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LAUDATIO 
cu ocazia decernării titlului  

de DOCTOR HONORIS CAUSA 
 al Universităţii "Valahia" din Târgovişte  

domnului prof.dr.ing.  
Adrian Alexandru BADEA 

 
 

Stimate doamne, stimati domni, 
 
Sunt foarte onorat şi totodată puternic emoţionat, să exprim 
gândurile mele cu privire la personalitatea profesorului Adrian 
BADEA, cu ocazia acestui important eveniment de acordare a 
titlului de Doctor Honoris Causa al Universităţii Valahia din 
Târgovişte. Cel ce vă vorbeşte acum a fost îndrumat, în urmă cu 
25 de ani, în redactarea tezei de doctorat, de distinsul profesor 
Adrian BADEA. 
 
Domnul profesor Adrian BADEA a absolvit, cu media 9,60, 
Facultatea de Energetică din Institutul Politehnic din Bucureşti, 
devinind  asistent al acesteia, în cadrul Catedrei de Centrale 
Electrice, unde îşi desfăşoară activitatea şi în prezent, 
parcurgand toate etapele de la asistent la profesor universitar: 
asistent in perioada 1968-1975, sef de lucrari in perioada 1975-
1990, conferentiar in perioada 1990-1992, profesor in perioada 
1992-prezent. 
 
În perioada 1970 – 1973, la Institutul Energetic din Moscova, 
Catedra de Centrale nuclearoelectrice, sub conducerea 
profesorului N.G. Rassohin, a studiat experimental procesul de 
înrăutăţire a schimbului de căldură la fierberea apei în canale 
inelare şi cu fascicole de ţevi. În urma acestei cercetări a elaborat 
teza „Experimentalinoe issledovanie crizisa teploobmena vtarovo 
roda pri chipenii vodî v canalah” cu care a obţinut, în anul 1973, 
titlul ştiinţific de  „Candidat în ştiinţe tehnice”, echivalat la noi în 
ţară cu titlul de „Doctor  inginer”. 
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În decursul activităţii didactice a condus lucrări de laborator, 
proiect, seminarii si cursuri la discipline precum: „Instalaţii 
termice industriale”, „Transfer de căldură şi masă”, 
„Termodinamică”, „Centrale termoelectrice”, „Termotehnică 
industrială şi termoficare”, „Teoria reactorilor nucleari”, „Reţele 
termice şi hidropneumatice”. 
 
Din anul 1974 a coordonat activitatea cursului postuniversitar de 
„Termoenergetică”, căruia i-a diversificat preocupările si a tinut 
continuu prelegeri in programul „ Utilizarea raţională a energiei 
termice la consumatori. Recuperarea resurselor energetice 
secundare”. 
 
Pentru perfecţionarea pregătirii inginerilor termoenegeticieni a 
organizat şi numeroase cursuri de pregătire în întreprinderi şi 
instituţii din Bucureşti şi din ţară. 
 
În anul 1986 este numit şeful filialei ISPE din Catedra de 
Centrale Electrice din UPB, contribuind la întocmirea planului de 
învăţământ şi fiind  coresponsabil al contractului de şcolarizare a 
primelor trei serii de specialişti pentru CNE Cernavoda 
 
În cadrul procesului de învăţământ a participat nemijlocit la 
formarea a numeroase generaţii de ingineri termoenergeticieni, 
prin explicarea cu claritate a fenomenelor complexe de transfer de 
caldură, elaborand şi publicând 11 manuale şi cursuri 
universitare şi creind şi modernizand laboratoare. A realizat un 
laborator modern pentru transferul de caldură şi masă, care să 
permită studenţilor o mai bună înţelegere a proceselor din 
instalaţiile termice industriale.  
 
A contribuit la crearea  laboratorului  de „Instalaţii termice 
industriale” in anul 1975 şi la modernizarea continuă a acestuia 
în 1979, 1993, 2001 şi 2005. De menţionat că în 1979 în cadrul 
laboratorului s-a realizat un sistem ierarhic de conducere asistat 
de calculator, EDUCIB, fiind printre primele laboratoare de acest 
tip din ţară.  
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Din anul 1995 profesorul Adrian BADEA devine directorul 
Centrului de formare continuă Energie –Mediu, unul dintre cele 
mai active centre ale UPB, acreditat de ARCE şi ANRE pentru 
formarea managerilor energeticieni, electricienilor şi auditorilor 
electroenergeticieni si termoenergeticieni. Personal am beneficiat 
de sprijinul domniei sale, atât în participarea la cursurile pentru 
obţinerea autorizatiei de auditor termoenergetician, cât şi în 
publicarea unor lucrări de specialitate, în colaborare cu cadre 
didactice ale Facultăţii de Energetică din Universitatea 
Politehnica din Bucureşti, precum „Auditul energetic”, sau 
„Poluarea atmosferei prin arderea combustibililor 
fosili.Depoluarea primara”. 
 
Realizarile, din prestigioasa sa activitate în învăţământul 
superior, au condus la alegerea sa în funcţia de şef al Catedrei de 
Centrale Electrice (1990-2000), decan al Facultăţii de Energetică 
(2000-2006) şi prorector al Universităţii Politehnica din Bucureşti 
(2006 - în prezent). Astfel şi-a adus o contribuţie importantă la 
restructurarea cursurilor de licenţă, introducerea cursurilor de 
master şi a sistemului de credite transferabile, precum şi la 
modificarea curiculei universitare în concordanţă cu cerinţele 
angajatorilor, pentru asigurarea competenţelor necesare pentru 
încadrarea rapidă pe piaţa muncii a absolvenţilor. În acelaşi scop 
a lansat un program POSDRU de restructurare a practicii 
productive  a studenţilor de la cursurile de licenţă, trecându-se la 
o practică individuală cu durata de 12 săptămâni, la care 
participă şi Universitatea Valahia din Targoviste. 
 
