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COMUNICAT DE PRESĂ

E. S. DR. HERMAN BERKOVITS,
CONSULUL ONORIFIC AL ROMÂNIEI ÎN ISRAEL,
DOCTOR HONORIS CAUSA
AL UNIVERSITĂŢII TITU MAIORESCU DIN BUCUREŞTI
În data de 23 noiembrie 2017, Universitatea Titu Maiorescu din Bucureşti a decernat
titlul „Doctor Honoris Causa” E.S. Dr. Herman Berkovits, Consulul Onorific al României în
Israel. Ceremonia academică s-a desfăşurat în Aula Magna a Universității Titu Maiorescu,
în prezenţa unui public format din reprezentanţi ai instituţiilor statului, ai vieţii politice şi
ai Bisericii Ortodoxe Române, membri ai corpului diplomatic acreditat la Bucureşti,
personalităţi ale mediului public, oameni de cultură, cadre didactice universitare,
cercetători, studenţi, mass-media.
Domnul Dr. Herman Berkovits este o personalitate marcantă a lumii contemporane în
domeniul ştiinţelor medicale, care se bucură de prestigiu atât în Israel, cât şi la nivel
internaţional. Ca recunoaştere a valorii activităţii sale profesionale, doctorul Herman
Berkovits a fost desemnat, din anul 2009, medicul personal al premierului Benjamin
Netanyahu. Originar din România, născut în Maramureş, în Târgu-Lăpuş, absolvent al
Facultăţii de Medicină a Universităţii din Cluj, domnia sa desfăşoară, în acelaşi timp, o
activitate continuă pentru dezvoltarea relaţiilor de colaborare dintre România şi Israel.
Ca urmare a eforturilor susţinute în acest sens, în data de 15 aprilie 2015, Doctorul
Herman Berkovits a fost numit Consul Onorific al României în Israel.
Senatul Universităţii Titu Maiorescu din Bucureşti a luat hotărârea de a decerna
Domnului Dr. Herman Berkovits titlul „Doctor Honoris Causa”, cea mai înaltă formă de
recunoaştere academică din partea Universităţii, în semn de apreciere a meritelor
profesionale ale domniei sale în activitatea de medic, situată sub auspiciile excelenţei, a
contribuţiei deosebite la consolidarea şi dezvoltarea colaborării dintre cele două state, a
suportului oferit domeniului medical din România, a promovării principiilor şi valorilor
umanismului în relaţiile dintre oameni.
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După cuvântul de deschidere adresat participanţilor de prof. univ. dr. Smaranda Angheni,
rectorul Universităţii Titu Maiorescu, acordarea titlului a urmat ritualul academic
consacrat al evenimentului. Prof. univ. dr. Dan Florin Ungureanu, Preşedintele Senatului
Universităţii, a dat citire Hotărârii Senatului de decernare a titlului, iar prof. univ. dr. Iosif
Urs, preşedintele Universităţii Titu Maiorescu, a citit LAUDATIO, cu titlul: „Doctorul
Herman Berkovits – Ambasadorul valorilor care ne unesc”. Au urmat acordarea Diplomei,
însoţită de o plachetă, şi îmbrăcarea ţinutei academice de Doctor Honoris Causa. Dr. DHC
Herman Berkovits a rostit un amplu şi substanţial Discurs de recepţie, cu titlul: „Valorile
Umanismului, valorile omului – şansa lumii contemporane în era globalizării”.
În continuare, prof. univ. dr. Irinel Popescu, directorul Institutului de Cercetări Medicale
„Nicolae Cajal”, al Universităţii Titu Maiorescu, a dat citire mesajelor de apreciere
transmise cu ocazia evenimentului de către înalte personalităţi din Israel: Premierul
Benjamin Netanyahu, Yuli Yoel Edelstein, Preşedintele Knesset-ului, Avigdor Liberman,
Ministrul Apărării, Dr. Yoram Weiss, Directorul Centrului Medical Hadassah. Între
participanţii care au luat cuvântul şi au subliniat meritele Doctorului Herman Berkovits sau aflat: E.S. Doamna Tamar Samash, Ambasadorul Israelului la Bucureşti, Gabriela Firea,
primarul general al Capitalei, prof. univ. dr. Adrian Năstase, fost prim-ministru al
Guvernului României şi preşedintele Fundaţiei Titulescu, dr. Aurel Vainer, preşedintele
Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România, Jose Iacobescu, Preşedintele B’nai B’rith
Romania, IPS Ieronim Sinaitul, Episcop Vicar Patriarhal.
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