
Motto: 

 

„În îndrăzneală este şi geniu şi putere şi magie!" 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asociația ALUMNI UEB 
 

 

 

Perioada studenției constituie, pentru oricine a trăit-o, etapa în care s-a format profesional, 

s-a conturat ca personalitate, şi timpul în care a legat prietenii pe viață... 

 

Perioada studenției, se spune, reprezintă cei mai frumoşi ani…anii care prefigurează ceea 

ce vei devein…anii care deschid porțile spre împlinire… 

 

Dar trece, parcă, prea curând. Şi atunci rămân amintirile… 

 

 

Asociația Alumni UEB doreşte tocmai să dureze o punte în timp. Încearcă, prin activitatea ei, să 

realizeze o legătură permanentă între absolvenții UEB, azi jurişti, economişti, ecologi, ingineri, manageri, 

ziarişti, psihologi, artişti, medici, profesori de educație fizică şi sport ş.a., şi spațiul universitar care i-a 

format. Indiferent de poziția profesională la care au acces absolvenții simt totuşi nevoia revenirii în mediul 

studenției lor, a revederii cu foştii profesori şi colegi şi a păstrării legăturii cu aceştia. 

 

Azi Universitatea Ecologică din Bucureşti sărbătoreşte 25 de ani de la fondarea ei, iar Asociația 

Alumni UEB a fost înființată acum 25 ani. În urmă cu 25 de ani, la 4 aprilie 1990, un grup de entuziaşti 

condus de prof. univ. dr. ing. Dolphi Drimer obținea „certificatul de naştere" şi prin aceasta recunoaşterea 

oficială a primei instituții de învățământ superior particular din România postcomunistă. Acum 25 ani, 

acelaşi Dolphi Drimer a înțeles că o comunitate academică nu este formată doar din profesorii şi studenții 

din acel moment, ci din toți cei care au trecut pragul ei şi s-au format în atmosfera ei. Astfel, la inițiativa sa 

a luat ființă Asociația Alumni UEB. Conducerea actuală a Universității, prof. univ. dr. Mircea Duțu, în 

calitate de Preşedinte, şi prof. univ. dr. Alexandru Țiclea, în calitate de Rector, a considerat oportună 

continuarea activității acestei asociații şi, iată-ne, din nou alături de voi. Pentru că, nu-i aşa, dacă magiştrii 

sunt cei care îşi modelează discipolii, şi absolvenții sunt cei care dau valoare Universității. 



Şi dacă, în 1990, au susținut admitere la Universitatea Ecologică din Bucureşti peste 7.000 de 

tineri pe cca.1000 de locuri, azi, aceeaşi Universitate, are cu mult peste 20.000 de absolvenți… Astfel, 

deviza ecologistă, novatoare şi creatoare în acțiune, promovarea unei deveniri durabile, în sensul 

împăcării şi compatibilizării cu Natura, a fost transmisă mai departe pentru că toți cei ce-au existat în 

spațiul UEB au fost „contaminați" de spiritul acesteia, indiferent ce specialitate au urmat. 

 

Asociația Alumni UEB îşi propune ca membrii ei să rămână conectați la problemele 

ecologiei, să ofere sprijin şi să se sprijine reciproc în promovarea valorilor culturii, a ştiinței şi a civilizației. 

Vrea ca aceştia să îşi păstreze apartenența la Universitatea Ecologică cu atât mai mult cu cât astăzi 

problemele ecologice au devenit probleme cardinale ale civilizației noastre. 

 

 Asociația are ca scop atât stabilirea relațiilor de colaborare între Universitatea Ecologică din 

Bucureşti şi absolvenții săi, din toate domeniile şi de pretutindeni, cât şi sprijinirea dezvoltării bazei 

materiale, de învățământ şi cercetare din universitate, menținerea şi dezvoltarea tradițiilor specifice 

Universității şi cultivarea spiritului de apartenență la comunitatea academică a acesteia. 

