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ABSTRACT: The book entitled “Personalitate şi educaţie” (Personality and
Education) is dedicated to the life and work of Professor Aurel Ardelean,
PhD, President of “Vasile Goldis” Western University of Arad, Founding
Rector, Full Member of the Romanian Academy of Medical Sciences,
and pays homage to the distinguished Professor Aurel Ardelean on the
occasion of his 75th birthday on July 4, 2014.
Creation is a Divine gift which Professor Aurel Ardelean vested in the
establishment of a University.
By the fruits of his academic creation, he elicits feelings of honor and
respect towards his entire scientific and cultural work.
This book leads us into the path of knowledge of an exceptional figure of
the Romanian School of today: Professor Aurel Ardelean.
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Un umanist prolific şi altruist, sau un european exemplar pentru istorie?
În vremurile stranii şi instabile în care trăim, în care contemporanii
noştri îşi pun întrebări cu privire la prezentul, viitorul şi chiar la trecutul
lor, personalitatea publică şi privată a lui Aurel Ardelean, pentru toţi acei
numeroşi oameni care îl cunosc sau l-au văzut în acţiune, reprezintă – şi
va rămâne întotdeauna – un luminos reper.
Actual preşedinte al Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, după
ce a îndeplinit funcţia de rector al acestei instituţii, Prof. univ. dr. Aurel
Ardelean nu va rămâne în Istorie doar ca fondator de neclintit al unei uni‑
versităţi devenită prestigioasă şi a cărei puternice atractivităţi – dovadă
stând numărul mare de studenţi străini – este în prezent internaţională; ci
el va rămâne sufletul statornic al acesteia.
1 Docteur d’État et Docteur de 3e Cycle, Directeur de recherches Université d’Aix-Mar‑
seille AMU, France.
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Foto nr. 1 – Prof. univ. dr. Aurel Ardelean, Președintele și Rectorul
fondator al Universității de Vest „Vasilșe Goldiș”, la 75 de ani

Şi aceasta pentru că acest creator de structuri, fie ele culturale, sociale,
administrative, editoriale, edilitare, ştiinţifice, asociative, antreprenoriale,
filantropice, civice, spirituale, acest prolific creator de cunoştinţe şi difu‑
zator de conştiinţe, atât prin excelenţa lucrărilor sale de specialitate şi a
altor scrieri, cât şi prin exemplul şi discursul său, acest creator neobosit
de legături europene şi internaţionale complexe, acest lider inepuizabil şi
iluminat, este atât un creator, cât şi un ziditor de caractere: de-a lungul
deceniilor câţi n-au găsit, datorită lui, direct sau nu, şansa construirii unui
destin ? Câţi, din România sau chiar din străinătate, nu-i sunt îndatoraţi
pentru educaţia, meseria, locul de muncă, viitorul, sau chiar familia lor?
Căci, neîndoielnic, dintotdeauna s-au regăsit în Aurel Ardelean calităţile de
generozitate, exigenţă şi atenţie ale unui pater familias. Şi, fără nicio îndo‑
ială, dat fiind faptul că, pentru o vreme, printre multiplele sale activităţi,
a îndeplinit funcţia de senator în Parlamentul României, şi acele ale unui
ambasador oficios al ţării sale: câţi oameni politici, academicieni, persona‑
lităţi ştiinţifice sau autori de renume, directori ai unor instituţii de cultură
şi învăţământ, miniştri, ambasadori, cadre universitare şi mulţi alţii, iluştri
sau mai modeşti, veniţi din străinătate, nu îi datorează, în mod direct, pri‑
lejul de a înţelege autentica fizionomie ţinutului local şi de experimenta

Pavel Petroman, Personalitate şi educaţie |

515

adevăratul caracter european, atât ancestral cât şi modern, al spiritului
românesc, al cărui vibrant ecou l-au simţit şi după întoarcerea acasă?

Foto nr. 2 – Coperta cărții: Pavel Petrovan – Personalitate și
educație, dedicată prof. univ. dr. Aurel Ardelean

Această concepţie altruistă, această datorie asumată a atenţiei acordate
altora şi a memoriei l-au condus, de exemplu – pentru a nu individualiza
aici decât câteva realizări emblematice –, pe el, biolog prin formare, mem‑
bru titular al Academiei de Ştiinţe Medicale din România, spre dorinţa şi
posibilitatea de a adăposti şi a păstra pentru posteritate, într-un cadru edi‑
litar ales, demn şi propice studiului, zecile de mii de documente oferite de
Doina Arghezi, pentru mulţi încă inedite, din ceea ce, în prezent şi la nivel
mondial, este singurul fond arghezian adevărat, un depozit de manuscrise
literare astfel ţinute în siguranţă datorită lui; sau spre reuşita dotării, por‑
nind de la zero, a numeroaselor biblioteci locale din diverse discipline; spre
coordonarea apariţiei revistelor de specialitate unanim recunoscute şi bine
clasate pe plan internaţional, sau facilitarea aparaturilor ştiinţifice de vârf
şi a instrumentelor de mare capacitate tehnică; şi, de asemenea, spre inves‑
tiţia reuşită în dificila restaurarea unui vechi castel dărăpănat, în prezent
transformat, datorită lui, într-un centru de studii şi manifestări culturale
din Macea, sau în renaşterea magnificului parc dendrologic al localităţii,
veritabil muzeu vegetal cu bogate anexe,în prezent ridicat oficial la ran‑
gul de Grădină botanică, una dintre cele mai importante şi mai moderne
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din România, ambele devenind puncte de înflorire regională,cunoscute
internaţional prin peste 150 de parteneriate. Toate acestea se înscriu şi în
calitatea sa de expert în ecologie şi dezvoltare durabilă, membru al unor
numeroase societăţi academice internaţionale din aceste domenii, precum
şi al unei Comisii europene de specialitate, la care este membru fondator.
Om prin excelenţă deschis, participant deplin la prezent şi capabil
de a proiecta, pentru alţii, scenele unui viitor comun, preşedintele Aurel
Ardelean poate personifica, cu uşurinţă, atât în ţară cât şi în străinătate,
seninătatea, echilibrul şi speranţa umană, ştiind să privească spre viitor
fără a pierde conştiinţa originilor, printr-un umanism senin.
Om inimos, generos şi sensibil, afabil, iubit şi respectat de toţi, abor‑
dabil şi de o modestie dezarmantă, acest vizionar realist şi organizator
multivalent, om al iniţiativelor extraordinare de o eficacitate extremă,
ocupă un loc deosebit în panteonul ideal al adevăraţilor oameni de bine
din Europa noastră modernă.
Fără nicio îndoială, preşedintele Aurel Ardelean este şi va rămâne un
simbol al deschiderii, al umanismului, al acţiunile pozitive şi al altruis‑
mului, al strălucitoarelor şi numeroaselor reuşite, ale căror efecte se vor
prelungi dincolo de cei 75 de ani pe care îi împlineşte astăzi!