In calitate de şef de catedră s-a preocupat de modernizarea şi 
exploatarea Centralei Electrice de Termoficare-CET laborator, al 
cărui director a fost şi care a asigurat o bază de formare a 
studenţilor unică în ţară, asigurând parţial şi furnizarea de 
energie electrică si termică universităţii.  
 
După alegerea sa ca prorector a lansat un amplu program de 
modernizare energetică a universităţii. Astfel a refăcut în 
întregime toate punctele termice şi de distribuţie, înlocuind 
întreaga reţea de transport a apei fierbinţi cu conducte preizolate 
şi mai ales realizând o nouă centrală de cogenerare de înaltă 
eficienţă, dotată cu două motoare termice Jenbacher cu ardere 
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internă, cu gaz natural şi trei cazane Hoval de apă fierbinte 
performanţe. S-a reuşit astfel redeschiderea CET laborator, care 
acopera în întregime necesarul de căldură şi energie electrică a 
campusului şi care este interconectată cu sistemul 
electroenergetic al Bucureştiului şi cu reţeaua RADET. De 
asemenea, a coordonat construcţia casei cu energie pozitivă, 
echipată cu panouri solare, pompe termice şi turbina eoliană, care 
au fost puse în funcţiune de curând. 
 
Totodată Domnul profesor Adrian BADEA se remarcă în calitate 
de promotor al dezvoltării relaţiilor internaţionale, coordonând 
cinci programe SOCRATES cu universităti din Franţa şi Italia, 
precum şi trei contracte TEMPUS, în domeniile eficienţei 
energetice, radioprotecţiei şi formării continue în energetică şi 
protecţia mediului, la care au participat peste 15 universităţi sau 
instituţii din România, Franţa, Spania,Italia,Belgia si  Marea 
Britanie. 
 
Parcurgerea CV-ului Domnului profesor Adrian BADEA ne 
dezvăluie implicarea sa, încă din facultate, în activitatea de 
cercetare. Dintre domeniile abordate în activitatea de cercetare se 
pot menţiona: 
  

 recuperarea resurselor energetice secundare cu potenţial termic 
coborât, ale utilizării pompelor de căldură, ale optimizării 
degazoarelor termice, care au condus la reducerea consumurilor de 
energie în numeroase întreprinderi si la realizarea şi omologarea  
degazoarelor cu şuviţe şi barbotare; 

 optimizarea recuperatoarelor de căldură de la cuptoarele de forja şi 
de tratamente termice prin metode originale de calcul a 
recuperatoarelor tip clepsidră, termobloc, cu dublă radiaţie, cu 
tuburi Field, aplicate la o serie de întreprinderi din Bucureşti; 

 stabilirea variantelor tehnologice optime, prin elaborarea unor 
metodologii originale de calcul a energiei înglobate în produsele 
ceramice şi in lacuri şi vopsele, aplicate la CESAROM si 
POLICOLOR;  

 intensificarea transferului de căldură in schimbătoarele de căldură 
din instalaţiile frigorifice cu fluide de substituţie, în colaborare cu 
specialişti de la GRETH Grenoble, Ecole des Mines de Paris si INSA 
Lyon, concretizându-se prin numeroase articole sau comunicări 
ştiinţifice şi prin trei teze de doctorat, dintre care una în co-tutela; 
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 analiza ciclului de viaţă a diverselor tehnologii energetice, 
valorificarea energetica a deşeurilor urbane, impactul instalaţiilor de 
tratare termică a deşeurilor asupra mediului şi sănătăţii,  sisteme 
hibride de valorificare a energiei solare, captarea, transportul si 
stocare CO2, valorificarea prin ardere, piroliză, gazeificare şi 
fermentare anaerobică a deşeurilor, in colaborare cu universităţile 
UTCompiegne, Universitatea din Nancy, INSA Lyon, Universitatea 
din Poitiers, Universitatea din Trento, în cadrul unor teze de 
doctorat în cotutelă. 

 
De asemenea se pot mentiona stagiile de cercetare la ADEME 
Franţa, Centre d’etudes Nucleaires din Grenoble, Ecole des Mines 
de Paris, Conservatoire Nationale d’Artes et Metiers Paris, INSA 
Lyon, Universitatea din Trento-Italia, Centre d’Etudes Nucleaires 
de Mol - Belgia, Centrul de cercetari energetice CIEMAT- Madrid. 
La acestea subliniem recunoasterea calitatilor sale de competent 
cercetator si organizator prin conducerea, in functia de director al 
Programului national de cercetare MENER, a activitatii de 
cercetare in domeniile energie-mediu-resurse. 
 
Importanta sa activitate de invatamant si cercetare s-a 
concretizat in numeroasa publicatii: 22 carti, 11 manuale 
universitare, 61 articole in reviste straine si din tara, 140 
comunicari publicate in actele unor conferinte si simpozioane 
nationale si internationale. 
 
La conferirea inaltului titlu universitar de DOCTOR HONORIS 
CAUSA, de catre Universitatea Valahia din Targoviste, Domnului 
Prof.dr.ing.Adrian Alexandru BADEA, care se distinge prin 
realizari deosebit de importante in invatamantul si cercetarea din 
domeniul energeticii, ma simt bucuros si pe deplin solidar cu 
hotararea Senatului Universitatii si ii adresez cele mai calde si 
sincere felicitari si urari de viata lunga in deplina sanatate si 
fericire. 

 
  07.11.2011                                           
      
                   prof.dr.ing. Aurel GABA 
              Universitatea VALAHIA din Târgovişte 
 



 11 

Cuvantul domnului Horia Andrei 
cu ocazia decernării titlului  

de DOCTOR HONORIS CAUSA 
 al Universităţii "Valahia" din Târgovişte  

domnului prof.dr.ing.  
Adrian Alexandru BADEA 

 
 
Stimate domnule profesor Adrian BADEA 
Domnule rector  
Doamnelor şi domnilor membri ai comunitatii academice  
Onorat auditoriu 
 

Universitatea “Valahia” din Târgovişte este o instituţie de 
învăţământ superior tânără care a aderat fără rezerve la valorile 
academice fundamentale ce definesc cultura recunoaşteri 
activităţii didactice, ştiinţifice şi de cercetare prin aprecierea 
muncii prestate de membrii săi dar şi de cei din comunitatea 
naţională şi internaţională. Toţi cei care-şi dăruiesc energia fizică 
şi spirituală pentru binele comunităţii merită admiraţia şi 
preţuirea noastră, noi având în acelaşi timp obligaţia morală de a 
recunoaşte şi recompensa aceste merite. 
 
