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Cuvânt 

la deschiderea ceremoniei de acordare a titlului de 

DOCTOR HONORIS CAUSA  

BENEFICIORUM PUBLICORUM 

al Universității de Vest din Timișoara 

Doamnei SIMONA HALEP 

 

 

 

Distinsă doamnă Simona Halep, Dragă Simo – dacă îmi este permis 

Stimați membri ai Comunității Academice din Universitatea de Vest din Timișoara, 

Distinși invitați, 

Dragi colegi și studenți, 

Onorată asistență, 

 

 

 
Dacă v-ați uitat pe site-urile altor universități sau dacă ați urmărit discuțiile din spațiul public 

referitoare la universitățo, cu siguranță ați întâlnit două constante: 

- Universități care declară că fac educație de calitate și cercetare de excelență 

- Și că pregătesc studenți pentru piața muncii 

Desigur, acestea sunt și obiectivele Universității de Vest din Timișoara, iar lucrurile acestea chiar 

se întâmplă în universitatea noastră. Spun doar că Universitatea de Vest din Timișoara se află în toate 

ierarhizările internaționale între primele universități românești, ba chiar alături de Academia Română – o 

companie care, desigur, ne face cinste și ne obligă să ridicăm ștacheta și mai sus, an de an. 

Universitatea de Vest din Timișoara iese în evidență, din punctul meu de vedere, prin faptul că nu 

ne rezumăm doar la pregătirea voastră ca viitori profesioniști, ci ne-am propus să le facilităm studenților 

noștri devenirea. Sloganul nostru, în limba engleză, sună așa: BECOME YOUR BEST! 

O să ascultăm cu toții cele expuse în Laudatio. Felicitări colegilor mei, nu este ușor să surprinzi 

într-un text și realizările, și personalitatea Simonei Halep. Orice text, orice sală de conferință, par strâmte, 

neîncăpătoare, pentru acest demers.  

Pentru mine Simona Halep reprezintă exact acele trei cuvinte în limba engleză prin care ne-am 

definit, ca Universitate, ca prezență publică: BECOME YOUR BEST! 

 

Doamnelor și Domnilor, 

 

Simona Halep, România, devine astăzi membru onorific al Universității noastre, la 27 de 

ani, în calitate de Doctor Honoris Causa Beneficiorul Publicorum, pentru rezultatele ei pe 
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terenul de tenis, pentru simbolul reușitei care a devenit, pentru modelul de carieră pe care îl 

propune nu numai tinerei generații, dar și nouă, cei care am trecut de etapa studenției dar, care, în 

continuare, evoluăm. 
Pentru mine, ca profesor, este foarte clar că atunci când sunt la curs sau la seminar în fața 

studenților concurez cu smartphone-ul pentru atenția lor. Lumea din ziua de astăzi este diferită de cea în 

care am crescut noi. Accesul la informație, sursele alternative de informație – și, de ce să nu acceptăm, de 

formare, s-au diversificat, iar noi, ca universitari, nu le putem ignora, nu le putem doar blama cu 

superioritate savantă. 

Noi suntem aici să găsim soluții pentru copiii noștri, pentru viitorul României. De astăzi, o avem 

alături și pe Simona Halep. Simo întruchipează ca nimeni altă cele trei cuvinte BECOME YOUR BEST! 

Simo a arătat că te poți naște în România, poți crește în România și poți ajunge numărul unul 

Mondial. Vorbim de numărul unu Mondial în 2018, într-o perioadă când ortodoxia spune că resursele 

investite sunt cele care determină creșterea și descreșterea. Simona Halep ne arată că avem modele, nu 

suntem condamnați să ni le construim din tăcerile istoriei mai vechi sau mai recente. 

Într-o perioadă în care genetica este unul dintre domeniile științifice în care se investește și de la 

care lumea are mari așteptări, mulți au și mari îngrijorări, Simona Halep ne arată că talentul, munca, 

perseverența, auto-controlul și, nu în ultimul rând, inteligența, pot învinge determinismul bagajului 

genetic. Vă amintiți imaginile cu Simona Halep, pe patul de spital, epuizată după Australian Open?  

