
 

 

Cluj-Napoca 
          12 noiembrie 2018 

 

Domnul Em.O.Univ.Prof.Dipl.-Ing.Dr.techn.Dr.h.c.mult. Heinz BRANDL 

 va primi titlul de  

Doctor Honoris Causa al Universității Tehnice din Cluj-Napoca  

      

 

 

Joi, 15 noiembrie 2018, ora 16, în Aula ”Alexandru Domșa” va avea loc ceremonia de 

decernare a titlului de Doctor Honoris Causa domnului Em.O.Univ.Prof.Dipl.-

Ing.Dr.techn.Dr.h.c.mult. Heinz BRANDL. 

Domnul Heinz Brandl s-a născut la 29 iunie 1940 în Znojmo, în Republica Cehă. A 

absolvit Facultatea de Construcții in 1963 la Universitatea Tehnică din Viena, de unde a 

obținut și titlul de doctor in ştiinţe (PhD) în Ingineria Geotehnică cu “summa cum laude” 

în 1966. În 1977 Heinz Brandl a fost numit profesor titular la disciplinele Mecanica 

Pământului și Fundații (inclusiv Tuneluri) la Universitatea Tehnică din Graz. Din 1978 

până în 1981 a fost Director al Institutului Geotehnic din Graz, iar din 1981 el a fost 

numit profesor titular la Universitatea Tehnică din Viena și a asigurat președinția până 

în 2009 a prestigiosului Institut de Mecanica Pământului și Inginerie Geotehnică, care a 

fost fondat de Prof. Karl Terzaghi în 1928. Din 2008 este profesor emerit. 
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În 1964, profesorul Brandl a fost membru fondator al Conferinței Europene Dunărene  

pentru Mecanica Pământului și Inginerie Geotehnică. Scopul acestor conferințe a fost de 

a reuni colegii din estul și vestul Europei. Regiunea Dunării pornind din Germania până  

la Marea Neagră, a promovat întotdeauna relații culturale, economice și personale 

apropiate. Între timp, de peste 50 de ani, Conferințele Europene Dunărene s-au dovedit 

a fi un succes pe termen lung, iar Prof.Brandl a rămas forța motrică din spatele lor. Cu 

ajutorul profesorului Brandl, următoarea Conferință Dunăreană din anul 2022 va avea 

loc în România. Profesorul Brandl a fost primul vicepreședinte al Societății 

Internaționale pentru Mecanica Pământului și Inginerie Geotehnică (ISSMGE) pentru 

perioada 1997-2001. Din 1972 până în 2015 a fost președintele Societății Austriece 

pentru Mecanica Pământului și Ingineria Geotehnică (în prezent fiind președinte 

onorific). În plus, el a fost președinte sau membru a numeroase comitete tehnice 

naționale și internaționale pentru geotehnică, cercetare în transporturi, gestionarea 

deșeurilor și remedierea terenurilor, hidroenergetică, protecția împotriva inundațiilor, 

atenuarea și reabilitarea dezastrelor naturale, geosintetice și conservarea / restaurarea 

clădirilor existente etc. De atunci a fost membru al comitetelor tehnice și de organizare, 

al comitetelor științifice și al comitetelor editoriale a numeroase conferințe 

internaționale la nivel mondial.  

În 1992, profesorul Brandl a fost numit membru străin al Academiei Regale de Științe 

din Belgia, iar din 1997 este membru al Academiei de Științe din New York. A primit 

numeroase premii naționale și internaționale, 15 doctorate onorifice și alte distincții (de 

exemplu Crucea de Onoare a Austriei  prima clasă pentru Științe și Arte).  

Începând cu luna iunie 2003, Prof. Brandl este președinte al Societății Austriece de 

Ingineri și Arhitecți, fondată încă din 1848 și care este organizația "umbrelă" a 

inginerilor și arhitecților din Austria de atunci.  În 2013 a primit medalia de aur Kevin 

Nash la cea de-a 18-a Conferință Internațională de Mecanica Pământului și Inginerie 

Geotehnică, desfăşurată în Paris (cea mai înaltă distincție a  ISSMGE, acordată doar la 

intervale de patru ani unei persoane din întreaga lume). Activitatea științifică a 

profesorului Brandl cuprinde aproximativ 580 de publicații științifice (mai ales ca unic 

autor, inclusiv 21 de cărți), unele publicate în 18 limbi.  


