
LAUDATIO 
În onoarea Domnului profesor universitar doctor ADRIAN CURAJ 
Universitatea Politehnica Bucureşti 
Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării 
şi Inovării 
cu ocazia conferirii titlului  
de DOCTOR HONORIS CAUSA 
al Universităţii „Aurel Vlaicu”din Arad 

 
 Acordarea titlului de Doctor Honoris Causa este, întotdeauna, o adevărată sărbătoare pentru 

societatea academică arădeană.  

 Menţionarea meritelor care ne îndreptăţesc să înmânăm astăzi profesorului Adrian Curaj 

distincţia cea mai înaltă pe care o poate acorda o instituţie academică este o adevărată provocare, 

întrucât din multitudinea de realizări şi recunoaşteri ale sale suntem nevoiţi să selectăm. 

 Născut în 1958, îşi începe studiile la Universitatea Politehnică din Bucureşti în Electronică şi 

Telecomunicaţii, pe care o absolvă în anul 1983. În cadrul aceleaşi universităţi, obţine, în anul 1998, 

titlul de Doctor în Ştiinţe Inginereşti, Sisteme Automate. 

 Din anul 2003, este absolvent al programelor de Executive Master in Business Administration 

(EMBA) şi Global Management, organizate de Institutul de Administrarea Afacerilor din Bucureşti în 

parteneriat cu University of Washington in Seattle, respectiv cu Kennesaw State University.  

 Îşi continuă dezvoltarea profesională în management, absolvind în anul 2009 programul MBA 

in Higher Education Management din cadrul Universităţii din Londra. 

 Adrian Curaj este profesor titular, Disciplina Managementul Inovării la Universitatea 

Politehnică din Bucureşti, şi Profesor asociat, Disciplina Managementul şi Metodologia Cercetării la 

Academia de Studii Economice din Bucureşti.  

 Este director al Centrului de Management Strategic şi Asigurare a Calităţii în Educaţia 

Superioară din cadrul Universităţii Politehnice Bucureşti. 

 Din anul 2000, îndeplineşte funcţia de Director al Agenţiei Executive pentru Educaţie 

Superioară şi Cercetare, precum şi cea de Vice-Preşedinte al Consiliului Naţional al Cercetării 

Ştiinţifice din Învăţământul Superior din anul 2008. De asemenea, a fost consilier guvernamental pe 

IT şi cercetare în perioada august 2007 şi decembrie 2008. 

 Din octombrie 2010, este directorul general al Unităţii Executive pentru Finanţarea 

Învăţământului Superior, Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI). 

 Adrian Curaj a fost liderul de proiect pentru primul exerciţiu în studii prospective (foresight) 

în Ştiinţă şi Tehnologie în România, în 2005-2006, şi coordonează în prezent proiectul “Calitate şi 

Leadership pentru Învăţământul Superior din România”, proiect care reprezintă exerciţiul de foresight 

naţional în educaţie, care se va desfăşura în perioada 2009-2011. 

 Adrian Curaj a colaborat ca şi consultant cu Banca Mondiala, UNESCO, UNIDO şi EC 

pentru studii în educaţia terţiară, ştiinţă şi inovaţie şi studii prospective.  

 Din 2007, este membru al Board-ului Consultativ PEOPLE, DG-Research din cadrul 

programului FP7. 

 A publicat, în calitate de autor şi co-autor, mai mult de 70 de lucrări ştiinţifice în reviste 

recunoscute, precum şi 15 cărţi despre managementul cercetării, iar în anul 2009, i s-a acordat o 

medalie de aur la Salonul de Inventică de la Geneva. 

 Adrian Curaj a primit numeroase alte premii şi distincţii naţionale, dintre care menţionăm 

Ordinul Naţional pentru Merit în Grad de Cavaler în 1999 şi Ordinul Naţional pentru Merit în Grad de 

Ofiţer în 2008 pentru contribuţiile remarcabile în domeniul ştiinţei şi inovaţiei.  

 Are meritul de a fi contribuit la crearea şi dezvoltarea unei structuri, cea a Unităţii Executive 

pentru Finanţarea Învăţământului Superior şi a Cercetării Ştiinţifice Universitare - UEFISCSU, activă 

naţional şi competitivă internaţional. A avut şansa de a avea colegi tineri sau mai puţin tineri, care au 

înţeles că se poate face profesiune din managementul şi administrarea cercetării. De aceea, se poate 

spune că UEFISCSU este un rezultat şi al încrederii în oameni. 



 Prin contribuţiile majore în domeniul managementului cercetării - o profesie pe care noi o 

recunoaştem, dar o activitate pe care nu prea ştim să cuantificăm -, în semn de înaltă apreciere şi 

recunoaştere a rezultatelor de excepţie obţinute pentru creşterea rolului şi importanţei cercetării 

româneşti pe plan internaţional, cât şi al rezultatelor obţinute ca pionier în foresight în ştiinţă şi 

tehnologie precum şi foresight naţional în educaţie 

 Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad are bucuria şi onoarea de a conferi, în mod solemn, 

titlul de DOCTOR HONORIS CAUSA domnului profesor Adrian Curaj. 
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