LAUDATIO
Pentru acordarea titlului onorific
Doctor Honoris Causa
al
Academiei Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu
Domnului profesor universitar doctor
Sorin-Mihai CÎMPEANU,
Rector al Universităţii de Ştiinţe Agronomice
şi Medicină Veterinară din Bucureşti
Excelenţa Voastră,
Domnule rector,
Onoraţi membri ai Senatului universitar,
Distinşi invitaţi,
Dragi colegi,
Dragi studenţi,

PROPOSITIO

Comunitatea academică din Academia Forţelor Terestre „Nicolae
Bălcescu”
din Sibiu este deosebit de onorată să fie astăzi alături de una dintre cele
mai marcante personalităţi a vieţii academice din România, de domnul
profesor universitar doctor Sorin-Mihai CÎMPEANU, o personalitate ce se
bucură de un prestigiu recunoscut atât la nivel naţional, cât şi la nivel
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 profesor universitar doctor Sorin-Mihai
CÎMPEANU, rector al Universităţii de Ştiinţe Agronomice şi Medicină
Veterinară din Bucureşti, Preşedinte al Consiliului Național al Rectorilor şi
Preşedinte al Agenţiei Universitare a Francofoniei, valoare dobândită într-o
viaţă dedicată învăţământului superior şi cercetării ştiinţifice.

CURRICULUM

Domnul profesor universitar doctor Sorin-Mihai CÎMPEANU s-a născut
la Bucureşti, în 18 aprilie 1968.
Este absolvent al Colegiului Naţional „Sfântul Sava” din Bucureşti,
promoţia 1986, continuându-şi studiile în cadrul Universităţii de Ştiinţe
Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti, promoţia 1991, a
facultăţii de Îmbunătăţiri Funciare şi Ingineria Mediului.
În anul 2000 a obţinut titlul de doctor în ştiinţe. A absolvit o serie de
cursuri şi a urmat multiple stagii de pregătire în ţară şi străinătate, dintre
care amintim: stagii şi cursuri de implementare a standardelor europene de
mediu, de evaluare a calităţii solurilor, de aplicaţii informatice pentru
procesarea imaginilor de teledetecţie, dar şi de formare în tehnologia
educaţiei şi metode inovative de e-Learning, de management strategic în
universităţi, de comunicare managerială în structurile publice şi private, de
susţinere a transferului tehnologic, de securitate şi bună guvernare, de
management al situaţiilor de criză etc.
Profesorul Sorin-Mihai CÎMPEANU şi-a început cariera didactică şi
ştiinţifică imediat după absolvirea facultăţii, în cadrul Universităţii de Ştiinţe
Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti. A parcurs succesiv
absolut toate treptele didactice: preparator universitar în perioada 19921995,
asistent
universitar
în
perioada
1995-1997, şef lucrări în perioada 1997-2001, conferenţiar universitar din
anul 2001 până în anul 2006 când a obţinut titlul de profesor universitar şi
conducător de doctorat. Începând cu anul 2008 a avut şi calitatea de
profesor invitat în cadrul Institutului Superior de Agricultură din Lille,
Franţa.
Prestigiul profesional şi uman de care profesorul Sorin-Mihai
CÎMPEANU s-a bucurat în comunitatea ştiinţifică şi academică l-au
recomandat pentru alegerea ca prodecan al Facultăţii de Îmbunătăţiri
Funciare şi Ingineria Mediului pentru mandatul 2004-2008, perioadă
urmată de alegerea sa în funcţia de decan pentru mandatul 2008-2012 la
aceeaşi facultate.
Pentru mandatul 2012-2016, profesorul Sorin-Mihai CÎMPEANU a fost
ales şi apoi reales pentru mandatul 2016-2020 în funcţia de rector al
Universităţii de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti,
universitate pe care a condus-o şi o conduce cu un profesionalism
desăvârşit, reprezentând-o cu onoare şi credinţă. Prestigiul, credibilitatea şi
reputaţia ştiinţifică naţională şi internaţională de care se bucură astăzi