Mi-ar plăcea să văd aceeași pasiune, aceeași perseverență și aceeași putere de a trece peste eșecuri 

de etapă și la studenții noștri. DEsigur, nu vreau să îi văd la spital, doamne ferește. Însă aș vrea să îi văd 

că investesc în ei, că aleg munca pentru viitor în detrimentul unei plăceri momentane. DEsigur, este loc și 

pentru distracție în viața de student, cum sunt sigur că este loc și pentru ciocolată/înghețată în dieta 

Simonei – așa-i? însă nu trebuie să confundăm obiectivul cu micile victorii de etapă. 

Începând de astăzi, Simona este alături de noi, cu tot ceea ce simbolizează cariera ei, 

personalitatea ei.  

 

Stimată Doamnă Simona Halep, 

 
Draga noastră campioană, 

Astăzi, prin acordarea titlului de DOCTOR HONORIS CAUSA BENEFICIORUM 

PUBLICORUM, Universitatea de Vest din Timișoara vă apreciază pentru toate realizările 

sportive ale Domniei Voastre și pentru prestigiul adus României dincolo de granițele ei, pe toate 

meridianele globului. Suntem onorați de prezența Domniei Voastre în Timișoara și de intrarea în 

rândurile comunității noastre academice. Vă urăm sănătate, putere de muncă și vă dorim să 

continuați cu aceeași dăruire și pasiune cariera minunată pe care ați construit-o. Vă mulțumim că 

sunteți un model pentru toți românii, indiferent de vârstă și de profesie! Dar mai ales pentru 

studenții și pentru profesorii de la UVT! 

 

 

 

Prof. univ. dr. Marilen-Gabriel Pirtea 

 

 

Rectorul Universității de Vest din Timișoara 
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LAUDATIO 

în onoarea  

Doamnei SIMONA HALEP 

cu ocazia acordării titlului de  

DOCTOR HONORIS CAUSA BENEFICIORUM PUBLICORUM  

 

 

Onorat prezidiu,  

Stimate domnule Rector,  

Distinși Membri ai Comunității academice,  

Distinsă Doamnă Simona Halep, 

Doamnelor și domnilor, 
 

 

 

Universitatea de Vest din Timișoara celebrează azi o tânără româncă, o sportivă care, la 

27 de ani, este deja parte a istoriei sportului din România și care aduce cu ea optimismul, 

încrederea și exemplul izbânzii prin muncă. 

9 iunie 2018, o după amiază într-o zi de sâmbătă, în aparență oarecare. Departe, însă, de a 

fi așa. O punte de gânduri și speranțe leagă România de Paris. Simona Halep joacă finala 

turneului de la Roland Gaross. A patra finală de Grand Slam în carieră. Maria, Jelena și Caroline 

au fost fie mai inspirate, fie mai norocoase, fie, de ce nu, mai bune în celelelte trei încercări, din 

care două chiar pe legendarul Philippe Chatrier. De data aceasta, Sloane Sthepens este cea care 

pare a se opune visului Simonei cu un tenis metronom. Un prim set și 2-0 în al doilea îi 

deschidea unei tenace, relaxate și incredibil de calme americance drumul spre trofeu. E 

momentul în care Simona începe cel mai important urcuș al carierei: cu mintea, cu sufletul, cu 

corpul relansează meciul, reușind minuni cu reverul și momente magice cu necruțătorul back-

hand. Serviciul ei renaște ca pasărea Phoenix, iar mingile încep să ţintească milimetric varul 

tușelor. Simona aleargă în fracțiuni de secundă dintr-o parte în alta a liniei din spatele terenului, 

returnând incredibil mingi ce păreau pierdute. Răsplata e binevenită: din următoarele 14 game-

uri, Simona câștigă 12, și conduce cu 5-1 și 40 – 30 în setul decisiv. În țară, milioane de oameni 

își opresc respirația și gândurile: chiar va fi să fie? Simona își aruncă mingea pentru a servi, sunt 

zecimi de secunde care par ore. Mingea intră plat în terenul lui Sloane, spre interior. Americanca 

a returnat zeci de mingi de acest fel. Nu însă și acum, iar fileul oprește, izbăvitor, mingea. O 

întreagă țară exultă: vis la Paris, un vis împlinit al Simonei, îmbrățisată în lacrimi de fericire de 

părinți, de profesionistul atât de uman care este Daren Cahill și de întrega echipă. Drapelul 
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României, imnul și chipul emoționat al Simonei sunt receptate de aproape jumătate de miliard de 

oaameni, dintre care peste 3 milioane de români fericiți. 

