SANDA GHIMPU
UN POSIBIL PORTRET

1946
1946 – 1948
1952 – 1963
1963 – 1969
1968
1969 – 1987
1984 – 1987
1992 –1998

- absolventă a Facultății de Drept a Universității din
București
- avocat și judecător
- jurisconsult la Întreprinderea Cinematografică
București și la Editura Tineretului București
- Academia Română, Institutul de Cercetări Juridice
- doctor în Drept
- Conferențiar și Profesor Universitar al Facultății de
Drept a Universității din București
- Prorector al Universității din București
- Profesor Universitar și Prorector al Universității
Ecologice

În galeria profesorilor universitari prestigioși ai Universității București,
respectiv ai Facultății de Drept, SANDA GHIMPU ocupă un loc aparte prin
prezența sa științifică, dar și prin profilul moral.
Absolventă strălucită a Facultății de Drept din București - șefă de
promoție - în anul 1946, SANDA GHIMPU provenea dintr-o familie
"burgheză" în terminologia luptei de clasă care începuse în acei ani tulburi
de instaurare a regimului comunist în România.
Cultul pentru muncă, disciplină și pentru căutarea desăvârșirii în
profesie și în evoluția umană îl moștenise de la părinții săi, ambii profesori
cunoscuți și prețuiți în Ploiești, orașul său natal.
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Anii de după război, ca și originea socială "nesănătoasă" au constituit,
pentru o bună perioadă de timp, obstacole severe în dezvoltarea unei cariere
profesionale adecvate cunoștințelor, valorii intelectuale și idealurilor pentru
SANDA GHIMPU.
Așa se face că abia după un deceniu de la absolvirea facultății,
SANDA GHIMPU începe să lucreze cu o anumită continuitate într-o profesie
juridică (inițial, fusese numită magistrat dar, în scurtă vreme, fusese
destituită din magistratură în cadrul epurărilor din magistratură din anul
1947) în calitate de jurisconsult și apoi de consilier juridic, în cadrul
Studiourilor Cinematografice Române.
După anul 1960, SANDA GHIMPU reușește să facă un prim pas pe
drumul idealurilor sale profesionale devenind cercetător științific în cadrul
relativ recent înființatului Institut de Cercetări Juridice.
Din acest moment, traiectul profesional al SANDEI GHIMPU este unul
exclusiv ascendent, marcat de numeroase și importante realizări
profesionale și care au consolidat în lumea juridică românească și
internațională un nume respectat și o persoană admirată.
Din anul 1969 SANDA GHIMPU devine conferențiar universitar și apoi
profesor al Facultății de Drept din Universitatea București și, pentru o bună
bucată de vreme, unul din conducătorul acestei universități, ocupând
succesiv funcțiile de secretar științific al Senatului și, respectiv, prorector al
Universității București (2 mandate).
Pentru cel puțin două decenii, Prof. SANDA GHIMPU a îndrumat pașii
promoțiilor de studenți care i-au păstrat în minte și inimă îndemnul său de
optimism și încredere pe care îl formula, întotdeauna, prin termenul
Excelsior.
După anul 1990, deși se pensionase, a avut o contribuție importantă
la apariția învățământului juridic privat, continuând să formeze noi promoții
de juriști și să îmbogățească cu alte lucrări științifice valoroase patrimoniul
de carte juridică românească.
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În acest context, amintim și publicarea unui curs de retorică juridică,
operă de pionierat în România.
Sub îndrumarea sa didactică, pedagogică și științifică au crescut mulți
și valoroși juriști, doctori în drept care și astăzi, unii ajunși la rândul lor la
senectute, se revendică cu mândrie drept elevii doamnei SANDA GHIMPU.
A avut vocația de a aduna oameni și idei împreună și nu viciul de a
dispersa sau diviza, a avut permanent dorința de a împărtăși gândurile și
ideile sale cu cei apropiați profesional, creând un climat propice emulației
intelectuale și științifice.
Pentru studiul dreptului muncii, contribuția Prof. SANDA GHIMPU este
importantă, chiar decisivă întrucât, atât ca disciplină curriculară, cât și ca
ramură de drept, dreptul muncii și-a câștigat drept de cetate în lumea juridică
și în învățământul juridic academic și datorită lucrărilor fundamentale pe care
Prof. SANDA GHIMPU le-a elaborat (Tratatul de dreptul muncii, 3 vol., 19781982, Codul muncii comentat și adnotat, 1988).
Nu se poate concepe astăzi evoluția dreptului muncii fără a face o
reverență de mulțumire în fața celei care a pus fundamentele solide ale
acestei discipline juridice în România.
Dincolo, însă, de meritele științifice incontestabile, Prof. SANDA
GHIMPU a fost un om deschis inovării în predarea dreptului, utilizând
metode interactive din cele mai apropriate însușirii aprofundate a
cunoștințelor juridice.
Apelul la utilizarea procesului experimental ca metodă de predare, a
avut în Prof. SANDA GHIMPU un pionier în cadrul Facultății de Drept, iar
amintirile mele ca participant la acel proces sunt dintre cele mai frumoase pe
care studenția mi le-a dat.
SANDA GHIMPU a fost, însă, și o prezență intelectuală marcantă în
epocă, al cărei spirit și viziune depășeau "zidurile universitare", lăsând o
amprentă indelebilă asupra dezbaterii de idei - atât cât era posibil în regimul
comunist - în cadrul rubricii permanente pe care o semna în revista
Contemporanul.
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SANDA GHIMPU a fost extrem de apreciată și în lumea juridică din
străinătate, fiind membru în conducerea Societății Internaționale de Drept al
Muncii și Securității Sociale (Geneva).
De nenumărate ori, a fost raportor național reprezentând în această
calitate România la congrese de dreptul muncii europene și mondiale, iar în
anul 1986 a fost raportor general la una din cele trei teme ale Congresului
European (Jesolo-Veneția).
SANDA GHIMPU a fost înconjurată de respect, admirație și dragoste
de către studenți, colegi, colaboratori și cunoștințe. Era o prezență ce nu
putea fi ignorată, iar starea agreabilă pe care o inducea în partenerii de
dialog crea un farmec deosebit întâlnirilor cu această personalitate și stimula
empatia spirituală.
Plecarea din această lume a Prof. SANDA GHIMPU nu a însemnat,
nicidecum, uitarea sau ignorarea ideilor sale, a spiritului său, pe care mulți
dintre noi le-au admirat.
Cei care ne revendicăm drept ucenici ai școlii create de Prof. SANDA
GHIMPU avem orgoliul de a spune că suntem continuatorii necondiționați ai
crezurilor, idealurilor și împlinirilor științifice pe care domnia sa ni le-a inculcat
în mintea și sufletul nostru.
Parafrazând o vorbă care face astăzi înconjurul lumii, putem spune,
sub imperiul amintirilor de neșters, "și noi suntem SANDA GHIMPU".

Director al Centrului de Drept Social Comparat
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