cités dortoirs în jurul marilor 

complexe industriale create în anii comunismului – îşi pierd raţiunea de până atunci şi intră 

într-o derivă identitară pe care n-au surmontat-o nici astăzi. Apoi o masă de personal 

monospecializat rămâne pe drumuri şi, nu în ultimul rând, institutele de formare a acestor 

specialişti – Politehnicile (cu preambulul lor: Liceele de matematică-fizică, reputate a fi cele 

mai bune din oraşe) – îşi pierd statutul anterior. Dacă în Bucureşti, lucrurile se petrec oarecum 

diferit, personalul de conducere ajuns în şomaj fiind reintegrat (fără zgomot) în ministere, 

centrale, nou înfiinţatele agenţii, direcţii (uneori de comerţ), institute, etc., în provincie 

lucrurile iau o înfăţişare mult mai dramatică. Într-un cuvânt, colapsul industriei socialiste riscă 

să arunce majoritatea oraşelor României în condiţia orăşelelor sau a târgurilor ce fuseseră 

înainte de industrializarea comunistă. Cea mai urgentă problemă a lor, la începutul anilor '90, 

era aceea de a găsi o industrie de substitut celei ce tocmai se dezagrega. Aceasta presupunea 

câteva condiţii de bază: să se poată dezvolta fără investiţii de stat (pe care acesta nu prea avea 

de unde le acorda), să se autoîntreţină (regularizând o colectă de fonduri private; viitoarele 

“taxe”), să folosească mâna de lucru calificată locală şi să dobândească – în termen scurt – o 

pondere suficient de mare pentru a stabiliza oraşele şi a integra valul de migraţie dinspre rural 

spre urban. Iar, ca bonus, să acorde – în regim accelerat – certificate de calificare pe 

domeniile de dezvoltare ale noului tip de stat (economie, drept, administraţie, etc.). La 

intersecţia acestor imperative cu presiunea părinţilor ce-şi doreau copiii studenţi vechile IP3-

uri, institute de subingineri şi facultăţi de provincie au devenit universităţi, iar acolo unde nu 

era nimic au fost create (câteodată cu acelaşi personal) deopotrivă universităţi de stat şi 

private. Morala a fost aceea că, departe de-a (re)cădea în condiţia de târguri provinciale, 

majoritatea oraşelor din ţară s-au ridicat – tocmai graţie universităţilor – la statut 

metropolitan.  

 Oricât s-ar prevala primii rectori post-decembrişti de titlul de “întemeietori de şcoală”, 

în fapt ei au fost doar agenţii unui proces (pe care l-au condus cel mai adesea cu iscusinţă) 

care presupunea adaptarea la o viteză cu care oamenii de până atunci nu fuseseră obişnuiţi. O 

universitate e un complex de secţii şi departamente care trebuie integrate pe orizontală în 

facultăţi şi pe verticală în cicluri de studii (de la licenţă la doctorat). Totodată e un aparat 

administrativ complex care se ocupă deopotrivă de gestiunea afacerilor curente (taxe, salarii, 

imobiliare) şi de promovarea în structura ierarhică a instituţiei (plus acordarea titlurilor 

onorifice). Ei bine, tot acest mecanism trebuia creat cu maximă viteză; structura lui formală şi 

investirea acesteia de către Ministerul Educaţiei fiind garanţia oficială a faptului că noile 

industrii ale educaţiei funcţionează pe bază de licenţă de stat (aceasta fiind cerinţa esenţială a 

celor dispuşi să subvenţioneze acest gen de întreprinderi). Problema, manifestă, era de unde să 

aduni – într-un oraş cu câţiva posesori ai titlului de doctor – atâţia oameni cât să alcătuiască o 

întreagă ierarhie academică. Faţă cu această insolubiulă (dar şi cu necesitatea de-a reporni 

oraşele după căderea industriilor) statul – în speţă Ministerul – a cedat de la el: aproape toţi 

cei ce deţineu doctoratul sau aveau o carte publicată s-au văzut promovaţi (în regim de 

urgenţă) profesori, doctoranzii s-au trezit conferenţiari iar gradele inferioare au fost rapid 

acoperite cu rude, cunoscuţi şi “obligaţii” ale celor superioare. De asemenea, cei de pe 

poziţiile inferioare ale ierarhiei academice au fost imediat împinşi la doctorate (fie cu iluştri 

visiting profesori care au inaugurat materiile de bază ale noilor facultăţi, fie chiar cu superiorii 

lor ierarhici din acestea). Principiul care a guvernat la început această mişcare ascendentă a 

fost acela al vitezei: exista o anumită schemă care trebuia umplută cât mai rapid, pentru ca 