 

În acest sens se doreşte crearea unui cadru organizat de contact între Universitate şi 

absolvenți precum şi asigurarea oportunităților de dezvoltare profesională a acestora prin actualizarea 

informațiilor privind oferta de servicii educaționale ale Universității. Se urmăreşte facilitarea comunicării 

între absolvenți, realizarea unor schimburi de experiență - absolvenții care au ajuns să lucreze în domenii 

interesante, care au câştigat experiență, pot împărtăşi cunoştințele lor prin organizarea cu ajutorul 

asociației a unor întâlniri sau conferințe, dar şi organizarea de cursuri de perfecționare la nivelul 

Universității (cursuri postuniversitare, masterate şi doctorate). 

 

De asemenea, Asociația Alumni promovează realizarea unor legături între ofertanții de locuri de 

muncă care se adresează Universității şi absolvenții UEB, dar şi inițierea de relații cu asociații, fundații şi 

organisme similare din țară şi străinătate. Un parteneriat văzut şi ca o modalitate de dezvoltare şi 

consolidare a vieții social-economice din țara noastră. 

 

Legătura cu absolvenții Universității este un motiv de mândrie, un imbold, şi pentru actualii 

studenți. Un mod de relevare a posibilităților de dezvoltare profesională a celor ce au fost la fel ca ei şi 

totodată un model spre care să tindă în pregătirea lor. Cu siguranță, sprijinul acordat Universității de către 

absolvenți prin donații este la fel de important ca şi recrutarea studenților pentru diferite programe de 

studiu şi acordarea de burse, sfaturi privind cariera sau alte căi. 

 



Asociația Alumni UEB promovează organizarea unor evenimente cultural-ştiințifice având ca 

punct de pornire idei ecologiste, dar nu numai, încercând şi în acest mod să contribuie la îmbunătățirea 

nivelului vieții academice, precum şi editarea unor buletine informative, broşuri, pliante şi alte suporturi 

media prin care să poată fi atinse scopurile propuse.  

 

Are în vedere şi realizarea de reuniuni şi întâlniri la cererea absolvenților, sprijinind inițiativele de 

acest gen prin punerea la dispoziție a sălilor Universității şi ocupându-se de aspectele ce țin de organizare. 

 

Indiferent de momentul în care au părăsit Universitatea, absolvenții păstrează o relație complexă 

cu aceasta, o apreciază sau o critică, dar nu o ignoră niciodată. Totuşi, perioada studenției a fost cea care 

a conturat în mare parte personalitatea lor. Prin Asociație se urmăreşte şi încurajarea unui fenomen de 

„feed-back" în sensul obținerii de ecouri, informații legate de modul în care studenții unui timp au 

perceput viața lor în acea perioadă şi dacă ar fi putut fi altfel…ce a fost bine şi ce ar fi de schimbat sau de 

adăugat. Pentru că numai prin perfecționare se poate reuşi creşterea prestigiului Universității pe plan 

local, național şi internațional. 

 

Asociația Alumni UEB încearcă astăzi restabilirea legăturii dintre colegi, dintre foştii studenți şi 

profesori, dar şi redescoperirea năzuințelor comune şi, în acelaşi timp, sprijinirea carierei fiecărui 

absolvent al Universității Ecologice. 

 

Pentru că mai ales acum, când traversăm o criză economică fără precedent, este nevoie de o 

conjugare a eforturilor creatoare. Este nevoie de un angajament pe termen lung, de reciprocitate şi 

corectitudine. Un efect sinectic, favorizat de un spațiu pentru contacte personale şi profesionale între 

foştii colegi şi cu participarea profesorilor este în măsură să ajute la depăşirea tuturor obstacolelor. 

 

Şi pentru că, nu-i aşa, ceea ce a determinat poate opțiunea pentru Universitatea Ecologică a fost 

curajul, profesionalismul, perseverența. Să nu uităm deci deviza de început a Universității… „în 

îndrăzneală este şi geniu, şi putere şi magie…". 


