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Abstract Perhaps the greatest gift that providence granted to human kind 
is the gift of knowledge. Thusly, laying down the foundations of thought 
and planting the seed of knowledge within the young minds is crucial to 
society’s development. The Academia takes up this challenge, 
spearheaded by the professors who dedicate their entire lives to this great 
purpose.  

In the paragraphs below, we evoke the example of Professor Univ. 
PhD. Gheorghe Boboş, who mentored countless Romanian legal 
specialists, contributing at the same time to the betterment of the 
Romanian society as a whole. 
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I. Îndrăzneală şi riscuri 
 
A scrie despre om şi oameni este, cel puţin în înţelegerea noastră, 

o faptă nu numai îndrăzneaţă ci şi o iniţiativă pe cât de interesantă pe atât 
de riscantă. Riscurile îşi au rădăcinile în marea, deosebit de marea 
complexitate a fiinţei umane în general, precum şi în zestrea cognitivă 
întotdeauna incompletă a celui sau a celor care se angajează într-o 
asemenea întreprindere. 

Opinia noastră are în spatele ei opiniile unui mare număr de 
înaintaşi şi contemporani – învăţaţi, filosofi, istorici, psihologi, sociologi, 
etc. şi propriile noastre căutări. Pentru ilustrare aducem câteva opinii 
referitoare la cercetarea, descoperirea, înţelegerea şi explicarea omului din 
multiple unghiuri de vedere. Ernst Cassirer scrie că ”Omul este considerat 
a fi acea fiinţă care se află în mod constant în căutare de sine – o fiinţă 
care în orice moment trebuie să examineze şi să scruteze condiţiile 
existenţei sale. În această scrutare, în această atitudine critică faţă de viaţa 
omenească constă adevărata valoare a vieţii umane”. Rezumând gândirea 
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lui Socrate, Cassirer spune că omul este definit de acesta „drept fiinţa care 
atunci când i se adresează o întrebare raţională, dă un răspuns raţional. 
Atât cunoaşterea cât şi moralitatea lui sunt cuprinse în acest cerc. Omul 
devine o fiinţă <<responsabilă>>, un subiect moral prin această facultate 
fundamentală, prin această facultatea de a da un răspuns sieşi şi 
celorlalţi.” (sublinierea ne aparţine, A.N.) Shakespeare a scris: „Ce 
capodoperă este omul! Ce nobil în acţiune! Ce infinit în facultăţi! Cât de 
expresiv şi de admirabil în formă şi în mişcare! Cât de asemănător unui 
înger în acţiune! Cât de asemenea unui zeu în concepţie! Frumuseţea 
lumii! Model (desăvârşit) al fiinţelor.” Pentru Tadeusz Kotarbinski „omul 
nu este numai produsul şi componenta naturii, el este şi produsul istoriei 
sociale şi al culturii”. Heraclit era convins că „omul este un mic univers”, 
iar Ionel Teodoreanu spunea că „fiecare dintre noi este o carte necitită 
pentru vecinii de viaţă”. 

 
II. Instituţia universităţii şi cariera universitară 

Apreciate după modul de organizare, după idealul stabilit şi după 
obiectivele urmărite, după genurile principale de activitate desfăşurate,  
universităţile autentice s-au dovedit a fi unele dintre cele mai importante 
structuri ale societăţii contemporane. Concretizând menţionăm că ele s-au 
dovedit a fi chiar de la naştere confraternităţi, comunităţi academice de 
profesori şi studenţi, de maeştrii şi ucenici, de învăţaţi şi învăţăcei uniţi în 
scopuri comune, care conlucrează într-un spirit de bună înţelegere, în 
deplină libertate şi angajare pentru înfăptuirea scopului comun stabilit în 
concordanţă cu locul ocupat în sistemul diviziunii sociale a muncii – 
formarea de competenţe profesionale, personificate (întrupate) în fiinţa 
celor care încep cu statut de student şi încheie cu statut de specialist cu un 
nivel ridicat de alfabetizare profesională – licenţiat, diplomat, master şi 
doctor în ştiinţă, pentru cei care parcurg şi cea mai înaltă treaptă a 
studiilor universitare şi anume – studiile doctorale. Maeştrii lor sunt 
membrii corpului profesoral. 

