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LAUDATIO 
Pentru acordarea titlului onorific de 

Doctor Honoris Causa 
al 

Academiei Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu 
 

Domnului profesor universitar doctor inginer 
Adrian CURAJ, 

Director General al UEFISCDI – Unitatea Executivă 
pentru Finanţarea Învăţământului Superior, Cercetării, 

Dezvoltării şi Inovării 
 
Excelenţa Voastră,  
Domnule Rector, 
Onoraţi membri ai Senatului universitar,  
Distinşi invitaţi, 
Dragi colegi, 
Dragi studenţi,  
 
PROPOSITIO 
 
Într-o lume în care anumite fațete ale ei o pot califica drept 

descurajată şi descurajantă, se impune a se vorbi despre curaj 
şi bărbăţie, curajul fiind dintotdeauna o calitate şi o virtute 
incontestabilă. 

Da! Să ai curaj, acolo şi atunci când trebuie şi, mai mult, să-i 
admiri pe oamenii curajoşi, hotărâţi, fermi şi demni, raportându-te 
la ei ca la nişte exemple şi modele vrednice de urmat! 

Din punct de vedere etimologic, cuvântul „curaj” provine 
din latinescul „cor”, care înseamnă „inimă”. S-a demonstrat că 
omul curajos este cel care trăieşte şi se comportă atât după 
ceea ce îi recomandă mintea, cât şi după cum îi dictează inima!  
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În sens cotidian, obişnuit, curajul este atitudinea 
(capacitatea, caracteristica) specifică celor care înfruntă cu 
îndrăzneală pericolele şi provocările, iar din punct de vedere 
moral, curajul orientat spre scopuri nobile este considerat 
virtute. Omul curajos este un exemplu pozitiv, un model pe care 
ceilalţi îl urmează şi îl adoptă. 

Domnul profesor Adrian CURAJ este un astfel de exemplu, 
iar numele Domniei Sale se dovedeşte a fi predestinat. 

Fiind inclus în anul 2014 de către revista Foreign Policy 
Romania în Top 100 oameni care mişcă ţara în direcţii bune – la 
secţiunea „Inovare”, domnul profesor face acelaşi lucru şi pentru 
Academia Forţelor Terestre (o mişcă într-o direcţie bună … ) 
într-o manieră de eleganţă universitară, însoţită de conţinut 
valoros.  

Comunitatea academică din Academia Forţelor Terestre 
„Nicolae Bălcescu” este astfel foarte onorată să fie astăzi alături 
de domnul Adrian CURAJ, o personalitate de prestigiu naţional 
şi internaţional. 

Acordarea titlului de Doctor Honoris Causa şi primirea sa în 
rândul membrilor de onoare ai corpului academic al Academiei 
Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu reprezintă o 
recunoaştere a valorii incontestabile a domnului Adrian CURAJ: 

● profesor universitar doctor la Universitatea Politehnică 
din Bucureşti – Facultatea de Automatică şi Calculatoare 
(din 1998), 

● şef catedră UNESCO pentru Politici în Ştiinţă şi Inovare la 
SNSPA – Şcoala Naţională de Studii Politice şi 
Administrative (din 2012) şi 

● Director General al UEFISCDI – Unitatea Executivă pentru 
Finanţarea Învăţământului Superior, Cercetării, 
Dezvoltării şi Inovării (din 2010), 

valoare dobândită într-o viaţă dedicată învăţământului 
superior şi cercetării ştiinţifice. 
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CURRICULUM 
 
Domnul profesor universitar Adrian CURAJ s-a născut în  

14 octombrie 1958 la Bucureşti. 
A absolvit Universitatea Politehnică din Bucureşti în anul 1983, 

obţinând diploma de inginer în Electronică şi Telecomunicaţii. 
În 1998 şi-a susţinut doctoratul, la aceeaşi universitate, cu 

tema „Sisteme automate”, iar mai apoi: 
● a absolvit un master în Administrarea Afacerilor la 

Institutul de Afaceri şi Administraţie Publică din Bucureşti, 
în parteneriat cu Universitatea Washington din Seattle 
(2003); 

● în acelaşi an a obţinut un certificat în Administrarea 
Afacerilor – Global Management Program, la Institutul de 
Afaceri şi Administraţie Publică din Bucureşti, în 
parteneriat cu Kennesaw State University; 

● iar în anul 2007 a obţinut un certificat postuniversitar la 
Colegiul Naţional de Apărare. 

 
Experiența profesională a domnului Adrian CURAJ o voi 

expune în doi pași: 
Primul – experienţa în România: 
● Director General al UEFISCDI – Unitatea Executivă pentru 

Finanţarea Învăţământului Superior, Cercetării, 
Dezvoltării şi Inovării (din 2010); 

● Secretar de Stat – Preşedinte al Autorităţii Naţionale 
pentru Cercetare Ştiinţifică (2009-2010); 

● Consilier al Primului Ministru pe probleme de Tehnologia 
Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC), Ştiinţă şi Inovare 
(2007-2008); 

● Vicepreşedinte al CNCSIS – Consiliul Naţional al Cercetării 
Ştiinţifice în Învăţământul Superior (2008-2011); 

● Vicepreşedinte al Consiliului Naţional de Etică în 
Cercetare (2007-2011); 
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● Director al UEFISCSU – Unitatea Executivă pentru 
Finanţarea Învăţământului Superior şi a Cercetării 
Ştiinţifice Universitare (2000-2007; 2009);  

● Ministrul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice (2015). 
Al doilea – experienţa internaţională: 
● Membru al EFFLA – European Forum of Forward Looking 

Activities – European Commission (din 2012); 
● Membru al PAG-PEOPLE Advisory Group – European 

Commission (2007-2012); 
● Membru al BFUG – Bologna Follow up Group (2010-2012) 
şi Expert Bologna (din 2011); 

● Expert în Task Force – Fostering and Building Human 
Capital of the Regional Cooperation Council (RCC)  
(din 2008); 

● Membru al Board-ului EARMA – European Association of 
Research Managers and Administrators (2005-2006). 

