
	
	

	

HOTᾸRȂRE A SENATULUI UNIVERSITAR 

Nr.   638 / 22.07.2016 
 

Ȋn baza: 

Legii Educaṭiei Naṭionale, nr. 1/2011, art. 213; 

Cartei Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca, art. 97(x),  art.113(k), art. 164(b); 

Regulamentului de organizare ṣi funcṭionare a Senatului Universităṭii Tehnice 

din Cluj-Napoca,  art. 25(1), (2) și (5),  art. 27(1), art. 29(2), art. 30, art. 54; 

Regulamentului privind conferirea titlurilor şi funcţiilor onorifice academice ale 

Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca; 

Propunerii Directorului Departamentului de Autovehicule Rutiere și 

Transporturi, Prof.dr.ing. Nicolae BURNETE, avizată de către Departamentul de 

Autovehicule Rutiere și Transporturi,  Decanului Facultăţii de Mecanică, Prof.dr.ing. 

Dan MÂNDRU avizată de Consiliul Facultăţii de Mecanică şi de Rectorul 

Universităţii, Prof.dr.ing. Vasile ȚOPA, înaintată Senatului universitar prin adresa nr. 

91/09.05.2016;  

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 in colaborarea cu Universitatea Tehnică din 
Cluj-Napoca prin: 

1. Participarea colectivului de cadre didactice de la colectivul auto Cluj la toate 

edițiile Congresului de Autovehicule Rutiere (CAR) Pitești; 

2. Participarea în comisii de susținere publică a unui număr de 7 teze de 

doctorat; 

3. Participarea în două comisii de abilitare pentru conducere doctorat;  

4. Participarea, ca membru în 8 comisii de concurs ale unor posturi de 

conferențiar și profesor universitar; 

5. Participarea, ca evaluator ARACIS la autorizarea provizorie a programului de 

licență Ingineria Transportului și Traficului; 



	
	

	

6. Participarea la acreditarea în  ultima comisie de evaluare externă în vederea 

evaluării periodice a programului de licență Autovehicule Rutiere; 

7. Participarea la toate edițiile Congresului Internațional “AMMA” (atât cu lucrări 

științifice cât și ca membru în comitetele științifice sau de organizare); 

8. Sprijinul permanent acordat Departamentului de Autovehicule Rutiere și 

Transporturi. 

 

 

Senatul universitar întrunit în şedinţa ordinară în data de 22.07.2016, 

 

Hotărăşte 
 

Art. unic. Se acordă titlul onorific de “Profesor onorific” domnului 

Prof.dr.ing. Ion TABACU, de la Universitatea din Pitești. 

 
 

 

         Preṣedinte, 

            Prof.univ.dr.ing. Nicolae BURNETE 

 

 

Consilier juridic,            Secretar principal, 

  Daniel STAN                 Ing. Maria-Liana FENEȘAN 

 