Cele spuse ne apropie foarte mult de o întrebare esenţială, şi 
anume ce sunt, cu alte cuvinte, ce reprezintă universităţile în lumea de 
astăzi? Sintetic vorbind, răspunsul nostru, şi nu numai al nostru glăsuieşte 
astfel: 

1. Universitatea contemporană reprezintă cea mai înaltă şcoală, 
instituţie de învăţământ superior în care studenţii învaţă să ştie, 
adică învaţă cum să înveţe; învaţă să facă, adică se pregătesc cum 
să facă; învaţă să convieţuiască împreună cu semenii lor, adică 
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învaţă cum să convieţuiască împreună cu ei şi adăugăm, în această 
instituţie studenţii învaţă să fie, adică cum să fie. 

2. Universitatea este un autentic forum de cercetare ştiinţifică. Ea 
produce cunoştinţe ştiinţifice, achiziţionează cunoştinţe 
ştiinţifice,asimilează asemenea cunoştinţe, le păstrează şi 
transmite produse ale ştiinţei. Cunoştinţele ştiinţifice contribuie la 
îmbogăţirea şi luminarea mai puternică a minţii, la ridicarea 
nivelului calitativ şi la creşterea valorii capitalului uman. 

3. Universitatea este un lăcaş de cultură. Ea produce, păstrează, 
transmite, oferă şi consumă cultură, contribuind în felul acesta la 
satisfacerea unui sistem întreg de trebuinţe ale spiritului uman. Au 
rămas permanent actuale cuvintele lui Victor Hugo care scria 
„Creşterea intelectuală şi morală nu este mai puţin necesară decât 
bunăstarea materială: a şti este o nevoie vitală, a gândi este o 
necesitate, adevărul este hrană ca şi pâinea. O minte nehrănită cu 
ştiinţă şi cu înţelepciune slăbeşte. Să ne fie milă de spiritele 
înfometate cum ne este de trupurile nehrănite. Dacă există ceva 
mai sfâşietor decât un trup care se prăpădeşte din lipsă de pâine, e 
un suflet care se stinge din lipsă de lumină”. 

4. Universitatea este o înaltă instituţie de educaţie. Lumea este în 
prezent atât de vastă şi de complexă. Nu puţine din componentele 
ei au dobândit un statut de existenţă relativ independentă şi relativ 
autonomă, au dobândit nume proprii cum sunt lumea raţiunii, 
lumea legii morale, lumea estetică. Progresele dobândite pe linia 
luării în stăpânire intelectuală a acestei lumi sunt remarcabile. şi 
cu toate acestea, zonele necunoscutului rămân încă deosebit de 
mari. Se ştie încă prea puţin mai ales despre raporturile de 
interacţiune dintre ele. Unii specialişti consideră că printre primii 
solicitanţi se înscrie procesul de învăţare, care ar trebui să fie 
centrat pe cele trei componente ale reprezentării pe care o avem 
despre om ca fiinţă totodată raţională, imaginativă şi spirituală. 
Fiecăreia dintre cele trei componente îi este asociată dintotdeauna 
o formă distinctă de învăţare. Astfel – instrucţia promovează 
abilităţile raţionale; antrenarea dezvoltă deprinderile imaginarului 
şi ale formelor sale intuiţia, fantezia, voinţa şi apoi educaţia care 
este destinată împlinirii spirituale. 
Aşa cum se ştie, componentele menţionate au ocupat timp şi 

spaţiu şi în învăţământul preuniversitar. Universitatea amplifică, 
îmbunătăţeşte şi cizelează toate puterile actorilor universitari şi summa 
summarum – va consta în nivelul de dezvoltare şi împlinire a 
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personalităţii lor. 
Actorii <<spectacolului>> educaţional se împart, după rolul 

interpretat, în două grupuri, două categorii principale: studenţii, care 
constituie numericeşte vorbind, masa cea mai mare, divizată pe programe 
şi pe ani de studii; cel de-al doilea grup de actori constituie ceea ce se 
numeşte corpul profesoral în structura căruia se cuprind asistenţii 
universitari, lectorii universitari, conferenţiarii universitari şi profesorii 
universitari. Aceştia sunt aceia care au dorit, au ales şi s-au pregătit să 
urmeze o carieră universitară. 