noile universităţi să poată funcţiona la nivelul comandamentelor sociale. În subsidiar, nimeni 

nu-şi punea la modul serios problema pregătirii acestor oameni; de altminteri o dată ce 

ajungeau “Domnul Profesor”, “Domnul Decan”, “Domnul Prorector”, “Domnul Conducător 

de Doctorat”, nimeni nu-i mai chestiona cu privire la lucrurile pe care le ştiu sau nu le ştiu – 

de acum înainte ei erau cei ce puneau întrebări. Bibliotecile noilor universităţi erau deopotrivă 



sublime şi inexistente, la fel ca şi laboratoarele pentru domeniile ştiinţifice, iar noii profesori 

vorbeau – aşa cum o vorbeau – doar limba maternă (pentru restul mulţumindu-se cu surâsuri 

leonardeşti) şi, în plus, prinşi fiind cu atâtea “munci de conducere” nici nu prea aveau timp de 

citit. Dar, iarăşi, nici acestea n-au fost mari impedimente: patronajul (financiar) pe care-l 

acordau unor autori îi convingea pe aceştia să le alăture numele pe copertă, câte un doctorat 

honoris causa bine plasat il determina pe proaspătul onorific să-şi doneze biblioteca, etc. Cât 

despre lucrurile predate, acestea au fost partea cea mai puţin importantă a ecuaţiei. Mai întâi 

pentru că toată lumea – şi elevi şi studenţi – era de acord cu faptul că oricine ştie citi dintr-o 

carte ori de pe-o foaie (iar generaţia “comentariilor” era obişnuită să scrie după dictare); restul 

ţine de abilităţi retorice, priviri, accente, etc. Apoi pentru că iarăşi toată lumea era de acord că 

lumea românească se mişcă atât de repede, încât majoritatea cunoştinţelor dobândite în 

facultate se perimează înainte de-a apuca să fie practicate, astfel încât, lipsite de utilitate, nici 

nu meritau predate şi învăţate cu maximă scrupulozitate. În fine, toată lumea era de acord 

asupra problemei celei mai importante: singurul lucru cu adevărat valoros pe care-l avea de 

oferit universitatea era diploma, cea care condiţiona angajarea proaspătului absolvent. Astfel 

că de la ceremonii de absolvire calchiate după filmele americane, banchete pantagruelice, 

cadouri şi “ieşiri” pentru examinatori plus celebrele anunţuri din ziare cu “lucrări de diplomă 

de 10 garantat” în ceea ce-i priveşte pe studenţi, la “comisii naţionale de atestare a titlurilor” 

pentru profesori, a fost pus la un punct un mecanism infailibil concentrat pe “produsul final” 

al studiilor. La fel ca-n industria socialistă, nu calitatea acestui produs era problema, ci 

corectitudinea ştampilei CTC. Efectul a fost acela că, oarecum empiric şi graţie 

“adaptabilităţii” oamenilor, s-a performat cu predilecţie în direcţia găsirii căii celei mai scurte 

între doritorul de diplomă şi obiectul dorinţei lui. Această cale mulţumea pe toată lumea: pe 

profesori – pentru că nu erau obligaţi a se investi într-o cercetare al cărui rezultat rămânea 

suspendat în funcţie de noile evoluţii ale “pieţei”, pe studenţi – pentru că nu depuneau un efort 

pe care cei mai mulţi îl considerau “inutil”, statul – care vedea cum lucrurile “se aranjează” şi 

oamenii intră în administraţie, satisfăcând cererea de mână de lucru în domeniu şi negrevând 

bugetul cu cereri de specializare şi de suplimentare a studiilor (ci, dimpotrivă, fiind dispuşi ei 

înşişi să-şi plătească “trainingurile” prin staţiuni de lux), administraţiile publice – în care orice 

persoană avea posibilitatea de a-şi angaja o rudă (dat fiind că toţi aveau acelaşi tip de 

diplome), universităţile – care graţie acestor angajări (plus doctoratelor şi posturilor pentru 

aleşi) aveau un sprijin decisiv pe plan local. Practic toată lumea era satisfăcută de această 

formulă (cu reguli – şi tarife – bine cunoscute), care era dovada vie a faptului că universităţile 

se substituiseră cu succes vechilor industrii neperformante. Cu atât mai mult cu cât parte din 

fosta protipendadă a oraşelor (foşti ingineri de pe la foste fabrici, directori de teatre, muzee, 

spitale, personaje din “servicii” care absolviseră la timp dreptul sau economia, politicieni 

locali indiferent de profesie) fusese integrată – pe poziţii cheie – în noile universităţi. Oamenii 

erau din nou între ei, administraţia funcţiona la maxim în statul social, banii de la studentul-

contribuabil veneau fără încetare (făcând din universităţi adevărate complexe economice), 

