
LAUDATIO 

 
Senatul Universitatii „Danubius” din Galati, întrunit în sedinta din 26 

martie 2008, având în vedere activitatea profesionala si stiintifica a domnului 
Ion Iliescu si, în baza motivelor mai jos prezentate, a hotarât acordarea 
titlului de Doctor Honoris Causa domnului Ion Iliescu. 

Ca for academic, deopotriva didactic si stiintific, Senatul Universitatii 
„Danubius” are datoria de a promova valorile nationale si de a rasplati cu 
laurii pretuirii personalitatile care, implicate în bataliile politice si in „tumultul 
vremii”, n-au încetat sa obtina remarcabile rezultate profesionale, în masura sa sporeasca binele comun. 

In acest sens, Senatul Universitatii „Danubius” ia in considerare urmatoarele aspecte semnificative 
ale activitatii domnului Ion Iliescu în plan profesional si stiintific. 

Domnia sa are o solida formatie universitara inginereasca în domeniul hidroenergiei si al gospodaririi 
apelor. In 1955 a debutat ca inginer proiectant la Institutul de Studii si Proiectari Energetice din Bucuresti, 
sectorul „Sisteme”, unde, între altele, a contribuit la elaborarea lucrarii de sinteza intitulata „Inventarierea 

resurselor hidroenergetice ale tarii”. In intervalul 1979 – 1984 a condus 
Consiliul National al Apelor. In acest cadru a participat la elaborarea unor 
studii de interes national în domeniu, precum lucrarea „Programul national 
de utilizare a resurselor de apa”, în care promoveaza, cu titlu de noutate, o 
perspectiva sistemica de abordare. Amintim, de asemenea, si lucrarea 
„Scheme de amenajare a bazinelor hidrografice” , vizând totalitatea 
folosintelor de apa, în raport cu dezvoltarea economica si a cerintelor de 
mediu. Ulterior, ca director al Editurii Tehnice din Bucuresti, si-a continuat 

preocuparile profesionale abordând si alte domenii conexe, cum sunt ecologia, dezvoltarea durabila, 
principiile si ratiunea programului economic si tehnologic contemporan, societatea post-industriala si 
informationala, cunoasterea. 

Ca membru al Academiei Oamenilor de Stiinta si Doctor Honoris Causa al unor universitati din tara si 
strainatate, domnul Ion Iliescu este autorul a numeroase studii, articole si comunicari aparute în reviste de 
specialitate, multe dintre acestea cunoscând dezvoltari succesive în cartile pe care le-a publicat, fie ca este 
vorba despre considerente de principiu si noi încadrari contextuale ale proceselor dezvoltarii economice si 
sociale, fie despre transformarile structurale din economie si societate, ori fenomenele integrarii si 
globalizarii, vazute si analizate ca procese obiective, de natura sa accelereze progresul si sa confere un 
nou echilibru lumii în noul mileniu. 

Intre cartile cu continut nemijlocit stiintific, amintim „Probleme globale. Creativitate.” (1992); „Integrare 
si globalizare, viziunea româneasca” (2002); „Cultura româneasca si identitate europeana. Mosteniri si 
deschideri în mileniul trei” (2005); „Pentru dezvoltare durabila” (2005). Este caracteristic acestor lucrari un 
stil de gândire unitar, pentru care problemele tehnice si economice sunt subsumate unei viziuni umaniste 
integratoare, apta sa confere sens valoric superior demersurilor ameliorative si programelor stiintifice 
concrete. 

In baza celor analizate, Senatul Universitatii „Danubius” acorda domnului Ion Iliescu, senator, fost 
presedinte al României, titlul de Doctor Honoris Causa. 
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