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Ritmul devenirii istorice - spunea cu un secol în urma savantul Vasile 

Pârvan - depinde hotarâtor de ideile si formele creatiei culturale, care îsi pun 
definitoriu pecetea pe ansamblul faptuirilor umane. 

În istoria atât de framântata a neamului nostru, regasirea de sine a 
fiintei noastre nationale a fost posibila prin reîntoarcerea la spiritualitate si la 
valorile care o exprima. În acest orizont mirific, modelul carturarului s-a 
bucurat de o constanta pretuire. De la cronicari la Dimitrie Cantemir si corifeii 
Scolii Ardelene pâna la ctitorii României Moderne, între care straluceste 
vesnic geniul eminescian, românitatea si-a gasit îndrumatorii în dascalii de cuget si simtire româneasca. 
Acestia au deschis larg privirea spre valorile noastre perene, îndemnând totodata la necesara întâlnire întru 
universal a culturii noastre majore. Încât, modelul carturarului s-a impus în mentalul natiei cu o autoritate 
morala greu întrecuta de alte modele. 

Astazi, în momentul de criza a valorilor, resimtita de lumea întreaga si, odata cu ea, si de societatea 
nostra, reîntoarcerea la modele este cu atât mai acuta. 

Cu 15 ani în urma, in anul 1992, lua fiinta în acest colt de tara o noua cetate a stiintei si culturii - 
Universitatea „Danubius”. Toti cei ce i-au dat viata cu gândul si fapta noastra, înaripate de spiritul generos 
al Domnului Rector, prof. univ. dr. Benone Pusca, am facut din acest proiect datoria vietii noastre. 

Cadrele didactice ale Universitatii „Danubius” manifesta pretuirea si respectul cuvenit personalitatilor 
stiintei, din orice spatiu cultural autentic. Atitudinea noastra marturiseste deschiderea spre universalismul 
valorilor si al modelelor ce le întruchipeaza. 

În acest sens, Senatul Universitatii „Danubius”, aplecându-se cu toata preocuparea asupra operei 
stiintifice si faptelor de cultura si viata academica ale Domunului profesor universitar doctor Viorel-Nicolae 
Mânzu, rector al Universitatii „Dunarea de Jos”, Galati, decide sa-i acorde, pentru înalta apreciere, titlul de 
Doctor Honoris Causa. 

 
Om înca tânar, aflat în plin elan creativ si managerial, profesorul Viorel-

Nicolae Mânzu si-a plamadit deja un destin intelectual exemplar. Detinator 
al diplomei de inginer în automatica si calculatoare, obtinuta la Institutul 
Politehnic Bucuresti în 1991, a aprofundat studiile universitare în Franta, cu 
un remarcabil raport de cercetare stiintifica depus în 1991. În 1993 obtine 
doctoratul în Sisteme Automate la Universitatea din Galati, pentru ca în mai 
1995 sa obtina un al doilea doctorat în stiinta, de data aceasta în Franta, în 

domeniul Informatica-Automatica. 
Profesor titular la Universitatea „Dunarea de Jos”, Catedra de Automatica si Informatica Industriala, 

Domnul Viorel-Nicolae Mânzu a desfasurat de-a lungul anilor o bogata activitate stiintifica si didactica si în 
strainatate, ca cercetator sau profesor invitat la universitati franceze si belgiene. 

Prin meritele recunoscute în comunitatea stiintifica, profesorul Viorel-Nicolae Mânzu ocupa importante 
pozitii stiintifice. Astfel, este, între altele, membru în Comitetul Director al Societatii Române de Automatica 
si Informatica Tehnica, precum si al Consiliului Stiintific al Programului National de Cercetare -Dezvoltare 
INFOSOC al MECT. 

Ca om al scolii, Domnia Sa s-a dedicat cu vocatie instruirii si formarii tineretului studios, fie în calitate 
de decan al Facultatii de Inginerie Electrica si Stiinta Calculatoarelor, fie apoi de prorector al Universitatii 
„Dunarea de Jos” si, în prezent, de rector al aceluiasi înalt centru de învatamânt academic. 

Senatul Universitatii „Danubius” ia act de prodigioasa activitate stiintifica a profesorului Viorel-Nicolae 
Mânzu, materializata în carti publicate în tara si strainatate, în articole aparute în reviste internationale de 
prestigiu ori în volume ale conferintelor înternationale si nationale. Alaturi de valoarea teoretica, lucrarile în 
cauza au dobândit si o remarcabila finalitate practica prin contractele de cercetare încheiate cu numerosi 
si importanti beneficiari, precum si prin brevetarea unor inventii în domeniu. 

Acordând titlul de Doctor Honoris Causa domnului prof. univ. dr. Viorel-Nicolae Mânzu, Senatul 
Universitatii „Danubius” îsi exprima convingerea ca fortele intelectuale ale Galatiului vor întari colaborarea 
roditoare în folosul Comunitatii academice si a Scolii Românesti. 
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