
 

 

 
 

 

 

In memoriam, 

Episcop Florentin Crihălmeanu, Doctor Honoris Causa UTCN 

        

 

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (UTCN), prin dispariția subită a Episcopului Greco-Catolic 

de Cluj-Gherla, Florentin Crihălmeanu, a pierdut pe unul dintre cei mai importanți alumni ai săi, 

membru onorific al corpului academic “Doctor Honoris Causa” al UTCN. 

 Absolvent al Institutului Politehnic din Cluj-Napoca, în 1984, profilul Inginerie Mecanică,  Florentin 

Crihălmeanu a urmat mai apoi, din 1990, cursurile de teologie la Universitatea Pontificală 

Urbaniană din Roma, pe care a absolvit-o în 1994. În 1997 este consacrat episcop în Bazilica San 

Pietro din Roma, de către Papa Ioan Paul al II-lea, fiind însărcinat ca episcop auxiliar al Episcopiei 

Greco-Catolice de Cluj-Gherla. Din 2002 este numit ca episcop titular al eparhiei unite clujene, după 

pensionarea arhiepiscopului ad-personam, George Guțiu.  

Pe  24 ianuarie 2012, Episcopul Greco-Catolic Florentin Crihălmeanu, împreună cu Mitropolitul 

Ortodox al Clujului,  Andrei Andreicuț, a primit titlul de “Doctor Honoris Causa” al Universităţii 

Tehnice din Cluj-Napoca, în cadrul ședinţei solemne a  Senatului universitar desfășurată sub 

prezidenția Rectorului Prof. dr. ing. Radu Munteanu, în Amfiteatrul A 123 din complexul universitar 

de pe Bulevardul Muncii.  

”Este un moment deosebit în viaţa Universităţii noastre, pe care îl consacră această manifestare 

sub forma unui Senat solemn, dedicat unei sărbători naţionale a Unirii. Mi s-a părut că cel mai 

potrivit gest pe care îl putem face este să aducem un elogiu, sub forma decernării titlului de Doctor 

Honoris Causa unor personalităţi pe care le considerăm din lumea ingineriei, care au plecat pe 

calea nemărginirii, în credinţă, ajungând să ne conducă sufleteşte, aici, în Transilvania, în Bisericile 

noastre. Lor le aducem un omagiu creştinesc, academic, pe care, cu siguranţă, îl considerăm de bun 

augur pentru viitor”, a menționat atunci în discursul domniei sale, Rectorul Radu Munteanu.  

La rândul său, episcopul Florentin Crihălmeanu  a subliniat în alocuțiunea sa, importanţa 

modelelor în viaţa umană, onoarea academică care i-a fost acordată fiind atribuită 

reprezentanţilor de seamă ai Bisericii Române Unite, ierarhi și preoți martiri, dar şi unor iluştrii 

dascăli ai Universităţii Tehnice clujene, care i-au călăuzit paşii în viață.  

Comunitatea noastră academică îi va păstra mereu imaginea vie a unei personalități erudite din 

panteonul spiritual al Clujului. 



 

 

 
 

 

 

                 

                 
 

 

 

           