Este momentul culminant al unei cariere care deja a intrat în poveste. Este gloria 

binemeritată pe care o obține copila mării, confirmând sutele de mii de ore de muncă, risipind 

îndoielile și redând unei țări întregi bucuria unei victorii sportive. 

Ce reprezintă, de fapt, ”fenomenul” Simona Halep? Prin ce e ea diferită? Apariţia ei 

fulgerătoare în anul 2013 în tenisul mare a schimbat multora dintre noi ritmul de viața. Orele de 

miez de noapte din turneele californiene, canadiene sau australiene, diminețile din turneele 

asiatice, după-amiezile și serile turneelor europene sunt trăite, cu suspans sau euforie, de tot mai 

mulți români. Oameni care nu se pricepeau la tenis devin fani declarați. Site-uri și conturi de 

social media sunt dedicate acestei fete, a cărei înălțime o adduce mai aproape de media general 

decât de standardele fizice contemporane în tenisul feminin. Un turneu câștigat este percepută ca 

o victorie personală a celor care o admiră, iar o înfrângere e resimțită cu o durere aproape fizică.   

Punct după punct, game după game, set după set, meci după meci şi turneu după turneu, 

Simona devine sportiva cu care românii vor să se identifice din dorința de a se raporta la ce este 

mai frumos și mai bun. Cu fiecare pas în carieră pe care îl face, Simona demonstrează că din 

speranță, voință, dar, mai ales, din multă muncă se nasc cele mai mari reusite 

Simona devine astfel, cu fiecare victorie, un simbol pentru cei care practică tenisul, dar şi 

pentru cei care doar îl privesc din afară, pentru cei care cunosc sacrificiile pe care le cere, dar şi 

pentru cei care știu mai puţin din lumea nevăzută a acestui sport, pentru cei care iubesc tenisul 

pentru că îl iubesc, dar şi pentru cei care adoră să se scalde în lumina pe care o răspândeşte o 

campioană, pentru cei care îşi adoră ţara și valorile ei, dar și pentru cei care sunt gata să susţină 

valorile, indiferent de unde vin ele. Pentru toţi aceștia, povestea Simonei de până astăzi a adus 

bucurie, a adus zâmbet, a adus speranță.  

Simona e ca un fel de terapie împotriva unei imagini de sine negative, demoralizante pe 

care o purtăm adesea prin lume, impregnată în conştientul nostru colectiv. Ceea ce s-a întâmplat 

cu Simona în acești ani, această poveste frumoasă, cu happy-end aproape cinematografic, este 

contrazicerea perfectă a tuturor părerilor preconcepute pe care le-am creat despre noi înşine şi pe 

care, cu resemnare, le perpetuăm și le alungăm cu greu. Imaginea pe care a proiectat-o Simona în 

țară și în lume a fost contrară la tot ceea ce ne repetăm, de atâta amar de vreme: noi, românii, NU 

putem fi buni, serioşi, eficienţi şi muncitori. Sunt edificatoare în sprijinul acestor afirmații 

cuvintele preşedintelui Comitetului Olimpic şi Sportiv Român (COSR), excepționalul campion 

de scrimă Mihai Covaliu, care, după ce Simona Halep a devenit numărul unu mondial, a apreciat 

că jucătoarea din Constanța a devenit un simbol pentru sportul românesc și un model demn de 

urmat pentru toți românii. ”Este o mare victorie a Simonei și a tenisului feminin românesc. 

Simona și-a dorit să devină cea mai valoroasă jucătoare de tenis din lume, a avut și alte ocazii 

pe care le-a ratat, dar cu tenacitate și multă, multă muncă a reușit să-și împlinească visul. 

