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Balance, kindness, humanity, professionalism, 

Dan Marin Aurel NANU 

  
 We simply called him: the Professor; because he was, is 
and will remain the Professor. You could set your watch 
according to him. Devoted. Professional. Profound. Serious. A 
scholar. An experienced scholar. 
 Mister Dan Marin Aurel NANU was born on May 19th, 
1946 in Romania in the city of Timisoara out of a renowned 
and highly appreciated family of intellectuals. An extremely 
well balanced man, with a kind heart, full of humanity and 
extremely professional in all his undertakings. He mostly 
applied the principles of quality management on all levels and 
promoted competent and moral people disregarding the 
geographical area they came from. I knew him very well 
because I worked with him since 1993 until 2012. Together we 
did all that was good and moral, just as a father and son would 
do. 

There are moments in life in which, no matter the social 
step we find ourselves on, how important our earthly mission is, we are turned by a voice within to remember 
that we are but passengers on this earth, that the human being is frail, that there is but a second between life 
and death. 
Here are but four words to characterize him (I use the present tense because Mister Dan Marin NANU is 
among us): balance, kindness, humanity, professionalism. 

I had hoped for a long period of time that this „good-bye” would be delayed by God and that I would 
not have to say it until much later in time. I thought that our beloved Professor would remain here among us to 
fuel our spirits with the light of the wisdom he had bestowed on many of us. 

Today, the words that could have thousands of meanings, make hundreds of thoughts shine are poor and 
incapable of portraying the feelings we experience when we recall our distinguished professor Dan Nanu. 

I would like, in a few words, to catch the overwhelming personality of the one passed on the paths of 
Eternity to continue watching over us. I knew him has a teacher, as a person keen on unwrapping the secrets of 
science, as a Ph. D. advisor, and especially as a wise man and valuable friend. There are thousands of 
memories tying us, there are places, words, deeds, written pages that constitute a connection that cannot be 
broken by his departure. There have been many words said about Professor Dan Nanu. Manny will still be said 
and those who truly cherished him will not forget him. 

Those who have cherished and those who have wronged will hold for him, for a long time to come, a 
kind thought. 

Professor Dan Nanu will always remain among us. We will always have something to learn from the 
great life lessons he has taught us for years on row. 

Professor Dan Nanu will continue to teach us the lesson on human dignity, professional correctness, 
wisdom, the lesson of the one who dedicates his life to a profession of belief. His profession of belief was the 
University, the building of values, the formation and guidance of raw knowledge of those who he has trained 
as professionals, of the students to whom he has left as legacy the treasure of knowledge. 

We part from him with our hearts grieving, with the believe that if God would have granted him with 
just a little more time, we still would have had much to learn from him and our priceless teacher would have 
had much to do. 
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Farewell Professor, may the Heavens welcome you in peace, and when you get to Heaven pray for us 
and look after us just as you did on this Earth. 

I am the Editor-in-Chief of the Review entitled “Non-conventional Technologies Review” and I would 
like to thank professor Dan Nanu who, before “leaving” told me at his home: “you will continue with this 
Review and your name will take the place of my name as Editor-in –Chief”. Thank you Professor and I will try 
together with my colleagues to do good things and you “will tell us” when you consider, something that will 
bring value, balance, honesty and, why not, the peace so beneficial in a group, in a team. These things can be 
written here and will remain written here – for now was the moment to be said and written by yours truly. 

For me he was and will remain an example of dignity, uprightness, belief, honor, perseverance, 
professionalism and a special MAN, a wonderful MAN, a GREAT CHARACTER, an example to follow, A  
ROLE-MODEL.  

We need such models. I followed him, I learned, I accumulated.  
You will remain in our souls. 
And that is a certainty. 

 
Prof. Eng & Ec. Mihail Aurel ȚÎȚU, Sc. D. & Ph. D. 
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Echilibru, bunătate, omenie, profesionalism, 
 