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti se

datorează şi activităţii ştiinţifice şi profesionale a profesorului Sorin-Mihai
CÎMPEANU, proiectelor de cercetare – dezvoltare, studiilor, strategiilor,
rapoartelor coordonate şi, nu în ultimul rând, devotamentului faţă de
universitate, dar şi caracterului apreciat de colegi şi colaboratori.
Cariera didactică excepţională a profesorului Sorin-Mihai CÎMPEANU se
împleteşte, aşa cum era şi firesc, cu cariera ştiinţifică şi profesională. În
perioada 1991-1992 a fost inginer proiectant în cadrul Institutului de studii şi
proiectări pentru îmbunătăţiri funciare, continuând în perioada 1992-1999 în
calitate de coordonator al Centrului experimental pentru irigaţii – Periş, Ilfov.
În perioada 2000-2004, profesorul Sorin-Mihai CÎMPEANU a ocupat poziţiile
de expert coordonator în cadrul Agenţiei Naţionale pentru Programe de
Formare Profesională – Leonardo da Vinci, precum şi în cadrul Agenţiei pentru
Parteneriatul Universităţilor cu Mediul Socio-Economic.
Domnia Sa a desfăşurat o intensă activitate de cercetare ştiinţifică.
Rezultatele meritorii obţinute în cercetarea ştiinţifică au fost garantate de
abordarea multidisciplinară a problemelor studiate. Această abordare
integrată a problemelor are la bază formaţia de inginer la care se adaugă
experienţa câştigată de-a lungul anilor în multitudinea proiectelor de cercetare
– dezvoltare – inovare la care a participat.
În cei peste 26 de ani de activitate didactică şi de cercetare, profesorul
Sorin-Mihai CÎMPEANU s-a distins ca fiind unul dintre cei mai competenţi şi
activi cercetători români în domeniul agronomiei, îmbunătăţirilor funciare şi
biotehnologiilor, abordând cu spirit inovator şi creativitate teme de actualitate
şi interes ştiinţific.
Profesorul Sorin-Mihai CÎMPEANU a fost iniţiatorul şi managerul a
peste
30 de proiecte naţionale şi internaţionale, aducându-şi contribuţia ca
membru în colectivele de lucru pentru alte 60 de proiecte de cercetare –
dezvoltare; deţine un brevet de invenţie şi are încă două cereri de brevet.
Rezultatele activităţii de cercetare şi didactice s-au concretizat în circa 20
de cărţi/capitole în cărţi/manuale şi în peste 100 de articole ştiinţifice
publicate în ţară şi străinătate şi indexate ISI sau în baze de date
internaţionale.
O remarcabilă activitate de evaluare, recenzare, promovare şi
diseminare a activităţii de cercetare ştiinţifică, precum şi de coordonare şi
consultanţă completează cariera profesorului Sorin-Mihai CÎMPEANU.
Domnia Sa este membru în colegiile de redacţie sau comitetele ştiinţifice

ale unor prestigioase publicaţii ştiinţifice, a fost coordonator sau expert în
grupuri de lucru pentru elaborarea unor strategii de dezvoltare la nivel
naţional şi internaţional, expert evaluator pentru numeroase proiecte de
cercetare – dezvoltare, expert în grupuri de lucru ale unor comisii ale
guvernului României, membru în echipe de expertizare sau evaluare în
educaţie sau cercetare ştiinţifică, trainer sau expert consultant.
Calităţile ştiinţifice remarcabile ale domniei sale au fost recunoscute de
cel mai înalt for ştiinţific agronomic, Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice
„Gheorghe Ionescu Şişeşti”, care i-a acordat statutul de membru
corespondent în anul 2012, şi mai apoi de membru titular, în anul 2016.
Domnia Sa este membru corespondent al Academiei de Ştiinţe Tehnice din
România din anul 2012.
Pe baza expertizei, profesionalismului şi abilităţilor manageriale,
profesorul
Sorin-Mihai CÎMPEANU a fost ales preşedinte al Consiliului Naţional al
Rectorilor din România începând cu anul 2013, aflându-se în prezent la cel
de-al doilea mandat, pentru perioada 2016-2020; a fost preşedinte al