Simona Halep a devenit un simbol pentru sportul românesc și un model demn de urmat pentru 

toți românii.”  

Poveștile frumoase pot fi repetate, iar sportul este domeniul în care aceste povești au un 

farmec cu totul aparte. Cu patruzeci de ani în urmă, fetițele doreau să fie gimnaste pentru a fi 

asemenea Zeiței de la Montreal, iar această emulație este unul dintre ingredientele multor decenii 

de supremație românească în gimnastica mondială feminină. Ecaterina Szabo, Andreea Răducan, 

Cătălina Ponor au ajuns mari campioane și pentru că, înainte de toate, a fost Nadia.  Astăzi, sute 

de copii încep să facă tenis pentru că există Simona, iar în top 1000 mondial la fete sunt, acum, 

38 de sportive din România, multe în jurul vârstei de 20 de ani. În ce domeniu mai reprezintă 
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România aproape 4 % din activul mondial? Suntem siguri că Andreea, Raluca, Georgia sau 

Miriam, pentru a numi doar patru dintre marile speranțe ale tenisului feminin, vor să fie, într-o zi, 

ca Simona, Noua Zeiță de la Montreal.  

Performanţele Simonei pot fi parte, astfel,  a procesului de refuzare a pesimismului pe 

care îl afişăm atunci când ne raportăm la ”ai noștri”, sportivi, artiști sau din orice alt domeniu. 

Lecția Simonei este simplă: e foarte posibil ca în drumul tău să cazi, să fii dezamăgit, să te ridici, 

iar să cazi, să o iei de la capăt, să ajungi la un singur pas de realizare și iar să cazi. Fiecare are 

propriul drum și propriul mod de a-l parcurge, unii mai ușor, alții”per aspera ad astra”. Simona 

e unul dintre cei care au ales să înfrunte greutățile, nu să le ocolescă.  Pentru ea, nimic nu a venit 

ușor, a acceptat asta și n-a încetat să-și dea șanse. A continuat să creadă în visul ei și a găsit 

întotdeauna calea și forța de a continua pentru a-l atinge. Nu s-a ferit să-și ascundă slăbiciunile, 

știind că sunt umane. A vorbit despre ele, le-a acceptat, le-a înfruntat și a încercat să le îndrepte. 

A extras din fiecare eșec ceea ce era nevoie pentru a merge mai departe. A văzut în fiecare 

dezamăgire o nouă oportunitate de a-şi îmbunătăți jocul, de a învăța și de a deveni mai puternică. 

S-a lăsat ajutată, a știut de la cine să ceară acest ajutor.  

Ea însăși sintetiza această lecție, imediat după turneul câștigat în 9 iunie: ”E plăcut să 

vezi că atât de mulți oameni se bucură pentru mine. Faptul că am reușit să câștig poate că va 

inspira și alți români, poate alte generații de copii. Trebuie să vadă că e posibil să reușești, 

chiar dacă vii dintr-o țară mică precum România; trebuie să crezi și să muncești”, iar mama ei, 

doamna Tania Halep adăuga: "Nu am cuvinte să vă spun ce simt, dar le doresc tuturor mamelor 

să trăiască asemenea clipe cum am trăit eu azi. Am venit aici cu convingerea că va pleca acasă 

cu trofeul. Acum este o jucătoare completă din toate punctele de vedere. A devenit un om cu 

mentalitate solidă şi sunt tare mândră de ea". 

Titlul din capitala Franței încununa cariera déjà excepțională a Simonei: turnee cîștigate 

triumfal la Madrid, Montreal, Indian Wells, Shenzen. Sunt victorii după meciuri superbe - ar fi 

greu de ales obiectiv cel mai bun meci al Simonei; ea însăși îl alege pe cel din semifinala cu 

Garbine Muguruza de la Roland Gaross 2018. Sunt victorii după meciuri maraton - 

inimaginabilul 15-13 din setul decisiv cu Lauren Davis la Australian Open. Sunt victorii după 

meciuri care păreau pierdute - greu de uitat sfertul de finală de Roland Gaross 2017 cu 

ucraineanca Elina Svitolina. Sunt victorii în care nimeni, în afară de ea, nu ar fi crezut  - 

fabulosul 6-2, 6-0 cu legendara Serena, la Turneul Campioanelor, Singapore 2014. Sunt victorii 

categorice - 6-0, 6-0 cu Anastasia Sevastova în finala turneului de la București, dar victorii 

oferite cu generozitate echipei de Fed Cup, revenită, prin implicarea ei directă, în grupa de elită. 