Avem deosebita ocazie de a avea în mijlocul nostru o personalitate 
marcantă a ştiinţei şi tehnicii, care se bucură de o largă şi 
deosebită apreciere în plan naţional şi internaţional. Ne-am 
reunit astăzi în acest cadru festiv pentru a lua parte la un 
moment notabil în viaţa instituţiei noastre, şi anume ceremonia 
de acordare a titlului onorific de Doctor Honoris Causa 
profesorului universitar doctor inginer Adrian Badea. Este un 
adevărat privilegiu pentru familia academică târgovişteană să 
poată oferi această distincţie, ca semn al recunoaşterii  unei 
bogate activităţi didactice, ştiinţifice, de cercetare şi inovare în 
domeniul termoenergeticii unui distins membru al comunităţii 
academice din Universitatea Politehnică Bucureşti şi prorector al 
acesteia. 
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Multitudinea calităţilor enumerate ar putea constitui ele însele 
suficiente argumente pentru acordarea distincţiei ştiinţifice 
onorifice menţionate. Voi încerca în cele ce urmează să remarc, 
într-o formă succintă, toate faţetele complexei personalităţi a 
domnului  profesor Adrian Badea. 
 
Născut în 1946, domnia sa începe studiile universitare la 
Facultatea de Energetică din Institutul Politehnic din Bucureşti 
pe care le finalizează în 1968 cu calificativ maxim, şi, astfel, în 
acelaşi an îşi începe ca asistent stagiar prodigioasa carieră 
universitară în Politehnica bucureşteană, parcurgând cu răbdare, 
dăruire şi continuă evoluţie profesională toate treptele didactice. 
Obţine în 1973 doctoratul la Institutul Energetic din Moscova iar 
pentru perfecţionarea profesională parcurge mai multe stagii de 
specializare la universităţi de prestigiu din Franţa, Belgia, 
Spania şi Italia. 
 
În cei peste 40 de ani de activitate didactică şi ştiinţifică 
neîntreruptă la Facultatea de Energetică, domnia sa a predat 
cursuri de „Instalaţii termice industriale”, „Centrale 
termoelectrice”, „Termotehnică industrială şi termoficare”, 
„Teoria reactorilor nucleari”, „Reţele termice şi hidropneumatice”, 
„Transfer de căldură şi masă”, „Termodinamică”, 
„Termoenergetică” şi a publicat 32 de cărţi şi manuale 
universitare, 72 de articole în reviste dintre care 21 indexate ISI 
şi 37 indexate în BDI, 120 de articole în volumele unor conferinţe 
naţionale şi inernaţionale. A contribuit decisiv la dezvoltarea şi 
modernizarea Centralei Electrice de Termoficare CET laborator, 
unică în ţară ca bază de formare a studenţilor şi nu numai, 
pentru că în prezent, asigură în întregime  necesarul de căldură şi 
electricitate a campusului „Noul Local” al universităţii. Domnia 
sa a coordonat peste 30 de proiecte la nivel naţional şi european 
iar din anul 1993 este coordonator ştiinţific de doctorat în 
domeniul Inginerie Energetică. 
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Domnul profesor Adrian Badea este membru titular al Academiei 
Oamenilor de Ştiinţă din România, directorul Centrului de 
formare continuă Energie– Mediu, unul dintre cele mai active 
centre ale UPB şi a fost Preşedintele Comisiei de Inginerie 
Electrică şi Energetică din cadrul Consiliului Naţional de 
Atestare a Diplomelor, Titlurilor şi Certificatelor Universitare. 
 
Domnul prof. univ. dr. ing. Adrian Badea prin calităţile 
profesionale, ştiinţifice şi prin implicarea civică dovedită a 
îndeplinit şi îndeplineşte importante funcţii academice şi 
administrative legate de domeniul învăţământului: şef de catedră 
1990-2000, decan 2000-2006, prorector 2006- în prezent, director 
al programului POSDRU CONCORD  care îşi propune stabilirea 
unei reţele naţionale de formare continuă a personalului didactic 
din învăţământul preuniversitar tehnic şi profesional şi al 
programului POSDRU TRIPOD  care îşi propune restructurarea 
activităţii de practică productivă  a studentilor de la cursurile de 
licenţă. 
 
Prin bogata şi îndelungata activitate didactică, prin 
complexitatea operei ştiinţifice, prin implicarea responsabilă în 
viaţa academică profesorul Adrian Badea reprezintă un model de 
care tinerii din lumea contemporană au nevoie şi pe care orice 
universitate din ţară şi străinătate şi l-ar dori să-l aibă în corpul 
său academic. 
 
Prin titlul ştiinţific Doctor Honoris Causa acordat azi consider că 
Universitatea „Valahia” are ocazia deosebită de a aduce un sincer 
şi cald omagiu unuia din profesorii de reputaţie naţională şi 
internaţională, şi care, prin întreaga sa activitate  desfăşurată pe 
parcursul a peste 40 de ani, a contribuit nemijlocit şi substanţial 
la dezvoltarea învăţământului tehnic românesc. De asemenea 
consider că facem un gest de recunoştinţă faţă de instituţia al 
cărei prorector este din partea cadrelor didactice din 
universitatea noastră, precum şi al specialiştilor din spaţiul 
dâmboviţean, care şi-au obţinut diploma de inginer, respectiv de 
doctor inginer, la Universitatea Politehnica Bucureşti.  
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Faptul că domnul profesor Adrian Badea a acceptat să facă parte 
din comunitatea noastră academică ne onorează universitatea dar 
în acelaşi timp conservă strânsele legături instituţionale create 
între cele două universităţi.  
 