 
III. Versanţii străbătuţi şi treptele urcate pe drumul formării 

profesionale, cultural spirituale, etice şi general umane de către 
profesor 

 
Pentru a fi mai uşor înţeleşi menţionăm de la început că în 

înţelegerea noastră <<versanţii>> şi <<treptele>> sunt două metafore cu 
ajutorul cărora încercăm să prezentăm drumul parcurs de domnul profesor 
pentru crearea unei cariere universitare care se bucură de o înaltă 
apreciere. <<Versanţii>> sunt aici învăţământul primar, învăţământul 
liceal, învăţământul universitar de licenţă şi ciclul studiilor doctorale. 
<<Treptele urcate>> cuprind fiecare an al ciclurilor de formare, de 
vrednicie şi progres obţinut şi oferă rezistenţă scării istorice a progresului 
şi drumului pe care a mers şi continuă să meargă dragul şi stimatul nostru 
profesor. 

Și acum, coborând de la abstract la concret, transcriem şi reluăm 
din interviul acordat de profesor universitarului Cristian Colceriu şi 
publicat în impresionantul volum „Elite clujene contemporane” publicat 
de Centrul de Studii Transilvane al Academiei Române – următoarele 
crâmpeie ale drumului menţionat. 

Copilaşul Gheorghe Boboş s-a născut în 1932 într-un micuţ cătun 
– Stana – din judeţul Cluj, primul versant al drumului început fiind şcoala 
primară din oraşul Huedin, tot din judeţul Cluj. O parte din studiile liceale 
au fost urmate la Arad, unde se refugiase familia în anii războiului. Aceste 
studii au fost continuate şi încheiate la şcoala Medie de Comerţ Cluj, după 
reîntoarcerea acasă din refugiu. După aceea, în anul 1952, la vârsta de 19 
ani, a  asaltat un alt versat ca student al Facultăţii de Drept din Cluj. Aici, 
tânărul învăţăcel a prins încă din anul I gustul pentru ştiinţa dreptului şi 
pentru gândirea juridică. 

Prezenţa unor mari profesori în cadrul facultăţii, ştiinţa lor de carte 
pe care o transmiteau, priceperea şi dragostea, dăruirea cu care prezentau 
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învăţăturile şi claritatea conceptelor, logica examinării gândirii, teoriilor şi 
doctrinelor juridice, substanţialul suport filosofic pe care acestea se 
sprijineau şi, nu în ultimul rând, respectul pe care profesorii îl acordau 
studenţilor, se numără printre factorii care au făcut ca studentul Gheorghe 
Boboş să se îndrăgostească iremediabil de gândirea juridică, de drept, de 
ramurile ştiinţei juridice şi de adevărul juridic confirmat şi astfel 
legitimat. 

Cunoştinţele dobândite i-au îmbogăţit mintea, convingerile 
formate i-au luminat conştiinţa, şi unele şi altele i-au clarificat scopurile şi 
idealul care au augmentat conţinutul vieţii sale profesionale şi nu numai 
atât. 

Tot în anii facultăţii Gheorghe Boboş a început să înţeleagă tot 
mai mult că obiectul gândirii şi ştiinţei dreptului nu este decât în parte luat 
în stăpânire intelectuală, ceea ce înseamnă că şi ştiinţa juridică şi slujitorii 
ei se ciocnesc permanent cu neştiinţa şi întunericul ei. Prelegerile sau/şi 
manualele publicate de domnia sa au atât în cercetare cât şi în activitatea 
didactico-pedagogică unele componente comune. În rândurile de faţă 
menţionăm doar câteva şi anume: 

− în primul rând, domnul profesor caută adevărul juridic pe care 
descoperindu-l îl cercetează, îl înţelege şi îl explică; 

