LAUDATIO
pentru Doamna Profesor universitar doctor Florina BRAN,
cu ocazia acordării de către Universitatea ”Danubius” din Galați
a Titlului de Doctor Honoris Causa
Profesorul universitar doctor FLORINA BRAN este o personalitate care s-a
remarcat printr-o bogată activitate didactică şi de cercetare interdisciplinară, care i-a
adus un prestigiu ştiinţific şi managerial recunoscut de întreaga comunitate academică
din ţară şi în plan mondial. La acestea se adaugă trăsăturile morale care atestă că în
activitatea sa s-a simţit răspunzătoare nu numai profesional, ci şi în relaţiile cu
oamenii, ceea ce dă măsura angajamentului faţă de lumea în care trăiește,
conferindu-i şi o autoritate morală care-i întregeşte identitatea.
Este greu a cuprinde într-un cadru restrâns o personalitate, de aceea vom
selecta doar câteva repere semnificative, care să definească activitatea domniei sale,
în vederea acordării de către Universitatea ”Danubius” din Galați a Titlului de Doctor
Honoris Causa eminentului profesor şi om de ştiinţă, Florina BRAN, pentru remarcabilele sale contribuţii în
domeniul Dezvoltării durabile, Ecologiei și Protecției mediului.
Stimate domnule Rector,
Stimaţi membri ai Senatului Universităţii,
Distinşi oaspeţi,
Doamnelor şi domnilor,
Asistăm astăzi la un eveniment deosebit, prin care Senatul Universității „Danubius” din Galaţi îşi
exprimă admiraţia şi preţuirea faţă de un ilustru profesor şi om de ştiinţă.
Doamna profesor Florina BRAN este doctor atât Economie cât și în Geoecologie. Anul 1990 este anul în care d-na Florina BRAN îşi începe
cariera universitară la Facultatea de Economie Agroalimentară și a
Mediului din cadrul ASE București. După 1990, îndeplineşte, pe rând,
funcţia de lector, conferențiar, profesor universitar și ulterior conducător
de doctorat. În calitate de conducător de doctorat și de profesor
universitar, doamna Florina Bran a format din ucenicii săi OAMENI, i-a
ajutat pe fiecare din ei să se ridice la starea de cultură, deschizându-le
larg poarta intrării în viaţă.
Alături de profesorul universitar doctor Paul BRAN, Rector al ASE
București și fondator al ASE Moldova a contribuit la restructurarea Școlii economice superioare de peste
Prut. A elaborat în două ediții harta Republicii Moldova, contribuind la refacerea toponimiei așezărilor
existente în momentul când Basarabia era în componența României.
A făcut o serie de studii, printre care ”Dinamica populației, potențialul geo-ecologic și calitatea mediului din
Basarabia”. Prin cursurile de Geo-ecologie și de Economie ecologică și lucrările publicate în comun cu ASE
Moldova a contribuit la întărirea sistemului de învățământ geo-economic și funcționarea învățământului
economic nu numai în perioada când Profesorul Paul Bran a fost Rector al ASE București, dar și în prezent.
Activitatea sa didactică și managerială este completată și cuprinde o importantă componentă de
responsabilităţi ştiinţifice, dintre care amintim: membru în Consiliul Editorial Consultativ al mai multor reviste
de specialitate, expert evaluator CNCSIS din 1997, expert evaluator ARACIS din 2008 și membru al
Asociației Internaționale pentru conservarea resurselor naturale și energiei, New York din 2000.
Ca semn al recunoașterii și aprecierii întregii activități didactice și de cercetare, profesorului Florina
BRAN i s-a acordat Diploma de Excelență a Asociației Facultăților de Economie din România, Diploma de
Excelență Virgil Madgearu 2006, Diploma Opera Omnia 2003, 2004 și 2005, Diploma Nicolae Georgescu
– Roegen.
Activitatea sa publicistică este bogată şi variată tematic, cuprinzând nenumărate studii, în principal
didactice şi de cercetare, în domeniul Dezvoltării durabile, Ecologiei și Protecției mediului. Doamna profesor
Florina Bran a publicat peste 75 de cărți de specialitate și cursuri, în calitate de autor sau coautor, peste
400 de articole, dintre care peste 20 sunt articole indexate ISI Thompson, și a participat la 18 granturi și 15
proiecte de cercetare cu mediul de afaceri.

În întreaga sa activitate a dovedit dăruire, abnegaţie și o distincţie sufletească deosebită proprie
unui intelectual de clasă, urmărind cu consecvenţă întărirea spiritului academic în toate colectivele în care
a lucrat, îmbinând tactul cu politeţea, profesionalismul și excelența cu respectul față de valorile adevărate
ale omenirii. Prin întreaga sa creație, doamna profesor Florina BRAN a urmărit cu abnegație cele mai nobile
idealuri umane privind viața și existența durabilă într-un mediu curat.
Considerăm că acordarea titlului de Doctor Honoris Causa doamnei profesor Florina Bran de către
Universitatea ”Danubius” este o binevenită recunoaştere şi o mare sărbătoare pentru întreaga comunitate
academică gălăţeană.
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