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In memoriam  

Profesor emerit dr. ing. Traian Oneț 
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Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca a pierdut pe unul dintre cei mai reputați dascăli ai 

săi, în persoana domnului Traian Oneț, profesor emerit dr. ing., membru titular al 

Academiei de Științe Tehnice din România, unul dintre specialiștii de marcă în domeniul 

construcțiilor din beton armat din România. 

 

Membru marcant al Departamentului de Construcții din Beton Armat și Construcții 

Metalice din cadrul Facultății de Construcții, profesorul Traian Oneț a fost un adevărat 

mentor al multor generații de absolvenți în inginerie civilă. El a înnobilat pe deplin, nu 

doar profesia de inginer constructor, cât mai ales pe cea de profesor universitar în 

domeniu. 

 

Originar din localitatea clujeană Dealu Negru (născut la 29 mai 1937), Traian Oneț a fost 

unul dintre absolvenții de marcă ai Institutului Politehnic din Cluj, absolvit în 1959, în  
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specialitatea construcţii civile, industriale şi agricole. În 1972 a obținut titulatura de 

doctor inginer al instituției clujene de învățământ superior tehnic, cu teza ”Contribuţii la 

studiul deformaţiilor grinzilor încovoiate din beton uşor armat, sub încărcări de scurtă 

durată”. Însă, cu nouă ani mai devreme, a fost angajat ca asistent universitar al Facultății 

de Construcții clujene, urcând ulterior toate treptele universitare, devenind profesor 

abilitat în anul 1978, titular în cadrul disciplinei de Beton Armat şi Precomprimat. Din 

1990 a fost și conducător ştiinţific de doctorat în  specialitatea Inginerie civilă, cu un 

număr de 24 de teze coordonate. Între 1993-2004, a fost profesor invitat la Universitatea 

Transilvania din Braşov, unde a predat în cadrul specialității domniei sale, Beton armat 

şi Precomprimat. 

 

Între 1977-1981 a fost prodecan al Facultăţii de Construcţii din cadrul Politehnicii 

clujene, urmând în funcția de decan, între 1984-1989, precum și membru al Senatului 

universitar. O perioadă de timp a fost și directorul Editurii UTPRESS al Universității 

Tehnice cin Cluj-Napoca. În 2005 a fost ales vicepreşedinte al Filialei din Cluj-Napoca a 

Academiei de Ştiinţe Tehnice din România, al cărei membru devenise cu un an înainte. A 

obținut Premiul „Anghel Saligny” al Academiei Române în anul 1993, precum și Diploma 

AICPS - 2007 pentru OPERA OMNIA. Sub semnătura domniei sale au apărut o serie de 

lucrări didactice și ştiinţifice publicate în reviste şi edituri din ţară şi străinătate, de 

referinţă în domeniul de activitate. Astfel, are publicate 29 de volume, 297 de articole și 

este ca-autor la o invenție. A fost membru în diverse foruri de specialitate din țară și 

străinătate, precum și profesor universitar onorific, distins cu numeroase premii și 

medalii. De amintit aici este faptul că a fost membru fondator al „Societății Române de 

Betoane”, al „Asociaţiei Inginerilor Constructori Proiectanţi de Structuri” și al „Uniunii 

Constructorilor din Transilvania”. 

 

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

erudite! 

 

    

 
 