“Domnii Profesori” erau la ei acasă şi în afacerile locale şi în politica din teritoriu, iar titlul de 

“Profesor Doctor” la universitatea oraşului era dovada cea mai clară a reuşitei sociale în 

“minunata lume nouă”. Şi, pentru a amesteca de tot cărţile, la aceste universităţi erau angajaţi 

şi oameni cu merite incontestabile, de regulă pe poziţii subalterne, dar buni de evidenţiat – 

dimpreună cu nemuritoarea sintagmă “să nu generalizăm” – atunci când presa (avidă de 

scandal cum o ştim) făcea cunoscute lucruri despre care ar fi fost mai bine să se păstreze 

tăcerea.  

 Din păcate, apogeul marchează şi începutul declinului. O dată cu noul veac tot acest 

mecanism bine rodat a început să sufle din ce în ce mai greu iar imaginea zâmbitoare de pe 

pliantele promoţionale a început să fie însoţită – în media – de riduri tot mai accentuate. La fel 

ca şi motivele apariţiei, şi cele ale declinului noilor universităţi sunt multe şi complexe. Mai 



înainte de toate declinul demografic. Deşi perfect previzibil, acesta nu a fost luat în serios – 

culmea, tocmai în centrele de cercetare! – cât timp a domnit valul de euforie al asaltului 

universităţilor (la început de cei respinşi la marile universităţi, apoi de cei ce veneau din rural 

şi căutau o cale rapidă de integrare în peisajul urban). Dimpotrivă, pe acest val au fost create 

noi secţii şi departamente cu nume care mai de care mai năstruşnice, a căror ideea de bază era 

aceea de a-i învăţa pe proaspeţii studenţi (care, deja, veneau dintr-un liceu tot mai slab, erodat 

de multiplele “reforme”) câte puţin din toate. Nu asta e ideea Studiilor Europene, a Relaţiilor 

Internaţionale, a Comunicării, etc? În mod difuz, dar inevitabil, universitatea se întorcea la 

liceu, iar “profesorii universitari” ai ultimelor decenii îşi regăseau pattern-urile tinereţii. Acest 

“câte puţin din toate” era tot mai greu de definit pe măsură ce tendinţa de descreştere a 

numărului studenţilor se accentua. În mod concret (şi în ciuda tuturor “metodologiilor de 

examinare”) nimeni nu mai ştia ce vrea să spună şi în cele din urmă a ajuns a se identifica cu 

simpla prezenţă la examen (pe cea de la cursuri nimeni nu mai îndrăznea a o contabiliza). 

Căci – crudă fatalitate – nu doar demografia a lovit în numărul studenţilor, ci şi deschiderea 

graniţelor europene faţă de România în 2002. Atunci nu doar adulţii, ci şi tinerii au descoperit 

că un an, doi, trei, de muncă în Italia sau Spania fac mai mai mult, mai rapid şi mai vizibil 

decât oricâte diplome în România. E adevărat că acest lucru a fost potenţat şi de faptul că, în 

mare, locurile din administraţie au cam fost ocupate. Inventarea de tot felul de “birouri 

europene”, apoi ranfluarea încercată de D-l Tăriceanu au fost mai curând paleative pentru o 

situaţie care părea a-şi fi atins limita. Pentru prima dată, bătaia nu mai era pentru diplome, ci 

pentru locurile de muncă propriu-zise. Iar acest fapt a avut ca efect direct căderea cotei de 

piaţă a diplomelor. Universităţile au căutat să răspundă provocării vânzându-şi marfa la preţ 

de dumping, în special prin faimoasele IDD-uri “delocalizate” prin halte de tren greu 

identificabile pe hartă, însă şi această formulă s-a dovedit a fi de scurtă durată. În faţa 

prăbuşirii formulei orizontale s-a recurs la “integrarea verticală”: de la licenţă s-a trecut la 

masterate (cu perspectiva doctoratelor obţinute în mod similar). Aici lucrurile au funcţionat un 

timp. În fond ceea ce motivase încurajarea tacită a noilor universităţi timp de mai bine de un 

deceniu a fost, pe lângă cauzele invocate anterior, nevoia de a camufla – în statistici – 

numărul şomerilor în rândul tinerilor (la fel cum pensionările anticipate – pe fondul 

dezindustrializării accentuate – aveau menirea de a-l camufla în rândul adulţilor). Nevoia 

aceasta nu era decât expresia unei “priorităţi strategice”, respectiv integrarea României în 