Stimate domnule profesor doresc să vă asigur de respectul şi 
consideraţia noastră pe care le meritaţi pe deplin.  

 
 

  07.11.2011                                           
      
                  prof.dr.ing. Horia ANDREI 
              Universitatea VALAHIA din Târgovişte 
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Cuvantul domnului Nicolae Vasile 
cu ocazia decernării titlului  

de DOCTOR HONORIS CAUSA 
 al Universităţii "Valahia" din Târgovişte  

domnului prof.dr.ing.  
Adrian Alexandru BADEA 

 
 

Stimate domnule, Adrian Alexandru BADEA, 
 
Mă bucur că am ocazia să particip la la o asemenea festivitate, la 
care vă este decernat titlul de DOCTOR HONORIS CAUSA al 
Universităţii “ Valahia “ din Târgovişte. O carieră ca a 
dumneavoastră face cinste Universităţii noastre să vă aibă 
printre laureaţii săi. 
 
Aţi avut o evoluţie tipică de om meritoriu, care se vede încă din 
şcoală şi studenţie. Aţi activat tot timpul în Universitatea “ 
Politehnica “ Bucureşti sub numele actual sau cu denumirile sale 
anterioare. Aţi luat premii pentru lucrări realizate ca student, aţi 
absolvit facultatea cu media generală 9,60 şi 10 la proiectul de 
absolvire, aţi crescut normal, fără a sării etape pe linie didactică 
universitară, ca asistent în 1968, şef de lucrari în 1975, 
conferenţiar în 1990, profesor în 1992 şi conducător de doctorat în 
anul 1996. Aţi avut acelaşi tip de evoluţie şi pe linie 
administrativă ca şef de catedră (1990- 2000 ), decan ( 2000-  
2006), prorector ( 2006- în prezent). 
 
Doctoratul l-aţi luat în străinatate, la Moscova, în perioada 1970- 
1973 cu o temă privind  utilizarea raţională a energiei termice în 
industrie, problemă foarte actuală şi în prezent. Pe baza 
experienţei acumulate la intoarcerea în ţară, în 1975,  aţi fondat, 
în facultate, Laboratorul de instalaţii termice industriale, pe care 
l-aţi modernizat de mai multe ori până astăzi. 
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Aţi condus multe proiecte de cercetare, aţi coordonat ca prorector 
complexa schimbare a curicullei legată de Strategia Bologna, 
sunteţi în plin proces de schimbare a modului de abordare a 
activităţii de practică a studenţilor, într-un proiect la care 
partener este şi Universitatea “ Valahia “ din Târgovişte. 
 
Aţi publicat 22 de cărţi, 11 cursuri universitare, 9 articole ISI, 13 
lucrări la Conferinte indexate ISI, 47 de articole BDI, 168 de 
comunicări pe parcursul prodigioasei dumneavoastră activităţi.  
 
În anul 1995, dând dovadă de o mare capacitate de adaptare la 
noile priorităţi ale prezentului, v-aţi reorientat priorităţile 
activităţii spre domeniile surse regenerabile de energie şi mediu. 
 
Comunitatea ştiinţifică din aceste domenii se bucură şi simte 
aportul dumneavoastră, forţa de a influenţa pozitiv şi de dezvolta 
aceste noi domenii cu un deosebit potenţial de creştere. 
  
Aţi condus şi conduceţi multe manifestări ştiinţifice naţionale şi 
internaţionale sau faceţi parte din comitetele ştiinţifice sau de 
organizare ale acestora. 
 
Conduceţi sau participaţi la conducerea multor structuri 
guvernamentale sau neguvernamentale, structuri asociative, 
asociaţii profesionale, fundaţii, din domeniu sau domenii conexe, 
ceea ce contribuie la o mai bună orientare şi la o mai mare 
eficienţă a acestora. 
 
Domnule profesor Adrian Alexandru BADEA, sunteţi un model, 
un mentor. Tinerii de azi, într-o vizibilă lipsă de orientare, vor să 
ştie părerea oamenilor importanţi, vor să aibă nişte repere. 
 
Cum credeţi că va evolua domeniul energie în viitorul apropiat, 
mediu  şi îndepărtat şi ce ar trebui să facă azi un tânar dotat, 
dispus la efort şi bine intenţionat, cum aţi fost şi dumneavoastră 
în tinereţe, pentru a fi util domeniului, societăţii, familiei şi lui 
însuşi ? 
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Pe langă bucuria celebrării evenimentului de azi vrem să culegem 
şi roadele unor sfaturi de la un om cu o bogată experienţă 
teoretică şi practică. 
 
Vă felicit pentru importantul titlu pe care îl veţi primi astăzi, vă 
doresc sănătate şi mulţi ani de activitate în continuare şi vă urez 
bine aţi venit în grupul laureaţilor doctorilor Honoris Causa ai 
Universităţii “ Valahia “ din Târgovişte. 

 
 

  07.11.2011                                           
      
              prof.dr.ing. Nicolae VASILE 
              Universitatea VALAHIA din Târgovişte 
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Cuvantul domnului Dinu Coltuc 
cu ocazia decernării titlului  

de DOCTOR HONORIS CAUSA 
 al Universităţii "Valahia" din Târgovişte  

domnului prof.dr.ing.  
Adrian Alexandru BADEA 

 
 

Vă rog să-mi permiteţi să aduc un sincer omagiu domnului 
profesor Adrian Badea. Domnul profesor Badea are o remarcabilă 
carieră universitară cu o bogată activitate didactică la 
disciplinele: Instalaţii termice industriale, Transfer de caldură şi 
masă, Termoenergetică, Utilizarea raţională a energiei în 
industrie etc. Domnul profesor s-a pus de la început la dispoziţia 
studenţilor pregătind lucrări de laborator, cursuri, culegeri de 
probleme, manuale universitare. A transformat Centrala 
Electrică de Termoficare din UPB într-o bază modernă de formare 
a studenţilor unică în ţară. S-a implicat activ în restructurarea 
programelor de licenţă, introducerea cursurilor de master şi a 
sistemului de credite transferabile.  