− în al doilea rând, profesorul aduce argumente convingătoare 
pentru înfăţişarea, înţelegerea şi îmbogăţirea gândirii juridice; 

− în al treilea rând, universitarul şi-a constituit în decursul anilor, 
vorbind cu cuvintele lui René Décartes, un corpus de „reguli utile 
şi clare pentru îndrumarea minţii în căutarea adevărului” pe care l-
a întregit şi îmbunătăţit în mod constant. 
Punând în operă aceste reguli, profesorul a contribuit şi contribuie 

la consolidarea celor patru piloni ai educaţiei pe care se sprijină 
învăţământul şi care sunt: a) a învăţa să ştii; b) a învăţa să faci; c) a învăţa 
regulile convieţuirii; a învăţa să trăieşti cu ceilalţi şi d) a învăţa să fii.1 Nu 
trebuie să zăbovim prea mult pentru a constata că întărirea şi 
îmbunătăţirea celor patru piloni vor da conţinut conjugării unui singur 
verb – a verbului <<a învăţa>> în cele patru ipostaze. Pentru mai multă 
claritate notăm că o formulare mai cuprinzătoare ar putea fi: a) a învăţa să 
ştii precizând în continuare CE să ştie şi CUM să înveţe, altfel spus a 
învăţa studenţii CUM să înveţe; b) a învăţa să faci, CE şi CUM să înveţi 
                                                            
1  Vezi Jacques Delors, Comoara lăuntrică. Raportul către UNESCO al Comisiei 
Internaţionale pentru Educaţie în secolul XXI”, Editura Polirom, p. 69 şi urm. 
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să faci; c) a învăţa să convieţuieşti cu semenii trebuie să se includă şi la 
întrebarea CUM. În sfârşit d) a învăţa să fii, presupune şi aici un răspuns 
pentru întrebarea CUM?  

Profesorul de drept Gheorghe Boboş a cercetat obiectul, gândirea, 
teoria şi ştiinţa dreptului înainte de toate în sine şi pentru sine. Dar la fel 
ca înaintaşii şi contemporanii săi nu s-a oprit aici. În înţelegerea sa 
autonomia şi independenţa dreptului şi subdiviziunilor sale sunt nici 
absolute şi nici totale ci numai relative şi parţiale. Ele constituie 
componente ale sistemului societal şi prin urmare, au nenumărate 
raporturi naturale cu celelalte părţi constitutive ale sistemului precum şi 
cu sistemul privit în ansamblul său. Pentru ilustrare menţionăm 
raporturile cu istoria, cu economia, cu cultura, sociologia şi psihologia 
socială şi mai ales cu filosofia şi etica. 

Scrierile domnului profesor, prelegerile şi discursurile rostite de 
domnia sa în cadrul diferitelor reuniuni ştiinţifice monologul este absent. 
Prezent este dialogul dezvoltat şi riguros orientat spre obiect. Aceasta 
înseamnă o amplă şi aprofundată documentare. Proba o constituie listele 
bibliografice cu personalităţile citate şi informaţiile desprinse, culese şi 
reţinute din marea carte permanent deschisă dialogul cu studenţii prezenţi 
la cursuri, seminarii şi alte acţiuni didactico-pedagogice. şi dincolo de 
aceasta trebuie să adăugăm că profesorul Gheorghe Boboş a stăpânit şi 
stăpâneşte cu adevărat ceea ce strămoşii noştri numeau ars dicendi, ars 
facendi, ars inveniendi, ars fasciendi. 
 

IV. Pregătirea tinerilor pentru viaţă nu pentru examen 
 

Îndrăgostit de carte şi de învăţătură, atras de forţa ştiinţei şi mai 
ales de secretele ei, profesorul şi-a pus în funcţiune priceperea şi energia 
sa pentru a contribui la pregătirea şi formarea tinerilor nu pentru examen 
ci pentru viaţă, pentru activitatea şi viaţa viitoare, de după absolvirea 
facultăţii (studenţii licenţiaţi şi masteranzi). Ca urmare, domnia sa a 
accentuat statornic că verbele a şti şi a face trebuie conjugate în prezent în 
lumina exigenţelor profesionale ale viitorului. Aceasta înseamnă că 
şcoala, în special şcoala superioară nu este antecamera vieţii ci unul dintre 
laboratoarele ei orientat cu faţa spre viitor. Pentru aceasta este însă 
nevoie, aşa cum a subliniat nu odată profesorul – să fie depăşită 
prejudecata care mai stăruie în minte şi dorinţa unui număr însemnat de 
tineri, potrivit căreia în şcoală cel mai important lucru este examenul, mai 
exact promovarea lui. 
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V. Manager înţelept şi activ 
 

