
Bine ați venit la Congresul Universității „Apollonia” din Iași!

 Congresul Internațional „Pregatim viitorul, 
promovând excelența” în cea de-a XXXIII-a ediție, 
marchează începutul de an 2023 drept o perioadă de 
inițiative îndrăznețe și de mare anvergură în istoria 
Universității „Apollonia” din Iași. Consorțiul româno-
american prin contractul său de asociere deschide 
importante perspective sistemului de învățământ apollonist. În concordanță, 
Universitatea „Apollonia” din Iași planifică proiecte importante care prevăd 
reorganizarea și optimizarea în acest an a învățământului apollonist. Detenta 
favorizată de ieșirea din pandemie, reprezintă de asemenea un stimul pe care îl 
dorim de bun augur. 
 Tematica și organizarea Congresului în cea de-a XXXIII-a ediție 2023 
a fost în linii mari hotărâtă împreună cu Acad. Răzvan Theodorescu, personaj 
fabulos al culturii românești și europene contemporane care printr-o distinsă 
prietenie a influențat puternic conceptul didactic și științific al comunității 
academice apolloniste. Însăși secțiunea „Deficite de comunicare/negociere/
cooperare ca sursă de conflict în lumea contemporană” cu  care debutează 
Congresul și pe care trebuia să o conducă, alături de un remarcabil colectiv 
de personalități a fost programată și pregătită împreună cu domnia sa. O boală 
necruțătoare ne văduvește astazi de prezența benefică și stimulativă a Acad. 
Răzvan Theodorescu. 
 Trebuie să ne mobilizăm pentru ca prin maximă dăruire și efort creativ 
să pășim cu încredere în desfășurarea Congresului, convinși ca spiritul Acad. 
Răzvan Theodorescu este alături de noi, ne îndrumă și ne protejează.
 Echipa care s-a ocupat de organizarea Congresului, cadre didactice, 
studenți, alături de Fundația Răzvan Theodorescu, vor veghea cu profesionalism 
pentru ca această unică activitate să fie cu bine dusă la capat. 
 Beneficiem de prezența în Congres prin aportul lor științific al unui grup 
de intelectuali de înalt profesionalism care prin contribuția lor vor face ca acest 
congres să-și confirme unicitatea. Avem alături de noi întreaga comunitate 
academică a Universității „Apollonia” din Iași, studenți și cadre didactice, care 
cu convingere, dăruire și loialitate contribuie la realizarea și susținerea mitului 
apollonist. 
 Le mulțumesc tuturor deopotrivă pentru că sunt alături de noi!

Președinte al Universității „Apollonia” din Iași, 
Prof. univ. dr. Vasile Burlui