 
Domnul profesor Badea are o bogată activitate ştiinţifică. Dintre 
temele majore de cercetare abordate este suficient să amintim 
studiile asupra procesului de înrăutăţire a schimbului de căldură 
la fierberea apei în canale inelare şi cu fascicole de ţevi, utilizării 
raţionale a energiei termice în industrie, optimizării 
recuperatoarelor de căldură de la cuptoarele industriale de forjare 
şi tratamente termice, cercetările asupra schimbătoarelor de 
căldură din instalaţiile frigorifice cu fluide de substituţie sau 
intensificării transferului de căldură şi a schimbătoarelor de 
căldură compacte. Cercetările sale au fost realizate în general pe 
baza unor contracte şi au fost aplicate direct în industrie. 
Cercetările sale se văd şi în cele peste 200 de titluri publicate 
până acum la care este autor sau coautor. 
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De peste două decenii, dl. Badea s-a implicat si în activitatea 
administrativă ca Şef de Catedră, Decan şi Prorector. Este 
suficient să menţionăm că în calitate de prorector a lansat un 
program de modernizare energetică a Politehnicii care a permis 
asigurarea integrală a necesarului de caldură şi elecricitate 
pentru întreg campusul.    
 
Domnule profesor, prin acordarea titlului de Doctor Honoris 
Causa, Universitatea Valahia vă recunoaşte meritele şi vă 
omagiază. Cu această ocazie, daţi-mi voie să vă felicit cu caldură 
şi să vă urez noi succese.   

 
 

  07.11.2011                                           
      
              prof.dr.ing. Dinu COLTUC 

              Universitatea VALAHIA din Târgovişte
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Memoriu de activitate 
 

 
Subsemnatul BADEA ADRIAN ALEXANDRU, am absolvit 
facultatea de Energetică, din cadrul Institutului Politehnic 
Bucureşti, în anul 1968 cu media 9,60 şi nota 10 la examenul de 
diplomă. La absolvirea facultăţii am fost repartizat ca asistent 
stagiar la Catedra de Centrale electrice din Facultatea de  
Energetică,a Institutului Politehnic Bucuresti,  colectiv în care 
mi-am desfăşor de la acea dată, neîntrerupt activitatea, 
parcurgand toate gradele didactice: sef de lucrari (1975), 
conferintiar (1990), profesor (1992), conducator de doctorat (1996). 
 
ACTIVITATEA DIDACTICĂ  
 
În primii ani de activitate ca asistent stagiar am condus activităţi 
de seminar, proiect şi laborator la disciplinele „Instalaţii termice 
industriale”, „Centrale termoelectrice”, „Termotehnică industrială 
şi termoficare”, „Teoria reactorilor nucleari”, „Reţele termice şi 
hidropneumatice” , fiind o perioadă în care am căutat să acumulez 
cât mai multe cunoştinţe în domeniul termoenergetic. 
 
În perioada doctoranturii (1970 – 1973) la Institutul Energetic din 
Moscova, alături de activitatea de cercetare, am condus şi o serie 
de lucrări de laborator şi activitate de cercetare proiectare a unor 
studenţi din anii terminali. 
 
La întoarcerea în ţară am primit imediat sarcini de predare la 
disciplina „Instalaţii termice industriale” pentru cursurile de 
subingineri zi şi seral, din  anul 1990 preluând si cursul de la 
ingineri. Pentru aceste discipline am căutat să-mi aduc un aport 
la modernizarea conţinutului activităţilor didactice, elaborând un 
curs la disciplina  „Instalaţii termice şi industriale” publicat în 
IPB şi făcând parte din colectivul de elaborare a cărţii „ Instalaţii 
termice industriale” , publicat în Editura tehnică în anul 1976. In 
anul 2007 am coordonat colectivul de realizare a lucrarii 
monografice „Echipamente şi Instalatii Termice” publicată la 
Editura Tehnică. Am contribuit la fondarea  laboratorului  de 
„Instalaţii termice industriale” in anul 1975 si la modernizarea 
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continua a acestuia . Astfel in 1979 in cadrul laboratorului s-a 
realizat un sistem ierarhic de conducere asistat de 
calculator,EDUCIB, fiind printre primele laboratoare de acest tip 
din ţară. Modernizări ulterioare s-au realizat în anii 
1993,2001,2005. 
 
Pentru aceeaşi disciplină m-am preocupat şi de elaborarea unor 
culegeri de probleme, făcând parte din colectivul care a elaborat 
lucrarea „ Instalaţii termice industriale – Probleme pentru 
ingineri”, publicată, în două volume, de Editura tehnică în anul 
1982 si am elaborat primele indrumare de laborator şi proiect. 
 
Din anul 1980 am început să predau şi cursul de „Transfer de 
căldură şi masă”, domeniu în care mi-am susţunut şi teza de 
doctorat în anul 1973. Pentru această disciplină am contribuit la 
apariţia cursului cu acelaşi nume, publicat în Editura Didactică şi 
Pedagogică în anul 1982. În acelaşi domeniu, mi-am adus 
contribuţia la elaborarea lucrării monografice „Transferul de 
căldură, masă şi impuls în industrie”, publicată în Editura 
tehnică , tot în anul 1982, iar în anul 2005, am publicat la 
Editura Academiei, ca unic autor,  cartea „Bazele transferului de 
caldura si masa”. Si pentru aceasta disciplină m-am preocupat de 
realizarea unui laborator modern care să permită studenţilor o 
mai bună înţelegere a proceselor de transfer termic.  
 
Tot în aceleaşi domenii am făcut parte din colectivul de elaborare 
a lucrării „Analiza proceselor şi sistemelor termoenergetice” 
tipărit la Editura tehnică in 1990. 
 
