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 Universitatea „Valahia” din Târgoviște a avut onoarea de a primi miercuri, 13 ianuarie 2021, 
vizita Excelenței Sale, doamna Ingrid Kressel, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii 
Estonia în București și a Prim Secretarului Ambasadei, domnul Mihkel Metsa. 
 Cu ocazia primei sale vizite oficiale în fosta reședință domnească, Excelența Sa s-a întâlnit cu 
membri ai conducerii universității și s-au purtat discuții referitoare la noi colaborări între Universitatea 
„Valahia” și instituții de învățământ superior și de cercetare din Estonia. S-au identificat, de asemenea, 
piste importante de cooperare între Ambasada Republicii Estonia la București și Universitatea „Valahia” 
din Târgoviște.  

Prorectorul universității pentru dezvoltare instituțională și relații internaționale, prof. univ. dr. 
habil. Silviu Miloiu, s-a declarat onorat de prezența Excelenței Sale, cu atât mai mult cu cât aceasta a 
oferit posibilități concrete de identificare a unor oportunități de colaborare în vederea realizării unor 
proiecte ambițioase în domeniile cercetării istoriei, digitalizării și în cel al educației. Universitatea 
„Valahia” din Târgoviște este o universitate comprehensivă, angajată în politici de internaționalizare și de 
lărgire a ofertei sale de studii în limbi străine, pregătită pentru extinderea cooperării la nivel educațional, 
în contextul provocărilor actuale.  

Discuțiile au abordat și structura, și evoluția universității, prorectorul pentru învățământ și 
asigurarea calității, conf. univ. dr. ing. Henri Coandă, punctând aspectele cele mai relevante ale 
procesului educațional, de formare a studenților și ale activității din domeniul cercetării și inovării. 
Prorectorul pentru probleme sociale și studențești, conf. univ. dr. Mircea Duică, a scos în evidență 
condițiile foarte bune pe care universitatea le pune la dispoziția studenților, inclusiv a celor internaționali, 
iar doamna Smaranda Gabrielescu, directorul general administrativ, a reliefat eficiența managerială și 
administrativă, dovedită și prin capacitatea de a atrage importante fonduri europene și naționale în 
vederea finalizării Campusului universitar și formării profesionale a studenților și a personalului. 

Agenda întâlnirii a inclus și vizitarea Campusului universitar și a Institutului de Cercetare 
Științifică și Tehnologică Multidisciplinară, înalții oaspeți zăbovind în multe dintre laboratoarele acestuia 
și arătându-se impresionați de dotările performante ale institutului, de calitatea înaltă a cercetărilor și a 
proiectelor de cercetare care se derulează în cadrul acestuia, precum și de implicarea instituției în 
cercetări menite să contribuie la realizarea agendei Uniunii Europene de combatere a poluării atmosferice.  

Excelența Sa, doamna Ingrid Kressel a mulțumit pentru primire și a apreciat contribuția 
Asociației Române pentru Studii Baltice și Nordice la consolidarea și extinderea parteneriatelor, 
considerând acest fapt o parte importantă - platformă în discuțiile privind proiectele de cooperare inter-
instituțională. Este de remarcat faptul că în acest an, la data de 26 februarie, se celebrează 100 de ani de la 
stabilirea relațiilor diplomatice între Estonia și România, iar la 13 septembrie, 30 de ani de la restabilirea 
acestora. S-a subliniat, în acest context, importanța pe care oficiul diplomatic eston o acordă și celebrării a 
două decenii de la includerea în curriculumul academic a unor cursuri universitare cu privire la Regiunea 
Mării Baltice la Universitatea „Valahia” din Târgoviște, organizării unor școli de vară dedicate studiilor 
scandinave, finice și baltice, unde a fost predată pentru prima dată în România limba estonă, precum și 
găzduirii unei asociații și a unei biblioteci de profil la Târgoviște. 
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