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Universitatea Româno-Germană din Sibiu a acordat marți, 24 mai 2016, în cadrul 

Ședinței Solemne a Senatului universitar, titlul academic onorific de Doctor Honoris Causa 

domnului prof.univ.dr. Radu Bălănescu, cadru didactic al Universității de Medicină și Farmacie 

„Carol Davila” din București și director medical al Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii 

„Grigore Alexandrescu” din București. 

Evenimentul a avut loc la sediul universității, într-un cadru festiv, Ședința fiind condusă 

de președintele Senatului universitar, prof.univ.dr. Hortensia Gorski, de rectorul universității, 

conf.univ.dr. Elisabeta Boțian, și de președintele universității, prof.univ.dr. dr.h.c. Gheorghe 

Bichicean. 

Ceremonia de acordare a acestei distincții constituie un eveniment important în viața 

universității noastre, fiind cel de-al patrulea titlu de Doctor Honoris Causa acordat de 

Universitatea Româno-Germană din Sibiu, care onorează centrul nostru universitar. Acordarea 

acestui titlu academic onorific reprezintă o apreciere și recunoaștere a carierei profesionale a 

domnului prof.univ.dr. Radu Bălănescu și a excelenței obținute în activitatea didactică, de 

cercetare și management. Conferirea acestui titlu constituie, totodată, o întărire a legăturii de 

colaborare între instituția noastră de învățământ și domnia sa. 

La Ședința solemnă a Senatului universitar au fost prezenți și domnul gl.bg. 

prof.univ.dr.ing. Ghiță Bârsan, rector (comandant) al Academiei Forțelor Terestre „Nicolae 

Bălcescu” din Sibiu și prof.univ.dr. Luigi Dumitrescu din cadrul Universității „Lucian Blaga” din 

Sibiu, ambii deținători ai titlului de Doctor Honoris Causa al Universității Româno-Germane din 

Sibiu. 

Ceremonia de conferire a titlului academic onorific s-a bucurat de prezența unor 

participanți de seamă, printre care: dr. Paul-Jürgen Porr, președinte FDGR, col.prof.univ.dr. 

Alexandru RIZESCU, comandant al Şcolii de Aplicaţie pentru Unități Sprijin de Luptă „Gen. 

Eremia Grigorescu” Sibiu, deputatul PNL Mircea Cazan, reprezentanți din cadrul AJOFM Sibiu, 

din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Sibiu, precum și alți membri ai comunității 

academice și civile sibiene. 

De asemenea, în cadrul Ședinței solemne a participat și un număr însemnat de medici 

din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu și al Spitalului Militar de Urgenţă „Dr. 

Alexandru Augustin” din Sibiu, care au fost alături de domnul profesor universitar, doctor în 

științe medicale Radu Bălănescu. 



 

Legătura domnului prof.univ.dr. Radu Bălănescu cu Universitatea Româno-Germană din 

Sibiu s-a stabilit încă din anul 2011, când Universitatea noastră a încheiat un acord de 

parteneriat pentru desfășurarea unor activități științifice cu Forumul Oamenilor de Știință și 

Cultură, forum al cărui fondator este chiar prof.univ.dr. Radu Bălănescu. 

Această legătură și colaborare s-a consolidat printr-un acord încheiat cu Asociația 

MLNR, al cărui președinte este domnul profesor universitar dr. Radu Bălănescu, care a făcut ca 

Universitatea Româno-Germană din Sibiu să devină partener într-una din cele mai apreciate 

Gale de premiere a rezultatelor de excelență obținute de oameni de știință, academicieni, 

profesori și cercetători, oameni de artă și de litere din România.  

Prin acest prim Acord de Parteneriat, încheiat în anul 2015 și reînnoit în acest an, 

Universitatea Româno-Germană din Sibiu s-a alăturat instituțiilor de mare prestigiu academic 

din țară și din străinătate în susținerea Galei Premiilor MLNR din 21 iunie, dintre care amintim: 

Academia Română, Universitatea din București, Academia de Studii Economice din București, 

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, 

Universitatea de Vest din Timișoara, Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din 

București etc. 

 

 

 