Uniunea Europeană. Atâta timp cât România a fost ţară candidată ea a trebuit să facă dovada 

faptului că îşi ţine sub control şomajul (fiind limpede pentru toată lumea de ce erau 

occidentalii îngrijoraţi de şomerii români). Cei patru ani de studii ofereau o şansă 

providenţială de a ascunde cifra reală a şomerilor la început de carieră, iar dezvoltarea 

masteratelor (de unu, apoi doi ani) a venit să edulcoreze şi mai mult o statistică altminteri 

alarmantă. Astfel că masteratele – nu întâmplător impuse ca obligatorii pentru o mulţime de 

posturi –, deşi aproape de loc demarcate de studiile de licenţă (sau poate tocmai de aceea), au 

dat un nou respiro universităţilor. Evident, şi masteratele erau cu taxă, astfel că foştii studenţi 

erau acum “reciclaţi” de aceleaşi universităţi, de aceiaşi profesori şi adesea la aceleaşi materii. 

E drept că la masterat, mai mult chiar decât la licenţă, doar diploma conta. Toată lumea 

înţelesese că jocul e gol: studenţii se bucurau de un an – doi de rămânere în contact cu 

universitatea (deşi majoritatea lucrau), iar aceasta de taxele care veneau din noua sursă. 

Numai că, integraţi din 2007, nu a mai fost nevoie să ascundem nimic în statistici. Şi, în plus, 

trei-patru ani de funcţionare a masteratelor acoperiseră, iarăşi, necesarul de diplome. A existat 

o timidă încercare de a perpetua sistemul cu doctoratele, însă de astă dată a intrat în scenă 

Europa. Nici acolo învăţământul de licenţă nu mai e ce-a fost, dar doctoratul e, în continuare, 

înconjurat de o aură cu origini medievale. Ideea de-a vedea armate întregi de doctori la Piteşti, 

Vadu Crişului sau Bârlad revendicându-şi “drepturile europene” îi va fi pus în gardă pe 

oficialii europeni. Astfel că acolo unde domnise antanta taxei au început să fie impuse reguli 



din ce în ce mai draconice. O parte din universitari – cei ce n-au altă alternativă decât cariera 

universitară – a fost cuprinsă de spaimă, văzându-se la limita şomajului; o alta, mai mobilă – 

care s-a investit la timp în afaceri şi în politică – şi-a pregătit discret ieşirea dintr-un cadru ce 

devine pe zi ce trece tot mai deranjant. Căci aceasta e marea problemă a prezentului: după 

legea D-lui Funeriu (deşi, tot din raţiuni sociale, nici aceasta nu e atât de radicală pe cât ar fi 

dorit-o iniţiatorul ei) cu clasificările ei, universităţile din provincie – cele care au dus greul 

“tranziţiei” (dar au fost şi principalii ei beneficiari) – seamănă tot mai mult cu nişte carcase 

goale, bătute de vânt. Bacalaureatul supravegheat şi (destul de) corect notat de anul trecut 

riscă să le taie ultima speranţă a regenerării. Încă trei bacalaureate de acest gen şi – în mod 

natural (pe fondul continuării declinului demografic şi al migraţiei economice) – România va 

rămâne cu cinci-şase mari universităţi şi câteva filiale de provincie.  

        Să însemne acest lucru sfârşitul unui ciclu istoric (pe care l-am numit generic 

“tranziţie”)? Se pot oraşele României sprijini doar pe industriile proprii (plus proiectele 

europene) şi se pot dispensa de aceste complexe industriale care timp de două decenii şi 

jumătate au ţinut locul adevăratelor industrii? Care va fi moştenirea lor, dincolo de proiectul 

de lege care prevede împroprietărirea actualilor conducători cu bunurile lor? Vor reuşi marile 

universităţi să se elibereze de modelul de funcţionare la care au fost constrânse de 

“concurenţa neloială” a celor din provincie? Vor (re)deveni ele centre ale cercetării şi vieţii 

academice, refuzând tentaţiile unui joc economic destul de riscant? Vom auzi de ele prin 

performanţele vârfurilor lor care-i vor concura în imaginarul copiilor pe fotbaliştii şi cântăreţii 

la modă? Ne vor vorbi despre ele copiii noştri la fel cum ne-au vorbit, în alt timp şi-n altă 

lume, părinţii noştri? 

 Dacă da, atunci s-ar putea ca perioada aceasta fără chip şi nume, deja de aceeaşi 

lungime cu interbelicul, să rămână în istorie ca “epoca fabricilor de diplome”. Dacă nu, 

ghilimelele nu-şi au rostul.  

                      