Și mai este primul loc al clasamentului circuitului profesionist, pentru mai mult de 50 săptămâni 

- doar atât să fi fost, și era destul pentru intrarea în istoria tenisului!.  

Statisticile spun totul despre ce înseamnă Simona Halep în tenisul mondial. A câștigat 

turneul de Grand Slam de la Roland Garros (2018), după alte trei finale de Grand Slam: două la 

Roland Garros (2014, 2017) și una la Australian Open (2018) și după semifinale la celelelte două 

turnee de Grand Slam. Simona a câștigat de-a lungul carierei alte 18 turnee WTA la simplu (șase 

în 2013, două în 2014, trei în 2015, trei în 2016, unul în 2017, trei în 2018), dintre care cele mai 

importante sunt turneele Premier Mandatory de la Indian Wells și Madrid.  

Următoarele premii ca importanță sunt cele de categorie Premier de la Montréal, New 

Haven, Connecticut, Moscova, Doha, Dubai, precum și cel de la turneul Elite de la Sofia. A 

câștigat de două ori turneul de la București, din tot atâtea participări, onorând cu participarea un 

turneu mai mic, dar ”de acasă”. A fost, de asemenea, campionă de juniori în capitala Franței, 

după o finală memorabilă cu compatrioata Elena Bogdan.  A obținut 450 de victorii în circuitul 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Grand_Slam
https://ro.wikipedia.org/wiki/Turneul_de_tenis_de_la_Roland_Garros
https://ro.wikipedia.org/wiki/Australian_Open
https://ro.wikipedia.org/wiki/Indian_Wells
https://ro.wikipedia.org/wiki/Madrid
https://ro.wikipedia.org/wiki/Montr%C3%A9al
https://ro.wikipedia.org/wiki/New_Haven
https://ro.wikipedia.org/wiki/New_Haven
https://ro.wikipedia.org/wiki/Connecticut
https://ro.wikipedia.org/wiki/Moscova
https://ro.wikipedia.org/wiki/Doha
https://ro.wikipedia.org/wiki/Dubai
https://ro.wikipedia.org/wiki/Sofia
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profesionist, fiind considerată cea mai bună jucătoare pe zgură, precum și tenismena cu cea mai 

bună deplasare pe teren. În acest an a fost desemnată, firesc, cea mai bună jucătoare din lume. 

Este respectată pentru profesionalism, dar și pentru felul de a fi, de toate marile jucătoare. Au 

făcut înconjurul lumii cuvintele spuse de Andrea Petkovici după un meci superb cu Simona, tot 

pe zgura pariziană: "Este grozav să joci împotriva Simonei, iubesc să o întâlnesc. Este o 

jucătoare atât de bună, te împinge să joci cel mai bun tenis al tău. De asemenea, te lasă să joci, 

nu este precum Serena care te copleșește. Nu este puternică, nu este înaltă, deci are nevoie să 

folosească tot talentul și chiar te face să-ți depășești limitele. Deci...Foarte bine, Simona!”. Iar 

cuvintele celui mai mare tenismen din toate timpurile, Roger Federer, arată cum nu se poate mai 

bine că a fi mare campion presupune și un desăvârșit respect pentru cei asemeni ție: ”Nimeni nu 

îi poate lua din merite Simonei Halep. A avut un vis de o viață pe care l-a împlinit. Nu e vorba 

doar de Grand Slam-uri. Halep merită să fie numărul unu mondial și trebuie respectată. 

Muncește foarte mult, joacă foarte multe turnee și sunt fericit pentru ea”. 