Consorţiului Universităţilor de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară –
Ştiinţele Vieţii din România (2013-2014); membru al Comisiei de Ingineria

resurselor vegetale şi animale – CNATDCU (2011-2012) şi Preşedinte al
aceleiaşi comisii (2012-2015) şi (2015-2016); secretar general al Consiliului
Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare
(CNATDCU) (2012-2014); vicepreşedinte al Centrului de Excelenţă în
Cercetare – Biotehnol (2003-2014); vicepreşedinte al Comitetului Naţional
Român pentru Programul Hidrologic Internaţional, IHP-UNESCO (2012);
membru în Comitetul tehnico-economic al Ministerului Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale (2009); membru al Consiliului de administraţie al
Administraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare (2008-2011), membru şi
expert în cadrul Comitetului naţional pentru combaterea secetei,
deşertificării şi degradării terenurilor; membru în Societatea Naţională pentru
Ştiinţa Solului (SNSS); Fundaţia pentru Dezvoltare Rurală din România
(FDR); Centrul de Excelenţă în Cercetare în Inginerie Rurală şi Protecţia
Mediului.
Pentru meritele ştiinţifice şi profesionale excepţionale, profesorul
Sorin-Mihai CÎMPEANU a fost distins cu premii, diplome, medalii şi diverse
titluri onorifice, dintre care menţionăm: premiul naţional In Hoc Signo
Vinces, acordat pentru întreaga activitate de cercetare, în anul 2002, de
către Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior;

medalia Meritul pentru Învăţământ, acordată în anul 2004 de către
Preşedintele României (Decretul nr. 1.097/10 decembrie 2004); premiul de
Excelenţă Personalitatea anului pentru o Românie Europeană, acordat în
anul 2013 de către EUROLINK-CASA EUROPEI, Doctor Honoris Causa al
Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi (2014); Doctor Honoris
Causa al Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului
„Regele
Mihai
I
al
României”
din Timişoara (2015); Doctor Honoris Causa al Universităţii din Craiova
(2017).
Personalitatea complexă a profesorului Sorin-Mihai CÎMPEANU se
manifestă în mod strălucit şi în responsabilităţile publice pe care le-a
asumat şi pe care le onorează cu profesionalism la nivelul unor organisme
şi societăţi ştiinţifice şi profesionale din ţară şi străinătate.
Impunându-se ca o persoană dreaptă, un spirit altruist, ferm, dispus
să ofere soluţii rapide, în egală măsura ingenioase şi echilibrate, profesorul
Sorin-Mihai CÎMPEANU a ocupat mai multe poziţii guvernamentale, de la
cea de Ministru al Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice (2014-2015), la cele de
Viceprim-ministru, Ministru al Afacerilor Interne şi Prim-ministru al
Guvernului
României
(Noiembrie
2015).
Din decembrie 2016 este ales deputat în Parlamentul României,
implicându-se activ, cu precădere, în activităţile Comisiei pentru
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport, dar şi în cele ale Comisiei pentru
tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor. Este membru al delegaţiei
Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Francofoniei şi
membru al mai multor grupuri parlamentare de prietenie (Finlanda, Regatul
Suediei şi Regatul Haşemit al Iordaniei).
Cea mai prestigioasă poziţie pe care domnul Sorin-Mihai CÎMPEANU o
ocupă este însă cu siguranţa cea de Preşedinte al Agenţiei Universitare a
Francofoniei
(AUF) – cea mai mare organizaţie academică internaţională ce include
peste 850 de universităţi şi reţele academice şi de cercetare din 111 ţări de
pe cele cinci continente. AUF este în acest moment singura organizaţie
mondială a cărei Preşedinţie este deţinută de către România (mandat
2017-2021), constituind în acest fel o recunoaştere a calităţii sistemului de
învăţământ superior românesc şi contribuind la consolidarea prestigiului
României.

Calităţile sale umane, îmbinate cu cele ale unui lider desăvârşit,
completează tabloul care descrie personalitatea deosebită a profesorului
Sorin-Mihai CÎMPEANU.

ERGO

Pentru toate cele menţionate anterior şi luând în considerare faptul că
Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu reprezintă una din
cele mai importante instituţii ce pregătesc liderii militari de mâine şi care în
dezvoltarea lor profesională sunt influenţaţi de cunoştinţele domnului
profesor universitar doctor Sorin-Mihai CÎMPEANU, rector al Universităţii de
Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti, Preşedinte al
Consiliului Naţional al Rectorilor şi Preşedinte al Agenției Universitare a
Francofoniei, 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 ani mulţi şi
rodnici, cu sănătate şi bucurii!

Prorector (Locţiitor al comandantului pentru cercetare ştiinţifică)
Conf.univ.dr.ing.
Luminiţa GIURGIU

