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LAUDATIO 

Pentru acordarea titlului onorific de 
Doctor Honoris Causa 

al 
Academiei Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu 

 

Domnului dr. Daniel METZ, 
Preşedintele Consiliului de Administraţie  

al NTT DATA ROMÂNIA 
 
 

 
PROPOSITIO 
 
Onorată asistenţă, 
În anul în care Academia Forţelor Terestre „Nicolae 

Bălcescu” din Sibiu sărbătoreşte 175 de ani de existenţă, 
comunitatea academică este deosebit de onorată să fie astăzi 
alături de una dintre cele mai vizibile personalităţi ale vieţii 
manageriale din România, de domnul doctor Daniel METZ,  
o personalitate ce se bucură de un prestigiu recunoscut atât la 
nivel naţional, cât şi la nivel internaţional. 

Acordarea titlului de DOCTOR HONORIS CAUSA şi primirea 
sa în rândul membrilor de onoare ai corpului academic al 
Academiei Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu 
reprezintă o recunoaştere a valorii incontestabile a domnului 
doctor Daniel METZ, valoare dobândită din munca susţinută şi 
dedicată în managementului firmei, precum şi a implicării 
active în pregătirea viitorilor antreprenori din economia 
românească. 
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CURRICULUM 
 

Domnul Daniel METZ și-a stabilit, încă de la o vârstă 

fragedă, ţinta de a îşi desfăşura activitatea profesională în mod 

organizat și disciplinat, astfel parcurgând studiile liceale la 

Liceul Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia şi absovindu-le în 

anul 1983. Urmează apoi studiile la Şcoala Militară de Ofiţeri 

„Nicolae Bălcescu” din Sibiu (în prezent Academia Forțelor 

Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu), pe care le finalizează în 

anul 1986, specialitatea militară Finanţe. 

Cariera de militar activ și-o desfășoară în perioada  

1986-1990, în calitate de ofiţer financiar la două unități militare 

din garnizoana Oradea: Batalionul de aprovizionare şi transport 

şi Secţia de reparaţii tehnică militară din cadrul fostei Divizii 11 

Mecanizate „Carei”. 

Spiritul de întreprinzător şi curajul de a se implica activ în 

viaţa unei organizaţii l-au condus pe domnul doctor Daniel Metz 

să părăsească domeniul militar în favoarea domeniului economic, 

ocupând succesiv diferite poziţii manageriale de la Business 

Consultant, la Project Manager până la Professional Services 

Manager la Entire Software AG din Neu-Ulm, Germania. 

Dorul de România şi dorinţa de implicare în viaţa 

economică românească l-au determinat să înfiinţeze şi să 

conducă, începând cu anul 2000, EBS România S.A. la  

Cluj-Napoca, firmă specializată în produse şi servicii IT cu 

destinaţie industrială şi nu numai, fiind considerat unul dintre 

pionierii industriei de IT din Cluj-Napoca şi Transilvania. 

Cunoașterea şi autodepăşirea, obiective strategice 

individuale ale domnului doctor Daniel Metz, îi canalizează  
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paşii spre obţinerea diplomei de licență în Administrarea 

Afacerilor la Universitatea de Ştiinţe Aplicate Riedlingen, 

Germania în anul 2003. 

Dezvoltarea şi imaginea firmei EBS România S.A., la nivel 

naţional şi internaţional, au condus la achiziţionarea acesteia în 

anul 2013 de către concernul japonez NTT Group, Daniel Metz 

fiind director executiv al NTT DATA România până în anul 

2021, când preia frâiele Consiliului de Administrație al acestei 

companii. 

NTT DATA România este astăzi unul dintre cei mai 

importanţi furnizori de tehnologie din lume, fiind membră a 

grupului NTT cu peste 300.000 de angajați la nivel global,  

cu peste 2.000 de angajați în România şi cu o cifră de afaceri 

de peste 75 de milioane de euro anual. 

Înclinația dânsului către ştiinţă şi aplicarea acesteia în 

practică s-au concretizat, în anul 2018, cu obţinerea titlului 

ştiinţific de doctor în Management la Universitatea „Babeș-

Bolyai” din Cluj-Napoca, cu o teză ce studiază impactul culturii 

organizaționale asupra performanţei organizaţiei, cu calificativ 

Magna Cum Laude. 

Dar aria de implicare a domnului doctor Daniel Metz nu se 

rezumă doar la NTT DATA, fiind vicepreședinte al filialei Cluj a 

Societăţii Academice de Management din România (SAMRO) și 

membru al Consiliului Consultativ Strategic în domeniul  

socio-economic al rectorului Universităţii „Babeş-Bolyai” din  

Cluj-Napoca, precum şi membru în Consiliul Consultativ al 

Facultăţii de Management, Academia de Studii Economice din 

Bucureşti pentru perioada 2020-2024. 
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De asemenea, domnul doctor Daniel Metz este membru al 

Consiliului de Administaţie şi vicepreşedinte al Clubului 

Oamenilor de Afaceri de Limba Germană din Transilvania de 

Nord, membru în Consiliul de Conducere al Fundației „Alma 

Mater Napocensis”, membru al Institutului de Istorie „George 

Bariţiu” – Academia Română, filiala Cluj-Napoca, respectiv a 

fost membru al Bordului Camerei de Comerț Româno-Germane 

în România în perioada 2016-2018.  

Dr. Daniel Metz este unul dintre principalii promovatori ai 

responsabilităţii sociale în mediul de business, fiind în cei 21 de 

ani de conducere a companiei unul dintre principalii actanţi ai 

implicării în viața comunităţii, amprentând astfel semnificativ 

simbioza dintre mediul academic şi mediul de business, 

respectiv amprentând implicarea în proiecte sociale şi în mediul 

sportiv. 

Personalitate marcantă în domeniul afacerilor, Daniel Metz 

se implică în procesul de educare a viitorilor antreprenori din 

România, fiind din anul 2017 cadru didactic asociat la 

Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Facultatea de 

Ştiinţe Economice şi Administrarea Afacerilor, iar din anul 2021 

contribuie la dezvoltarea pregătirii viitorilor ofiţeri în cadrul 

Academiei Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu. 

În acest context, domnul doctor Daniel Metz a fost distins 

cu titlul de Profesor Honoris Causa al Universității „Babeș-Bolyai” 

din Cluj-Napoca în anul 2021.  

 

 

 

 



           Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu 
 

 

 

5 

 

ERGO 

 

Pentru toate cele menţionate anterior şi luând în considerare 

faptul că Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu 

este una din cele mai prestigioase instituţii de educaţie din 

România, ce pregătește viitorii lideri militari şi care în dezvoltarea 

lor profesională pot să se inspire din realizările domnului doctor 

Daniel Metz, preşedintele Consiliului de Administraţie al  

NTT DATA România, considerăm că decernarea prestigiosului 

titlu de Doctor Honoris Causa de către instituţia noastră 

constituie dovada alesei preţuiri faţă de întreaga activitate a 

Domniei Sale. 

 

 

Sibiu, 16 martie 2022 

 

 

Decanul Facultăţii de Ştiinţe Economice  

şi Administrative 

 

Col.conf.univ.dr. Dumitru IANCU 

 

 
 

 
 