Având numeroase preocupări în studiul proceselor termo-
hidraulice  şi instalaţiilor din centralele nuclearo-electrice, am 
făcut parte din colectivul de elaborare a lucrărilor „Centrale 
nuclero-electrice. Probleme” şi „Procese şi instalaţii termice în 
centralele nuclearo-electrice”, publicate de Editura Didactică şi 
Pedagogică. 
 
Una dintre preocupările importante pe care le+am avut în calitate 
de şef de catedră a fost modernizarea şi exploatarea Centralei 
Electrice de Termoficare CET laborator, al cărui director am fost 
şi care a asigurat o bază de formare a studenţilor unică în ţară, 
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asigurând parţial şi furnizarea de energie electrică ţi termică 
universităţii. Din păcate  datorită modificării preţurilor gazului 
natural şi vechimii instalaţiilor existente,  în anul 2001 centrala a 
fost oprită. După alegerea ca prorector am lansat un amplu 
program de modernizare energetică  a universităţii, refăcând în 
întregime toate punctele termice şi de distribuţie, înlocuind 
întreaga reţea de transport a apei fierbinţi cu conducte preizolate 
şi mai ales realizând o nouă centrală de cogenerare de înaltă 
eficienţă, dotată cu două motoare termice în cogenerare şi trei 
cazane de apa fierbinte performante. S-a reuşit astfel 
redeschiderea laboratorui de centale electrice şi acoperirea în 
întregime a necesarului de căldură şi electricitate a campusului „ 
Noul Local” al universităţii. Centrala este legată la sistemul 
electroenergetic al Bucureştiului şi la reţeaua RADET. 
 
Din anul 1974 am coordonat activitatea cursului postuniversitar 
de „Termoenergetică”, căruia i-am diversificat continuu 
preocupările.  La programul „ Utilizarea raţională a energiei 
termice la consumatori. Recuperarea resurselor energetice 
secundare” am avut din anul 1974, în mod continuu prelegeri, 
făcând parte şi din colectivul de elaborare a cursului 
postuniversitar „Utilizarea raţională a energiei în industrie” 
apărut  în anul 1980, în două volume,în cadrul IPB. Tot pentru 
sprijinirea activităţii de pregătire postuniversitară am elaborat în 
colaborare şi cartea „Valorificarea resurselor secundare în 
industrie”, publicată de Editura tehnică în anul 1985 şi am făcut 
parte din colectivul de elaborare a amplei lucrări „Bilanţuri 
energetice. Probleme” , apărută în cadrul aceleiaşi edituri în anul 
1986. 
 
Pentru perfecţionarea pregătirii inginerilor termoenegeticieni am 
organizat şi numeroase cursuri de pregătire în întreprinderi şi 
instituţii din Bucureşti şi din ţară. Experienţa didactică  şi de 
cercetare în domeniul instalaţiilor termice industriale am utilizat-
o şi prin participarea la elaborarea lucrării monografice 
„Manualul inginerului termo-tehnician”, publicată în anul 1986, 
de către Editura tehnică. Din 1995 sunt directorul Centrului de 
formare continuă Energie –Mediu, unul dintre cele mai active 
centre ale UPB, acreditat de ARCE şi ANRE pentru formarea 
managerilor energeticii, auditorilor energetici şi electricienilor.  
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Pentru începerea programului de pregătire generală a 
personalului cu studii superioare de la CNE Cernavodă, am 
contribuit la traducerea şi adaptarea a 81 manuale CANDU 
canadiene, în cadrul filialei ISPE din Catedra de Centrale şi 
reţele electrice din IPB, al cărui şef am fost  de la înfiinţarea ei în 
anul 1986. De asemenea am contribuit la întocmirea planului de 
învăţământ pentru această formă de învăţământ şi am fost 
coresponsabil al contractului de şcolarizare a primelor 3 serii de 
specialişti pentru CNE Cernavodă, fiind totodată titularul 
disciplinei de „Termodinamică”. 
 
În cursul anului 1989 am revizuit şi adaptat la condiţiile din ţara 
noastră trei manuale pentru disciplina „Căldură şi 
termodinamică”, iar în anul 1988 am fost coautor al cursului 
„Termodinamică” multiplicat în IPB pentru aceeaşi formă de 
pregătire. 
 
Incepand din anul 2010 sunt directorul proiectului POSDRU 
CONCORD, care isi propune stabilirea unei retele nationale de 
formare continua a personalului didactic din învăţământul 
preuniversitar tehnic si profesional. In acest scop in 4 universitati 
tehnice din ţară : UPB, UP Timişoara, UT Iaşi şi UT Cluj Napoca, 
s-au realizat centre de formare si s-au acreditat 11 programe de 
formare, elaborand 65 de cursuri specializate. 
 
In calitaţile de sef de catedra (1990-2000), decan (2000-2006), 
prorector (2006- in prezent) am avut o contributie importanta la 
restructurarea cursurilor de licenta, introducerea cursurilor de 
master si a sistemului de credite transferabile, precum si la 
modificarea curiculei universitare în concordanţă cu cerinţele 
angajatorilor, pentru asigurarea competenţelor necesare pentru 
încadrarea rapidă pe piaţa muncii a absolvenţilor. In acelaşi scop 
am lansat un program POSDRU  de restructurare a practicii 
productive  a studentilor de la cursurile de licenta, trecându-se la 
o practică individuală cu durata de 12 săptămâni. La acest 
program participă şi universităţile din Târgovişte şi Sibiu. 
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In perioada 1993-2001 am fost coordonator/contractor la trei 
contracte TEMPUS în domeniile eficienţei energetice, 
radioprotecţiei şi formării continue in energetică şi protecţia 
mediului. La aceste programe au participat peste 15 universităţi 
sau instituţii din România, Franţa, Spania,Italia,Belgia,  Marea 
Britanie, realizând o deschidere a universitătii noastre către 
universităţi de prestigiu din UE. Ulterior am coordonat 5 
programe SOCRATES cu universităti din Franţa şi Italia. In 
aceeiaşi perioadă am avut stagii de cercetare la ADEME Franţa, 
Centre d’etudes Nucleaires din Grenoble, Ecole des Mines de 
Paris, Conservatoire Nationale d’Artes et Metiers Paris, INSA 
Lyon, Universitatea din Trento-Italia, Centre d’etudes Nucleaires 
de Mol - Belgia, Centrul de cercetari energetice CIEMAT- Madrid 
.  
 
ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICĂ 
 
Activitatea ştiinţifică am început-o încă din timpul studenţiei, 
când am elaborat o lucrare privind recuperarea căldurii gazelor 
de ardere evacuate din cazanele de abur, care a obţinut Premiul I 
la Sesiunea  cercurilor ştiinţifice studenţeşti. 
 
În primii ani după absolvirea facultăţii, în cadrul catedrei am 
elaborat o lucrare de analiză a posibilităţilor utilizării ciclurilor 
cu turbine cu gaze pentru termoficare. În aceeaşi perioadă, 
împreună cu doi cercetători de la ICEMENERG m-am preocupat 
de realizarea unei instalaţii pentru încercări mecanice la 
temperaturi criogenice. Rezultatele obţinute le-am publicat în 
revista „Construcţia de maşini” şi le-am comunicat în cadrul IPB 
şi ICEMENERG. Instalaţia realizată am propus-o pentru 
brevetare la OSIM. Tot în această perioadă am elaborat în 
colaborare cu ICEMENERG un studiu al posibilităţilor utilizării 
turboagregatelor cu puteri de 50 MW în regim de semibază. 
Rezultatele obţinute le-am publicat în revista „Energetica”. 
 
În perioada 1970 – 1973, în cadrul doctoranturii, la Institutul 
Energetic din Moscova, catedra de Centrale nuclearoelectrice, sub 
conducerea profesorului N.G. Rassohin, am studiat experimental 
procesul de înrăutăţire (criză) a schimbului de căldură la 
fierberea apei în canale inelare şi cu fascicole de ţevi. În urma 
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acestei cercetări am obţinut în anul 1973 titlul ştiinţific de  
„Candidat în ştiinţe tehnice”, echivalat la noi în ţară cu titlul de 
„Doctor  inginer”. Rezultatele acestei cercetări le-am publicat şi 
comunicat atât în ţară cât şi în URSS, precum şi la un simpozion 
internaţional CAER. Ele au fost bine apreciate de numeroşi 
cercetători de prestigiu din ţara noastră, din URSS şi RDG, fiind 
cuprinse în studii bibliografice şi cărţi publicate pe aceste 
probleme în URSS şi la noi în ţară. 
 
La întoarcerea în ţară am început o serie de cercetători în 
domeniul utilizării raţionale a energiei termice în industrie, 
realizate în special pe bază de contracte de cercetare şi aplicate 
nemijlocit în întreprinderi. 
 
Am studiat astfel probleme ale colectării şi returnării 
condensatului, ale recuperării resurselor energetice secundare cu 
potenţial termic coborât, ale utilizării pompelor de căldură, ale 
optimizării degazoarelor termice. Rezultatele obţinute, care au 
fost publicate şi comunicate în ţară, au servit la reducerea 
consumurilor de energie în întreprinderi ca : Policolor, Ţevi 
sudate, CIMUIU, Select;  Fabrica de Hârtie Buşteni şi Constanţa, 
Sicomed, CESAROM, etc., precum şi la realizarea şi omologarea 
la noi în ţară a degazoarelor cu şuviţe şi barbotare, printr-o 
colaborare cu Întreprinderea Vulcan şi CUG Cluj Napoca. 
 
Un alt domeniu de cercetare pe care l-am abordat a fost cel al 
optimizării recuperatoarelor de căldură de la cuptoarele 
industriale de forjare şi tratamente termice. În această direcţie 
am pus la punct metode originale de calcul a recuperatoarelor tip 
Clepsidră, termobloc, cu dublă radiaţie, cu tuburi Field şi am 
elaborat un amplu pachet de programe de calcul pentru 
optimizarea principalelor tipuri de astfel de recuperatoare, 
precum şi pentru optimizarea ansamblurilor de recuperatoare. 
Rezultate ale acestor cercetări, care au fost asemenea publicate şi 
au fost aplicate la o serie de întreprinderi din Bucureşti: 
Electromagnetica, IUPS 9 Mai, Aversa, IREMOAS, etc. 
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În acelaşi scop am coordonat realizarea în cadrul IPB a unui 
stand pentru încercarea arzătoarelor şi recuperatoarelor pe care 
s-au probat trei tipuri noi de recuperatoare, unul dintre ele fiind 
propus pentru brevetare ca invenţie. 
 
Una dintre metodele de stabilire a variantelor tehnologice optime 
este cea a utilizării criteriului energiei înglobate în produse. În 
această direcţie am stabilit o serie de metodologii de calcul a 
acestui criteriu pentru produsele ceramice şi pentru lacuri şi 
vopsele. Metodologiile le-am validat şi aplicat la Întreprinderea 
CESAROM  Bucureşti şi ILV POLICOLOR . La ultima 
întreprindere am elaborat şi programe de calcul în scopul urmării 
cu ajutorul calculatoarelor electronice a consumurilor energetice 
înglobate în produse. 
 
In perioada  1986-1990 am fost  membru al Comisiei CNST de 
utilizarea a biogazului. În această calitate am participat la 
analizele comparative diverselor tipuri de instalaţii de biogaz şi 
am făcut studii,  pe bază de contract, privind utilizările energetice 
ale biogazului. 
 
In perioada 1992-1996 în colaborare cu specialişti de la GRETH 
Grenoble, Ecole des Mines de Paris, INSA Lyon am avut cercetări 
în domeniile schimbătoarelor de căldură din instalaţiile frigorifice 
cu fluide de substituţie, intensificării transferului de căldură şi 
schimbătoarelor de căldură compacte. Aceste cercetări au făcut 
obiectul unor contracte de cercetare din România şi Franţa, 
concretizându- se prin numeroase articole sau comunicări 
ştiinţifice şi prin trei teze de doctorat, dintre care una în co- 
tutelă. 
 
