
LAUDATIO ECATERINA ANDRONESCU 
privind activitatea Doamnei Profesor Doctor Inginer, 

ocazionată de acordarea titlului de DOCTOR HONORIS CAUSA  

al Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad 

 

Distinsă Doamnă Profesor Ecaterina Andronescu, 

Stimaţi oaspeţi ai Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad, 

Dragi colegi, 

 

 Încă de la înfiinţarea sa, Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad a fost mereu preocupată 

pentru a selecta, a cultiva şi omagia oameni de valoare excepţională. Atragerea în rândurile 

comunităţii sale academice a unor personalităţi marcante, care prin talent şi muncă asiduă au 

fost deschizătoare de drumuri noi şi la rândul lor au cunoscut succesul în viaţă şi în activitate, 

a constituit un prilej de mândrie constant manifestat în scurta existenţă a acestei universităţi. 

 Senatul Universităţii „Aurel Vlaicu” sin Arad s-a reunit astăzi în şedinţă festivă, având 

un caracter lărgit, pentru a decerna titlul academic de DOCTOR HONORIS CAUSA unei 

personalităţi excepţionale a vieţi academice şi social politice, cu realizări deosebite în 

managementul structurilor administrative din învăţământul superior românesc şi cu valoroase 

contribuţii în dezvoltarea şi creşterea calităţii acestuia, precum şi în domeniul cercetării 

ştiinţifice. 

 Dintre multiplele criterii care au fundamentat şi susţinut candidatura Doamnei Profesor 

Doctor Inginer Ecaterina Andronescu pentru obţinerea înaltei distincţii academice de 

DOCTOR HONORIS CAUSA a Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad, patru au fost 

definitorii şi anume: 

 - vocaţia deosebită şi prestaţia actului didactic; 

 - bogata şi valoroasa activitate ştiinţifică; 

 - contribuţia de excepţie la dezvoltarea şi modernizarea învăţământului superior din 

România prin prestaţia actului de conducere la cele mai înalte niveluri, şi nu în ultimul rând,  

 - calitatea umană care însemnează atribute precum moralitate, corectitudine, modestie 

şi colegialitate. 

 Cerem îngăduinţa ca, în cele ce urmează, să dăm citire prezentării din partea Senatului 

Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad a principalelor coordonate ce definesc personalitatea şi 

activitatea didactică, ştiinţifică şi managerială desfăşurată de Doamna Profesor Doctor 

Inginer Ecaterina Andronescu. 

 Doamna Profesor Ecaterina Andronescu s-a născut la data de 07 aprilie 1948 în 

comuna Malovăţ, judeţul Mehedinţi. Este căsătorită şi are un copil. Este licenţiată în inginerie 

chimică, absolventă a Facultăţii de Chimie Industrială a Politehnicii din Bucureşti, promoţia 

1972 în specialitatea „Ştiinţa şi Ingineria Materialelor Oxidice”. 

 Încă de la absolvirea facultăţii îmbrăţişează cariera universitară ocupând pe rând, prin 

concurs toate funcţiile academice, după cum urmează: 

 Între anii 1972-1983, asistent universitar, între 1983-1990 şef de lucrări, între 190-1994 

conferenţiar, iar din 1994 profesor universitar. 

 A avut şansa ca dea lungul anilor să vină în contact cu mari personalităţi din domeniul 

chimiei, precum academicienii: Neniţescu D. Costin, Şerban Solacolu, Emilia Bratu ş.a., 

personalităţi care şi-au pus amprenta în formarea sa profesională şi ştiinţifică. 

 Valorificând profunda sa pregătire teoretică în domeniul chimiei fizice şi în deosebi în 

cel al materialelor oxidice, în anul 1982 susţine o remarcabilă teză de doctorat având ca titlu 

„Echilibre termice de fază în sistemul CaO, MgO, Al2O3 şi SiO2”, conducător ştiinţific fiind 

academician Şerban Solacolu. 

 În activitatea didactică s-a distins prin clarviziune şi uşurinţa comunicării cu auditoriul 



precum şi prin apropierea de studenţi realizată atât în cadrul orelor de laborator sau de curs, 

cât şi în cea de conducere a lucrărilor de diplomă sau a tezelor de doctorat, lucru care i-a atras 

stima şi respectul studenţilor şi al corpului didactic. 

 Bogata şi deosebit de valoroasa experienţă didactică şi de cercetare ştiinţifică a 

Doamnei Profesor Ecaterina Andronescu s-a materializat de-a lungul anilor în formarea a 

peste treizeci de serii de ingineri în domeniul materialelor oxidice, a numeroşi specialişti de 

valoare care s-au bucurat de îndrumarea şi colaborarea sa fie în colectivul catedrei, al 

cercetării ştiinţifice efectuate în comun sau în timpul calificării prin doctorat. 