 

Perioada cea mai fructuoasă din cariera ei este asociată colaborării cu australianul Darren 

Cahill. Deși acum acesta a ales o perioada de pauză, merítele sale în devenirea Simonei sunt 

recunoscute în primul rând de ea. Simona Halep a înțeles că și tenisul, deși sport eminamente 

individual, e o muncă de echipă în care e nevoie de un suport profesionist. Alături de Darren, a 

realizat importanţa respectului într-o echipă şi necesitatea omogenității antrenor - jucător pentru 

a face performanţă. A înţeles că înfrângerile sunt normale în orice competiţie, fiind doar pași în 

drumul spre glorie. Cuvintele lui Darren, după finala de la Paris spun totul: „Sunt foarte mândru 

de ea, este minunat cum a revenit, cum şi-a construit cariera. A reuşit ceva extraordinar şi ar 

trebui să sărbătoriţi în România. Se spune că destinaţia e mai frumoasă dacă drumul e plin de 

obstacole. Pe teren eşti singur, trebuie să te descurci şi asta e o lecţie importantă”. 

Anul 2019 și mulți alți care vor veni vor aduce noi provocări, multe dintre ele 

imprevizibile, dar care, așa cum bine ştie Simona, “fac parte din joc”. Va fi o nouă echipă în 

jurul ei, vor fi titluri și puncte de apărat, va fi ”foamea” de glorie a tinerelor jucătoare, unele abia 

ieșite din turneele de juniori, care vin puternic din urmă. Aşa cum ne-a dovedit de atâtea ori, 

Simona Halep are resurse nebănuite de încredere şi optimism, maturitate şi înţelepciune pentru a 

continua, a progresa, a uimi şi pentru a ne face fericiţi.   

 

Doamnelor și Domnilor, 

 

Cariera sportivă strălucitoare, modul în care își reprezintă țara pe toate continentele, 

exemplul pe care îl oferă, acela al izbânzii prin sacrificiu, o recomandă pe Simona Halep de a se 

alătura comunității noastre academice. Suntem, deci, onorați să îi salutăm astăzi prezența în 

mijlocul nostru. Felicitări, Doctor Honoris Causa Beneficiorum Publicorum Simona Halep, 

România! 
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COMISIA  DE  EVALUARE  ȘI  DE  ELABORARE  A  LAUDATIO 

 

Preşedinte:  

Prof. univ. Dr. Marilen Gabriel PIRTEA, Rectorul Universității de Vest din Timişoara 

Membri:  

Prof. univ. dr. Viorel Negru, Președintele Senatului Universității de Vest din Timișoara,  

Prof. univ. dr. Sorin Mihai Cîmpeanu, Rectorul Universității de Științe Agronomice și 

Medicină Veterinară din București, Președintele Consiliului Național al Rectorilor 

Prof. univ. dr. Sorin Rugină, Rectorul Universității ”Ovidius” din Constanța 

Prof. univ. dr. Florin Pelin, Rectorul Universității Naționale de Educație Fizică și Sport 

București  

Mihai Covaliu, Președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român  

Conf. Univ. dr. Adrin Nagel, Decanul Facultății de Educație Fizică și Sport,  

Conf. Univ. dr. Corina Ilin, Universitatea de Vest din Timișoara 

Conf. Univ. dr. Valentin Munteanu, Universitatea de Vest din Timișoara 

. 
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                           SIMONA HALEP (România) 

 

 

 

Simona Halep s-a născut în 27 septembrie 1991 în orașul Constanța, părinții fiind Stere and 

Tania Halep. A început să joace tenis la 4 ani, primul antrenor fiind Ion Stan care era și 

antrenorul fratelui ei mai mare. La vârsta de 6 ani tenisul a devenit o activitate zilnică acest sport. 

S-a mutat în București la 15 ani pentru a-și continua cariera în tenis. Doi dintre idolii ei din 

copilărie au fost Justine Henin și Andrei Pavel, constănțean la rândul lui 

Simona a învățat la Școala Gimnazială nr. 30 „Gheorghe Țițeica” din Constanța și la Liceul cu 

Program Sportiv „Nicolae Rotaru” din același oraș. În 2014 și-a luat licența la Facultatea de 

Educație Fizică și Sport a Universității „Ovidius” din Constanța. 