Dan Marin Aurel NANU 

 Ii spuneam simplu: Profesorul. Pentru ca era, este și va rămâne Profesorul. Îți puteai potrivi ceasul 
dupa Domnia Sa. Devotat. Profesionist. Profund. Serios. Știa carte. Multă carte. 
 Domnul Dan Marin Aurel NANU s-a născut la data de 19 mai 1946 în România în orașul Timișoara 
dintr-o familie de intelectuali renumiți și apreciați. Un om extrem de echilibrat, bun la suflet, omenos și 
extrem de profeionist în tot ceea ce a făcut. A aplicat cu precădere principiile managementului calității la toate 
nivelurile și a promovat oamenii competenți și morali fără a ține seama de zona geografică din care provin 
aceștia. L-am cunoscut extrem de bine și de apropiat întrucât am lucrat cu domnia sa începand cu anul 1993 și 
până în anul 2012. Am făcut împreună tot ce se putea face bun și moral așa cum face un tată și un fiu. 
Iată numai patru cuvinte care îl caracterizează (spun asta la prezent întrucât domnul Dan Marin Aurel NANU 
este printre noi) și anume: echilibru, bunătate, omenie, profesionalism. 
 Există  în viață clipe în care, indiferent cât de înalt am fi poziționați social, cât de importantă ne-ar fi 
misiunea pământeană, suntem întorși de un glas interior spre a ne aduce aminte de vremelnicia noastră de 
fragilitatea ființei umane, de secunda care desparte viața de Eternitate. 
 Am sperat multă vreme ca acest cuvânt de adio să îmi fie întârziat de Dumnezeu și să îl rostesc într-un 
timp cât mai îndepărtat. Am crezut că iubitul nostru profesor va rămâne mult timp printre noi pentru a ne 
alimenta spiritele cu lumina întelepciunii care ne-a dăruit-o multora dintre noi. 
 Azi cuvintele care pot cuprinde mii de sensuri, care pot da strălucire a sute de gânduri, sunt sărace și 
incapabile a cuprinde simțămintele pe care le încercăm când ne gândim la distinsului nostru profesor Dan 
Nanu. 
 Aș vrea să cuprind în câteva cuvinte copleșitoarea personalitate a celui trecut pe cărările Veșniciei 
pentru a ne veghea în continuare de acolo. L-am cunocut ca dascăl, ca un împătimit al dezlegărilor secretelor  
științei, ca și conducător de doctorat și mai ales ca înțelept și valoros prieten. Sunt mii de amintiri care ne 
leagă, sunt locuri, cuvinte, fapte, pagini scrise care constituie acum o legătură care nu poate fi ruptă prin 
plecarea Domniei Sale. S-au spus multe despre Profesorul Dan  Nanu. Se vor mai spune multe, iar cei care l-
au prețuit și îl prețuiesc cu adevărat nu îl vor da uitării.  
 Vor avea multă vreme de acum, un gând de lumină și cei care l-au iubit, și cei care i-au greșit. 
 Profesorul Dan Nanu va rămâne mereu printre noi. Vom avea mereu de învățat câte ceva din marea 
lecție de viață care ne-a predat-o ani in șir. 
 Profesorul Dan Nanu ne va preda în permanență lecția demnității umane, a corectitudinii profesionale, 
a înțelepciunii, a celui care își dedică viața unei profesiuni de credință. Profesiunea de credință a domniei sale 
a fost Universitatea, clădirea valorilor, formarea și îndrumarea conștiințelor crude ale celor pe care i-a format 
ca profesioniști, a studenților cărora le-a lăsat moștenire comoara învățăturii. 
 Ne despărțim de domnia sa cu sufletele cernite, cu convingerea că dacă Dumnezeu i-ar mai fi dat puțin 
răgaz, am mai fi avut multe de învățat de la Domnia sa, iar neprețuitul nostru dascăl ar mai fi avut multe de 
făcut. 
 Adio, domnule profesor, cerul să vă primească în pace, iar când veți ajunge în ceruri să vă rugați 
pentru noi și să ne purtați de grijă așa cum ați făcut-o pe pământ. 
 Sunt Editorul-in-Chif al acestei Reviste denumită "Nonconventional Technologies Review" și aș dori 
să îi mulțumesc domnului profesor Dan Nanu care înainte de "a pleca" mi-a spus acasă la Domnia Sa: "vei 
duce această Revistă mai departe iar numele tău va apare acolo unde îi este locul adică în locul numelui meu 
la Editor-in-Chief". Vă multumesc domnule profesor și am să mă străduiesc să fac împreună cu colegii mei 
lucruri bune iar Dumneavoastră "ne veti spune" atunci când veți considera câte ceva care să aducă plus de 
valoare, echilibru, onestitate și de ce nu să ne aducă liniștea atât de benefică într-un colectiv, într-o echipă. 
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Aceste lucruri acum pot fi scrise aici și vor rămâne scrise aici - numai acum era momentul a fi spuse și scrise 
de către subsemnatul. 
 Pentru mine a fost și va rămâne un exemplu de demnitate, verticalitate, credință, onoare, perseverență, 
profesionalism și un OM special, un OM deosebit, un MARE CARACTER, un exemplu demn de urmat, UN 
MODEL.  
 Avem nevoie de astfel de modele. L-am urmat, am învățat, am acumulat. 
 Veți fi mereu în sufletele noastre.  
 Sigur așa va fi. 

 

Prof. univ. dr. ing. dr. ec. Mihail Aurel ȚÎȚU 