După 1995 majoritatea cercetarilor le-am dirijat către domeniile 
surselor regenerabile de energie şi protectiei mediului Impreună 
cu colegi din universităţile UTCompiegne, Universitatea din 
Nancy, INSA Lyon, Universitatea din Poitiers, Universitatea din 
Trento, în cadrul unor teze de doctorat în cotutelă. Dintre 
domeniile abordate menţionez: analiza ciclului de viaţă a 
diverselor tehnologii energetic, valorificarea energetic a 
deşeurilor urbane, impactul instalaţiilor de tratare termică a 
deşeurilor asupra mediului şi sănătăţii,  sisteme hibride de 



 27 

valorificare a energiei solare, captarea, transportul si stocare CO2, 
vallorificarea prin ardere, piroliză, gazeificare şi fermentare 
anaerobică a deşeurior de plastic, hârtie, precum si a celor 
rezultate  din procesele vinificaţiei sau  procesării cărnii, etc. 
 
Pentru dezvoltarea acestor cercetări am coordonat realizarea unui 
centru de cercetare si formare „Surse regenerabile de energie şi 
dezvoltare durabilă”, utilizând resursele unui grant al cărui 
director am fost. 
 
Activitatea mea didactică a fost recompensată şi prin acordarea 
de către Ministerul Educaţiei şi Învăţământului, în anul 1983 a 
titlului de „şef de lucrări universitar evidenţiat”. 
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Curriculum vitae 
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Listă de lucrări 
 
CARTI  
 
1. Badea,A., Experimentalinoe issledovanie crizisa teploobena vtarovo rada 

pri chipenii vodî v canalah. Institutul Energetic din Moscova, 1973. Teză 
de doctorat, 165 pag. 

2. Badea,A. Experimentalinoe issledovanie crizisa teplobmena vtarovo roda. 
MEI. Moskva, 1973. Avtoreferat disertaţii.  

3. Carabogdan, I.G., Badea,A, s.a Instalatii termice Industriale, Editura 
Tehnica, Bucuresti, 1978, 607 pag.( 6 autori) 

4. Leca, A., Badea, A., s.a. Procese si instalatii termice in Centalele Nuclearo-
electrice, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1979., 650 pag.(5 
autori)      

5. Danila, N., Badea,A. s.a. Centrale nuclearo-electrice, Editura Didactica si 
Pedagogica, 1980, 762pag. (16 autori) 

6. Chiriac, Fl., Badea,A, s.a. Procese de transfer de caldura si masa in 
industrie, Editura Tehnica, Bucuresti, 1982, 580 pag. (6 autori) 

7. Carabogdan, I.G., Badea,A, s.a Instalatii termice industriale- Probleme 
pentru ingineri, vol.1, Editura Tehnica, Bucuresti, 1983, 305 pag.( 5 
autori) 

8. Carabogdan, I.G., Badea,A, s.a Instalatii termice industriale- Probleme 
pentru ingineri, vol.2, Editura Tehnica, Bucuresti, 1983, 310 pag.( 5 
autori) 

9. Leca, A., Badea, A., s.a. Transfer de caldura si masa, Editura Didactica si 
Pedagogica, Bucuresti, 1983, 550 pag. (5 autori) 

10. Athanasovici, V., Badea, A. Valorificarea resurselor energetice secundare 
in industrie, Editura Tehnica, Bucuresti, 1985, 102 pag. (2 autori) 

11. Carabogdan, I.G., Badea, A. s.a. Bilanturi energetice, Editura tehnica,  
Bucuresti, 1986, 530 pag. (16 autori)  

12. Carabogdan,I.Gh.,Badea. A., s.a. Manualul Inginerului 
Termoenergetician, vol II, Editura Tehnica, Bucuresti, 1986, 750 pag. (15 
autori)  

13. Carabogdan, I.Gh. , Badea. A., s.a. Metode de analiza a proceselor si 
sistemelor termoenergetice, Editura Tehnica, 1989, 335 pag. (4 autori) 

14. Badea,A., Necula,H., Schimbatoare de caldura, Editura AGIR, Bucuresti 
2000, 280 pag. 

15. Badea,A., s.a. Echipamente si instalatii termice, Editura Tehnica, 
Bucuresti, 2003, 750 pag. ( autori). 

16. Badea,A, Apostol,T.,C.Dinca,  Metode de evaluare a impactului asupra 
mediului utilizand Analiza Ciclului de Viaţă, Politehnica Pres,2004, 220 
pag.(3 autori) 

17. Badea,A., ş.a. Bazele Termoenergeticii, Editura Bren, Bucureşti 2004, 300  
pag., (8 autori). 

18. Baggio,P.,Ragazzi,M.,Badea,A.,s.a., Innovazioni nel settore del 
trattamento termico dei rifiuti speciali, Trento, 2004 Trento 

19. Badea,A., Bazele transferului de caldura si masa, Bucuresti, Editura 
Academiei, 2005,    300pag. (1 autor) 
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20. Apostol,T.,Badea,A., Marculescu,C., Managementul sistemelor de mediu, 
Editura      Politehnica   Press, 2005, 300 pag.( 3 autori ). 

21. Badea,A., Voda,I., Dezvoltarea energetica durabilă, Editura AGIR, 2006, 
130 pag. ( 2 autori ) 

22. Necula,H.,Badea.A.,Ionescu,C., Schimbatoare de căldură compacte, 
Editura AGIR,    2006, 180 pag. ( 3 autori ). 

 

CURSURI UNIVERSITARE 

 
1. Badea, A. Instalatii termice industriale, curs, Tipografia IPB, 1976, 320 

pag. (1 autor) ; 
2. Carabogdan, I.G. , Badea, A. ş. a. Cartea tehnica a CET- laborator, 

Tipografia IPB, 1975, 400 pag. ( 8 autori ); 
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