
Ceremonia de acordare a titlului de Doctor 
Honoris Causa Beneficiorum Publicorum, 
de către Universitatea de Vest din 
Timişoara, domnului prof.univ.dr. George 
Cristian Maior, directorul Serviciului 
Român de Informaţii 
Vineri, 3 octombrie 2014, Aula Magna “Ioan Curea” a Universităţii de Vest din Timişoara a găzduit 

ceremonia de acordare a titlului de Doctor Honoris Causa Beneficiorum Publicorum domnului George 

Cristian Maior, directorul Serviciului Român de Informaţii. Evenimentul a avut loc în contextul celebrării 

de către Universitatea de Vest a 70 de ani de existenţă, prilej cu care Senatul instituţiei a decis 

acordarea de titluri onorifice similare unor personalităţi române şi străine, pentru contribuţiile acestora 

la literatură, la ştiinţele sociale sau pentru activitatea depusă în serviciul public. 

În prelegerea susţinută în cadrul ceremoniei, domnul Maior a făcut o pledoarie pentru transformarea 

statului într-un veritabil actor cognitiv, fortificat pe plan intern şi înzestrat cu viziune strategică pe termen 

lung, condiţii vitale pentru securitatea şi prosperitatea românilor în actualul context internaţional. 

George Maior a făcut, cu acest prilej, o incursiune în istoria României, remarcând că evenimentele care 

au făcut posibilă construcţia statalităţii, desăvârşirea unităţii naţionale şi modernizarea României, în 

condiţiile unei incertitudini sistemice de o magnitudine comparabilă celei actuale, au fost ghidate la acea 

vreme de oameni de stat capabili să exploateze cu înţelepciune ferestrele de oportunitate ale istoriei. 

“Cu puţin timp înainte de celebrarea centenarului Marii Uniri, putem recunoaşte că înaintaşii noştri au 

avut abilitatea remarcabilă de a reuşi, în numai 60 de ani - câți s-au scurs de la Unirea Principatelor la 

Marea Unire -, consolidarea statalităţii noastre pe harta Europei, depăşind statutul de simpli pioni pe 

tabla de şah a jocurilor dintre marile puteri”, a afirmat George Maior. 

Analizând cu bună credinţă parcursul nostru istoric, evitând identificarea unor cauzalităţi simpliste şi 

fără a trasa un tablou al vremurilor mai ordonat, mai predictibil, mai coerent decât a fost în realitate, 

putem trage concluzia că România nu este deloc “altfel”, că nu există un excepţionalism românesc cu 

conotaţii devalorizante. Dimpotrivă, domnul Maior a apreciat că, “în ciuda marjei de manevră limitate, 

am reuşit ca naţiune să navigăm cu inteligenţă şi adaptabilitate în apele tulburi ale istoriei şi să depăşim 

ineluctabilitatea geografiei politice care ne-a plasat într-o zonă de intersecţie, dinamică, a intereselor 

marilor puteri”, astfel că astăzi suntem ferm integraţi în familia democraţiilor europene şi beneficiem de 

garanţiile de securitate la care au visat oameni de stat precum Titulescu sau Gafencu. 

Potrivit lui George Maior, „astăzi, amplasaţi în interiorul comunităţii postmoderne europene, trebuie să 

ne finalizăm o viziune strategică și mai ales să o aplicăm pragmatic și sistematic pentru a ne promova 

cu mai multă forţă interesele naţionale, evident legate de prosperitatea economică, de dezvoltarea 

socială, de consolidarea educațională și culturală, de progresul tehnologic, de capacitatea de reacţie şi 

diplomaţia activă. Avem răspunderea simultană a proiecţiei şi protecţiei intereselor noastre, deopotrivă 

naţionale şi colective, atât în ceea ce priveşte soluţionarea problematicilor din arealurile noii periferii, 

cât și cu privire la exportul de stabilitate şi prosperitate mai departe către răsărit şi miazăzi.” 



Pledoaria rezonează cu ideile exprimate în volumul prezentat de domnul Maior în continuarea 

evenimentului, respectiv ediţia a doua a cărţii “Incertitudine. Gândire strategică şi relaţii internaţionale 

în secolul XXI”, apărută în 2014 la Editura RAO. Aceasta sintetizează viziunea domniei sale asupra 

universului internaţional şi relaţiilor internaţionale, asupra rolului primordial al informaţiei, cunoaşterii şi 

înţelepciunii în evoluţia statelor şi a indivizilor în secolul XXI. Mesajul principal al cărţii este acela că, 

acceptând principiul incertitudinii care guvernează fiecare aspect al existenţei actorilor de pe scena 

internaţională, este nevoie de state inteligente, capabile să absoarbă şi să transforme eficient toate 

resursele de cunoaştere şi de creativitate de care dispun în decizii benefice pentru cetăţeni, decizii care 

să reducă incertitudinea strategică şi să transforme în realitate cele mai bune scenarii de evoluţie pentru 

societate. 

Având în vedere că titlul onorific conferit domnului George Maior are la bază eforturile depuse de acesta 

în slujba României, domnia sa a ţinut să dedice distincţia tuturor acelora cu care a lucrat de-a lungul 

carierei, tineri diplomaţi, militari, ofiţeri de informaţii, adevăraţi profesionişti care au muncit cu 

devotament, în anonimat, pentru a duce ţara în UE şi NATO, care s-au sacrificat departe de graniţele 

noastre pentru a asigura un plus de securitate acestei ţări şi pentru a-i promova interesele strategice în 

momente foarte dificile, sau care ajută astăzi ţara, prin informaţie, să îşi construiască destinul prosper 

la care aspiră. 
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