ANDEA, PETRU
Membru titular fondator
Preşedintele Filialei AOŞR TIMIŞOARA
Prof. univ. dr. ing.
Data şi locul naşterii: 28 noiembrie 1949, Chelmac, judeţul Arad

tehnice.

Studii: absolvent al Universităţii Politehnica Timişoara, Facultatea de
Electrotehnică, promoţia 1972. În anul 1983, obţine titlul de doctor în ştiinţe

Activitatea didactică-profesională: a parcurs, succesiv, toate treptele ierarhiei didactice: asistent (1972),
şef de lucrări (1979), conferenţiar (1990), profesor universitar (1999), conducător de doctorat (2007). În
perioada 1986-1989 este directorul filialei Timişoara a Institutului pentru Aparate şi Utilaje pentru Cercetare
(IAUC Bucureşti). În perioada 2000-2004 este secretar ştiinţific al Universităţii Politehnica Timişoara, iar în
perioada martie 2008-2013 a fost decan al Facultăţii de Electrotehnică şi Electroenergetică din cadrul
Universităţii.
Activitatea ştiinţifică: se remarcă prin participarea la numeroase sesiuni şi conferinţe de specialitate la nivel
naţional şi internaţional, unde susţine şi publică peste 110 lucrări ştiinţifice, dintre care 16 cotate ISI sau
echivalent. De asemenea, în calitate de autor/coautor, publică peste 22 de tratate, monografii, cărţi şi
manuale universitare.
Activitatea social-politică: începând cu anul 1996, cunoaşte o ascensiune politică, de la consilier judeţean,
vicepreşedinte şi preşedinte al organizaţiei municipale şi judeţene ale PSD, până la deputat, în legislaturile
2000-2008 şi din nou din 2012. În calitate de deputat, în cadrul Comisiei pentru Învăţământ, Ştiinţă, Tineret şi
Sport a ocupat funcţiile de secretar (2000-2004) şi vicepreşedinte (2004-2008). Îndeplineşte şi funcţia de
preşedinte al Grupului Ecumenic de Rugăciune din Parlamentul României în perioada 2004-2008 şi după
2012.
Alte activităţi: a îndeplinit funcţia de vicepreşedinte, respectiv preşedinte al Clubului de Handbal Politehnica
Timişoara (1985-1999), vicepreşedinte al Clubului de Fotbal Politehnica Timişoara (1983-1987),
vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Timiş pentru Educaţie Fizică şi Sport (1975-1983). A publicat peste
1000 de articole în presa locală şi centrală, a realizat sute de emisiuni la studiourile radio şi TV din Timişoara,
Bucureşti, Arad, Baia Mare ş.a. A publicat o serie de cărţi cu tematică adiacentă preocupărilor social-politice,
cum sunt: Sisteme electorale şi sisteme de partide (2004), Geneza - un posibil itinerar ştiinţific (2008), Grupul
Ecumenic de Rugăciune din Parlamentul României (ediţiile 2008 şi 2012) ş.a.
Brevete şi invenţii: activitatea ştiinţifică este încununată cu 26 de invenţii şi inovaţii brevetate.
Afilieri: membru titular fondator al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România; membru al Asociaţiei
Generale a Inginerilor din România; membru al Societăţii Inginerilor Energeticieni din România; membru al
The Institute of Electrical and Electronics Engineering USA (IEEE); membru al I.E.E.E. Power Engineering
Society USA; membru al Asociaţiei Orizonturi Universitare Timişoara; membru al Senatului Universităţii
Politehnice Timişoara; membru al colectivului MEC de evaluare ştiinţifică pentru domeniul management,
legislaţie, politica ştiinţei; vicepreşedinte al Consiliului Naţional al Asociaţiei Profesorilor Social Democraţi.
Premii şi distincţii: Premiul Constantin Budeanu al Academiei Române pe anul 2002 pentru monografia
Aparate şi echipamente electrice; Medalia Meritul ştiinţific, 1979; Ordinul Muncii, Clasa a III-a (1981), premii
la saloanele naţionale de inventică (1985 şi 1987).
Referinţe:
http://universulŞtiintei.googlepages.com.
http://www.et.upt.ro/

http://ro.wikipedia.org/wiki/Petru_Andea,