Orice prezentare a activităţii şi personalităţii profesorului 
Gheorghe Boboş, trebuie şi va trebui, pentru a nu fi nepermis de săracă, 
să includă în structura ei şi însemnata sa activitate managerială în 
domeniul universitar. Aşa cum am amintit, domnia sa a îndeplinit 
misiunea, poate ar trebui să spuneam profesia de manager, în calitate de 
decan al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii ”Babeş Bolyai” din 
Cluj-Napoca, în decurs de 8 ani şi funcţia de decan al Facultăţii de Drept 
Cluj-Napoca din cadrul Universităţii Creştine ”Dimitrie Cantemir” cu 
sediul principal în Bucureşti., la care adăugăm şi funcţia de prorector al 
acestei universităţi. 

Adept al paradigmei lucrului bine gândit şi bine făcut, profesorul 
Gheorghe Boboş s-a implicat constant în calitatea sa de decan al Facultăţii 
de Drept din cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca în 
elaborarea şi implementarea strategiei şi managementului strategic 
universitar la nivelul facultăţii menţionate. Având o viziunea clară şi de 
perspectivă despre mersul învăţământului universitar a încurajat şi 
susţinut libertatea de gândire şi exprimare, promovarea spiritului 
interogativ, implementarea unui spectru larg de cursuri în programele 
universitare, dezvoltarea abilităţilor studenţilor de a învăţa cum să înveţe, 
cum să facă, cum să convieţuiască cu semenii lor şi de a învăţa cum să fie, 
încurajarea dezvoltării carierei universitare pentru toţi membrii 
comunităţii academice, intensificarea legăturilor dintre învăţare şi 
cercetare, înscrierea învăţământului juridic universitar în tendinţele 
generale naţionale şi internaţionale. 

Aceleaşi însuşiri, aceleaşi calităţi, i-au permis domnului profesor 
să se implice masiv şi competent în elaborarea strategiei care urma să fie 
implementată, strategie care avea să asigure funcţionarea normală a 
facultăţii particulare de Drept de la Cluj, din cadrul Universităţii Creştine 
„Dimitrie Cantemir” cu sediul în Bucureşti. 

După opinia noastră înfiinţarea Facultăţii de Drept despre care 
vorbim, este din punct de vedere juridic opera managementului 
universitar strategic. Anatomia ei s-a întregit şi a căpătat chip. 
Concomitent a început să funcţioneze tot mai bine, a crescut şi s-a 
dezvoltat, acreditarea ei oficială a confirmat că a trecut cu bine examenul 
de maturitate. Meritul cel mai mare a aparţinut profesorului Gheorghe 
Boboş. Acest merit poartă amprenta nedegradabilă a vocaţiei, priceperii şi 
activităţii neobosite <<marca>> Boboş. Concomitent menţionăm că aceste 
merite care i-au permis şi îi permit să vadă, să ştie atât de mult este faptul 
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că domnia sa a poposit pe umerii unor celebri înaintaşi. şi totuşi mai 
menţionăm un merit al sărbătoritului. De mai mulţi ani pe umerii săi s-au 
căţărat tineri jurişti dornici de a vedea cu ochii tot mai departe şi mai bine. 

În încheiere îl rugăm pe domnul profesor universitar să primească 
cu prilejul aniversării împlinirii a optzeci de ani cele mai calde felicitări 
pentru succesele obţinute în decursul timpului împreună cu urările noastre 
de multă sănătate, noi izbânzi în toate, bucurii şi satisfacţii şi LA MULŢI 
ANI! 
 
 


