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București, 23.04.2018

PROF. UNIV. DR. ING. ECATERINA ANDRONESCU,
OMAGIATĂ LA ACADEMIA OAMENILOR DE ȘTIINȚĂ DIN ROMÂNIA
Luni, 23 Aprilie 2018, de Ziua Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, Purtătorul de Biruinţă,
Academia Oamenilor de Ştiinţă din România a dedicat o sesiune omagială dnei prof. univ. dr. ing.
Ecaterina Andronescu, cu ocazia zilei de naştere a domniei sale. La eveniment au participat
conducerea şi membri ai AOSR, prof. univ. dr. ing. Petre Andea, secretar de stat în Ministerul
Educaţiei Naţionale, cadre didactice universitare din Universitatea Politehnica Bucureşti şi din alte
universităţi ale ţării, cercetători ştiinţifici, studenţi. Prezidiul sesiunii a fost constituit din: prof.
univ. dr. ing. Adrian Badea, preşedintele AOSR, General (r) prof. univ. dr. Vasile Cândea,
preşedintele de onoare al AOSR, dr. ing. Ion Basgan, vicepreşedinte al AOSR, prof. univ. dr. DoruSabin Delion, vicepreşedinte al AOSR, şi dna Ecaterina Andronescu, membru titular fondator al
Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România şi preşedintele Secţiei de Ştiinţe Chimice a AOSR.
Profesorul Adrian Badea, preşedintele Academiei Oamenilor de Știință din România, a dat
citire textului LAUDATIO în onoarea doamnei prof. univ. dr. ing. Ecaterina Andronescu, în care
au fost prezentate succint formarea, devenirea profesională, activitatea didactică, ştiinţifică şi
politică ale celei sărbătorite. De numele domniei sale se leagă o carieră profesorală exemplară, în
cadrul căreia a produs o „şcoală” formată din cei mai buni dintre doctoranzi şi doctori, şi o operă
ştiinţifică prodigioasă, care cuprinde peste 20 de cărţi şi capitole de cărţi, 400 de lucrări de
specialitate, peste 250 dintre ele fiind publicate în reviste indexate ISI, peste 1500 de citări şi un
factor Hirsch 21. Începând cu 1989, a fost director de departament, prodecan, decan, Rectorul UPB,
preşedintele Senatului UPB, preşedintele Consiliului Naţional al Rectorilor, deputat, senator,
secretar de stat pentru învăţământul superior în Ministerul Educaţiei şi Cercetării, ministru,
vicepreşedinte şi preşedinte al Comisiei pentru Învăţământ, Ştiinţă, Tineret şi Sport a Senatului
României. Este membru în Comisia de Ştiinţe Inginereşti din cadrul Consiliului Naţional de
Evaluare şi Acreditare Academică, membru fondator şi preşedinte al Societăţii Române de
Biomaterie, membru fondator al societăţilor române de chimie, inginerie chimică şi ceramică,
membru al Clubului de la Roma, membru şi preşedinte al Comisiei de Chimie şi Ştiinţa
Materialelor din cadrul CNADTCU, membru al Uniunii Internaţionale a Educatorilor Social
Democraţi, preşedinte al Asociaţiei Profesorilor Social Democraţi. Ca recunoaştere, pe plan
naţional şi internaţional, a activităţii academice şi ştiinţifice, dna Andronescu a primit numeroase
premii, distincţii şi medalii de la universităţi şi asociaţii profesionale din ţară şi din străinătate,
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premiul pentru cea mai bună lucrare publicată în Revista de Materiale Plastice (2009), trei distincţii
Best Paper Award (2017), peste 20 de medalii şi 15 premii speciale la târguri de inventică şi
inovaţii. Este Doctor Honoris Causa al 15 universităţi din ţară şi străinătate, membru fondator al
unor societăţi ştiinţifice, membru în colegiul editorial al unor publicaţii ştiinţifice de prestigiu. În
anul 2002, ca semn de recunoaştere şi apreciere pentru întreaga activitate de cercetare ştiinţifică, a
primit Ordinul Naţional Steaua României în grad de Cavaler.
În semn de apreciere pentru impresionanta activitate ştiinţifică şi profesorală, în numele Prezidiului
şi al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, profesorul Adrian Badea a conferit doamnei
prof. univ. dr. ing. Ecaterina Andronescu DIPLOMA JUBILIARĂ şi MEDALIA DE AUR ale
AOSR.
Sesiunea de omagiere a mai cuprins o serie de intervenţii ale participanţilor, care au subliniat în
termeni superlativi valoarea ştiinţifică şi umană a dnei Ecaterina Andronescu, văzută din mai multe
ipostaze esenţiale: profesor, coleg, mentor, om de ştiinţă, rector, preşedinte, ministru, politician, om
al Cetăţii şi, nu în ultimul rând, Om, cu majusculă. Între cei care au intervenit în conturarea acestui
portret exemplar, s-au numărat: General (r) prof. univ. dr. Vasile Cândea, preşedintele de onoare al
AOSR, prof. univ. dr. ing. Constantin Udrişte (UPB), prof. univ. dr. ing. Mihai Mihăiţă,
preşedintele Asociaţiei Generale a Inginerilor din România, prof. univ. dr. ing. Ion Chiuţă (UPB),
prof. univ. dr. ing. Anton Hadăr (UPB), preşedintele FNS Alma Mater, ambasadorul Constantin
Vlad, prof. univ. dr. Paul Dobrescu (fost rector al SNSPA).
Manifestarea a fost încheiată de prof. univ. dr. ing. Ecaterina Andronescu, care a prezentat
principalele momente ale carierei academice şi ştiinţifice a domniei sale şi a subliniat importanţa
muncii, a dedicaţiei, a onestităţii şi responsabilităţii în tot ceea ce întreprindem în folosul ştiinţei, al
educaţiei şi al ţării. Discursul domniei sale a fost o pledoarie pentru educaţie şi cercetare, pentru
inteligenţă, creativitate, inovare şi originalitate, pentru promovarea valorii şi a meritului, pentru
valorificarea potenţialul de inteligenţă al tinerelor generaţii, ca mijloace ale schimbării reale a
României şi afirmării ei în Europa şi în lume.
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