Trebuie să menţionez faptul că a scrie un laudatio domnului 
Adrian CURAJ a fost o sarcină deloc facilă care a debutat chiar cu 
un act de curaj datorită impresionantei şi complexei sale activităţi. 
Aceasta este rezumată cu grijă, pe subpuncte, cu ocazia acestui 
eveniment special, la care asistăm cu bucurie și emoţie. 

În ceea ce priveşte domeniile de interes şi expertiza, voi 
menţiona prima dată Cercetarea, unde şi-a adus contribuţia în: 

● Politici în învăţământul superior, cercetare, dezvoltare şi 
inovare; 

● Studii Prospective/Foresight pentru S&I – Ştiinţă şi 
Inovare, Infrastructuri de Cercetare, Învăţământ Superior; 
Capital Uman/Intelectual; 

● peste 100 de articole ştiinţifice în reviste de specialitate sau 
în volumele unor conferinţe internaţionale, indexate ISI şi 
BDI; 

● 21 de cărţi ştiinţifice, ca autor sau coautor, majoritatea în 
domeniul managementului cercetării şi învăţământului 
superior, 
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şi apoi Elaborarea şi managementul proiectelor, unde a fost 
coordonator sau expert/consultant în peste 50 proiecte de 
cercetare/dezvoltare finanțate de WB, UNESCO, UNIDO, UNDP, 
Comisia Europeană, Fonduri Structurale în domeniul învăţământului 
superior/terţiar, al ştiinţei şi inovării. 

O activitate remarcabilă a domnului profesor este şi aceea 
dată de calitatea Domniei Sale de membru în comitete/asociaţii/ 
fundaţii/organisme profesionale, din care fac următoarea selecţie: 

● Fundaţia Principesa Margareta a României – Board 
Member (din 2013); 

● Comitetul de Conducere al Comisiei Fulbright (din 2012); 
● Comisia Naţională a României pentru UNESCO (din 2008); 
● Societatea Română de Automatică şi Informatică Tehnică 

(din 2009); 
● RARMA – Asociaţia Română a Managerilor şi 

Administratorilor de Cercetare (din 2004); 
● EUROSCIENCE – European Association of Researchers 

(din 2004); 
● IFAC TC 5.3 grup tehnic (din 2006). 
Se cuvine să menţionez, de asemenea, câteva iniţiative 

majore ale Domniei Sale, şi anume susţinerea, începând cu 
2010, a două posibile proiecte flag-ship pentru România: 

● Clusterul/hotspot Măgurele, concentrare tehnologică ce 
valorifică în context internaţional o istorie ştiinţifică şi 
tehnologică recentă, de excepţie, în contextul oportunităţii 
construcţiei ELI-NP ca infrastructură internaţională de 
cercetare la frontiera ştiinţifică şi tehnologică; 

● Centrul de Studii Avansate D3MN – Dunăre, Delta 
Dunării, Marea Neagră (din decembrie 2010 este 
prevăzut, fără componenta Marea Neagră, şi în Strategia 
Europeană a Dunării; din 2013 este proiect flag-ship al 
Strategiei Europene a Dunării), ce poate valorifica 
unicitatea capitalului natural într-un concept integrat de 
dezvoltare utilizând fonduri de coeziune şi în parteneriat 
internaţional. 
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La capitolul premii şi distincţii, domnul profesor a obţinut: 
● Medalia de aur la Salonul Internaţional de Inventică de la 

Geneva (2009; 2013); 
● Ordinul Naţional pentru Merit – Ofiţer (2008), pentru 

contribuţii la dezvoltarea ştiinţei şi inovării; 
● Ordinul Naţional pentru Merit – Cavaler (2000), pentru 

contribuţii la dezvoltarea ştiinţei şi inovării. 
 
ERGO 
Pentru toate cele menţionate şi luând în considerare faptul 

că Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” reprezintă una 
dintre cele mai importante instituţii ce pregătesc liderii militari 
de mâine care, în dezvoltarea lor profesională, sunt influenţaţi 
de personalitatea şi activitatea domnului Adrian CURAJ, 
profesor universitar doctor inginer la Universitatea Politehnică 
din Bucureşti, şef catedră UNESCO pentru Politici în Ştiinţă şi 
Inovare la Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative şi  
Director General al UEFISCDI – Unitatea Executivă pentru 
Finanţarea Învăţământului Superior, Cercetării, Dezvoltării  
şi Inovării, considerăm că decernarea prestigiosului titlu de 
Doctor Honoris Causa de către instituţia noastră constituie 
dovada alesei preţuiri a activităţii sale profesionale, ştiinţifice şi 
didactice şi un omagiu adus unei personalităţi de excepţie a 
zilelor noastre. 

Stimate domnule profesor, vă mulţumim şi vă dorim ca, în 
continuare, să aveți satisfacţia muncii împlinite, inspiraţie şi 
succes, multă sănătate şi bucurii! 

 
 

Conf.univ.dr.ing.  
                       Luminiţa GIURGIU 

  




