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În baza: 
Legii nr. 1/2011, Legea Educaţiei Naţionale, Art. 213, alin (1) și Art. 214, alin (4);  

Cartei Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca, Art.100, alin (2), Art.123 şi Art.184;  

Regulamentului de organizare şi funcţionare a Senatului Universităţii Tehnice din 

Cluj-Napoca, Art. 25 alin (2) și (5), Art. 27 alin (3), Art. 30, Art.54; 

Regulamentului privind conferirea titlurilor şi funcţiilor onorifice academice ale 

Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca; 

Propunerii Președintelui Senatului Universității Tehnice din Cluj-Napoca Prof.dr.ing. 

Mihai ILIESCU, avizată de Rectorul Universităţii, Prof.dr.ing. Aurel Vlaicu, înaintată 

Senatului Universitar prin adresa nr. 85 / 08.04.2014;  

Avizului favorabil al Comisiei permanente a Senatului universitar pentru Relaţii cu 

mediul socio-economic şi cu cel academic naţional şi internaţional, titluri şi distincţii; 

 

Apreciind activitatea Domniei sale și colaborarea cu Universitatea Tehnică din 
Cluj-Napoca prin: 
 

• elaborarea programelor de curs, susținerea vizitelor de documentare la 

Universitatea Cornell, propuneri de proiecte de dezvoltare strategică bazate pe 

viziunea și misiunea învățământului și cercetării inspirate din strategia Universității 

Cornell;  

• participarea la conferințe și congrese organizate de UTCN; 

• consilierea cadrelor didactice tinere în vederea pregătirii de suporturi de curs 

și lucrări la nivel american care să includă cele mai noi și prestigioase realizări din  
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domeniu, la programele de licență, master și doctorat care să inspire studenții 

oferindu-le competențe cât mai înalte pe domeniu de activitate; 

• sprijin activ în cercetare și inovație care să se adapteze la schimbările în 

creștere a societății prin soluții avansate din punct de vedere tehnologic; 

• propuneri de soluții și implicarea în formarea viitorilor cercetători, inovatori 

pentru a deveni lideri în multe sfere ale societății; 

• sprijin în descoperirea și dezvoltarea de noi cunoștințe și tehnologii 

sustenabile care înbunătățesc serviciile inginerești pentru societate; 

• demararea discuțiilor privind necesitatea semnării unui acord de colaborare 

între UTCN și U.C., USA pe teme academice, care să încurajeze schimburi de 

cercetători/profesori între cele 2 universități. 

 

Senatul universitar întrunit în şedinţa ordinară în data de 23.05.2014, 

 

Hotărăşte 
 

Art. unic. Se acordă titlul onorific de “Doctor Honoris Causa” 
domnului Prof.dr.ing.Petru PETRINA de la Cornell University, SUA. 

 

 

Preşedintele Senatului Universitar, 
            Prof.dr.ing. Mihai ILIESCU 