De-a lungul carierei a fost antrenată, printre alții, de Win Fissette, Victor Ionița, Andrei Pavel, 

Darren Cahill,  

Cariera în tenis este strălucitoare: 

 Locul 1 în Topul WTA începând cu 9 octombrie 2017, timp de 55 de săptămâni (locul 10 în 

clasamentul all – time), înaintea unor legend ca Maria Sharapova, Evonne Goolagong 

Cawley, Kim Clijters sau Jennifer Capriati  

 450 de victorii în circuitul WTA 

 Titlul la Roland Gaross - juniori (2008) – finală cu Elena Bogdan (România): 6-4, 6-7, 6-2 

 Titlul la Roland Gaross – seniori (2018) – finală cu Sloane Sthepens (SUA):  3–6, 6–4, 6–1 

 Titlul la WTA Tournament of Champions (2013) – finală cu Samantha Stosur (Australia): 2-

6, 6-2, 6-2 

 

 7 titluri WTA Premier Mandatory & Premier 5: 

o Qatar Open (2014) – finală cu Angelique Kerber (Germania): 6-2, 6-3 

o Dubai Championship (2015) – finală cu Karolina Pliskova (Cehia): 6-4, 7-6 

o Indian Wells Open (2015) – finală cu Jelena Jankovici (Serbia): 2-6, 7-5, 6-4 

o Madrid Open (2016) – finală cu Dominik Cibulkova (Slovacia): 6-2, 6-4 

o Canadian Open (2016) – finală cu Madison Keys (SUA): 7-6, 6-3 

o Madrid Open (2017) – finală cu Kristina Mladenovici (Franța): 7-6, 6-7, 6-2 

o Canadian open (2018) – finală cu Sloane Sthepens (SUA): 7-6, 3-6, 6-4 

 

 2 titluri WTA Premier: 

o Connecticut Open (2013) – finală cu Petra Kvitova (Cehia): 6-2, 6-2 

o Kremlin Cup (2013) – finală cu Samantha Stosur (Australia): 7-6, 6-2 

 

 7 titluri WTA International: 

o Nuremberg Cup (2013) – finală cu Andrea Petkovici (Germania): 6-3, 6-3 

o Rosmalen Championship (2013) – finală cu Kristen Flipkens (Belgia): 6-4, 6-2 

o Budapest Grand Prix (2013) – finală cu Yvonne Meisburger (Germania): 6-3, 6-7, 

6-2 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Bucure%C8%99ti
https://ro.wikipedia.org/wiki/Universitatea_%E2%80%9EOvidius%E2%80%9D_din_Constan%C8%9Ba


10 | P a g e  
 

o Bucharest Open (2014) – finală cu Roberta Vinci (Italia): 6-1, 6-3 

o Shenzen Open (2015) – finală cu Timea Bacsinszky (Elveția): 6-2, 6-2 

o Bucharest Open (2016) – finală cu Anastasia Sevaastova (Letonia): 6-0, 6-0 

o Shenzen Open (2018) – finală cu Katerina Siniakova (Cehia): 6-1, 2-6, 6-0 

 

 Alte performanțe: 

 

o finalistă de două ori la Roland Gaross (2014, 2017) și Australian Open (2018) 

o finalistă la Turneul Campioanelor (2014) 

o semifinalistă la Wimbledon (2014) și US Open (2015) 

o finalistă în alte 8 turnee WTA Premier Mandatory & Premier 5  

o finalistă în alte 3 turnee WTA premier & International 

o 1 titlul WTa International la dublu – Shenzen (2018), alături de Irina Begu 
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POVESTEA UNEI ÎNVINGĂTOARE 

AȘA A ÎNCEPUT…. 
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AȘA A ȘTIUT SĂ LUPTE……… 
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AȘA A ȘTIUT SĂ CÂȘTIGE…….. 
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AȘA A ȘTIUT SĂ VISEZE….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UN VIS ÎMPLINIT !!! 

NUMĂRUL 1 MONDIAL 

 

 

 