 La loc de cinste se situează şi activitatea publicistică a Doamnei Profesor Ecaterina 

Andronescu, ea fructificând truda multor ani consacraţi cercetării ştiinţifice. Spirit creator şi 

inovator Domnia Sa a avut şi are importante contribuţii în cercetarea fundamentală privind 

echilibrul fazelor precum şi în studierea materialelor ceramice, a celor abrazive, a glazurilor 

uşor fuzibile, de asemenea în obţinerea fibrelor bazaltice, în caracterizarea unei game largi de 

materiale de construcţii ş.a., o parte a acestor cercetări se regăsesc într-un număr 

impresionant de articole ştiinţifice, peste 150, la fel în 60 de contracte de cercetare, un brevet 

de invenţie şi o carte tipărită. 

 Concomitent cu activitatea didactică şi de cercetare ştiinţifică, Doamna Profesor 

Ecaterina Andronescu a deţinut şi importante funcţii de conducere în plan academic precum 

cea de Prodecan între 1989-1992, din 1992 şi până în prezent Decan al Facultăţii de Chimie 

Industrială. 

 Dotată cu un înalt simţ al datoriei şi cu calităţi manageriale de excepţie afirmarea în 

planul actului de conducere nu a întârziat să apară şi ca semn al recunoaşterii acestor 

aptitudini, Doamnei Profesor Ecaterina Andronescu i s-au atribuit de către Guvernele 

României şi funcţii de mare răspundere precum cele de Secretar de Stat,respectiv Ministru al 

Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului în diferite perioade, funcţii pe care le-a onorat 

din plin şi care i-au atras respectul şi stima întregii comunităţi academice din România. 

Onorată asistenţă, 

 Succinta prezentare a câtorva dintre multiplele realizări dobândite de Doamna Profesor 

Ecaterina Andronescu în planul activităţii didactice, ştiinţifice şi manageriale, omiţându-le în 

mod deliberat pe cele la fel de excepţionale din sfera activităţii politice (este la al doilea 

mandat de Deputat în Parlamentul României), a avut darul de a ne convinge că este vorba 

despre o persoană de excepţie care a înţeles să dea învăţământului românesc şi societăţii mai 

mult decât a primit. 

 Iată de ce societatea la rândul ei a răsplătit cu generozitate rezultatele muncii Doamnei 

Profesor încredinţându-i înalte funcţii în structuri administrative şi pe linie de stat, dar mai 

presus de toate a înconjurat-o cu dragostea şi stima noastră. 

 Ca o ultimă reflecţie putem afirma fără teama de a greşi că Doamna Profesor Ecaterina 

Andronescu ilustrează cu strălucire modelul de reuşită deosebită, meritele sale fiind 

recunoscute şi apreciate de comunitatea academică românească şi de întreaga noastră 

societate. Domnia Sa a încercat şi a reuşit să cucerească timpul prin realizări ce poartă în 

substanţa lor intimă simţul de anticipaţie şi de înţelegere a tendinţelor în care evoluează 

societatea în ansamblul ei în noua configuraţie şi conjunctură. Face parte din categoria de 

oameni învingători, luptători pentru cauze nobile, dăruiţi cu o putere de muncă şi cu o 

tenacitate rar întâlnite, dar şi cu farmecul cuceritorului etern. 

 În spiritul acestor ultime idei Distinsă Doamnă Profesor Ecaterina Andronescu, Senatul 

Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad şi întregul ei corp profesoral şi studenţesc Vă adresează 

sincere felicitări pentru tot ce aţi realizat în viaţă şi pentru titlul academic conferit în această 

zi. 

 Aceleaşi alde felicitări Vă sunt adresate şi de către comisia de specialişti care a susţinut 

propunerea de acordare a înaltului titlu de Doctor Honoris Causa, comisie formată din : 



 - Preşedinte: Prof.dr.ing. Ioan Carţiş, membru al Academiei de Ştiinţe Tehnice, rectorul 

politehnicii din Timişoara; 

 Membri: 

 - Prof.univ.dr. Lizica Mihuţ, rectorul Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad; 

 - Prof.dr.ing. Cornelia Idiţoiu de la Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad; 

 - Prof.dr.ing. Elisabeta Ivan de la Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad; 

 - Prof.dr.ing. Liviu Sevastian Bocîi, cancelarul Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad . 

      Arad, 05 decembrie 2003 

 


