
 

 

 
                  

 

 

Prof. univ. dr. Lyesse LALOUI de la  

Ecole Politechnique Federale de Lausanne din Elveția a primit titlul de 

Doctor Honoris Causa al  

Universității Tehnice din Cluj-Napoca 

________________________________________ 

 

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (UTCN)  a acordat titlul de Doctor Honoris Causa 

Prof. univ. dr. Lyesse LALOUI de la Ecole Politechnique Federale de Lausanne (Elveția), în 

cadrul ceremoniei care a avut loc miercuri, 9 noiembrie 2022, în Aula “Alexandru Domșa”, 

de pe strada Constantin Daicoviciu 15. La cermonie a onorat cu prezența Excelența Sa, 

Domnul Ambasador al Elveției, Arthur Mattli. 

Discursul Laudatio a fost susținut de Șef lucrări dr. ing. Iulia Prodan de la Facultatea de 

Construcții. Motivația Senatului UTCN privind acordarea acestui titlu de onoare Prof. 

univ. dr. Lyesse LALOUI a stat “sub semnul celei mai înalte recunoașteri și aprecieri a 

excelenței profesionale și academice, pentru contribuțiile remarcabile și abordări inovative 

în domeniile geomecanicii, sustenabilității și geo-energiei, pentru rezultate excepționale in 

abordarea unora dintre cele mai mari provocări ale societății legate de mediu și energie, 

pentru notorietatea internațională și pentru inspirația adusă tinerilor din ingineria 

geotehnică, pentru sprijinul și contribuția sa la misiunea Universității Tehnice din Cluj-

Napoca în crearea unei comunități academice puternice care prin activitatea sa, să aducă 

beneficii societății”. 

După decernarea titlului, în noua sa calitate de membru de onoare al corpului academic 

al Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca, domnul Prof. uni. dr. Lyesse LALOUI, a susținut 

prezentarea intitulată Sustainable Geo-Energies: Globale Progress and Existing Challenges. 

Personalitate marcantă pe plan internațional în domeniile geo-mecanicii, sustenabilității 

și geo-energiei, Prof. univ. dr. Lyesse Laloui și-a început activitatea științifică la Ecole 

Politechnique Federale de Lausanne încă  din anul 1994. În prezent este profesor titular 

la această prestigioasă instituție de învățâmânt superior tehnic din Elveția unde,  de mai  



 

 

 
                  

 

bine de 10 ani conduce secția de Inginerie Civilă. De asemenea, este Directorul 

Laboratorului de Mecanica Pământului, Sechestrarea CO2 și Geo-inginerie. În același 

timp, este și Director de Onoare al Centrului Internațional de Cercetare pentru 

Geotehnica Energetică din China și profesor adjunct la Universitatea Duke din Statele 

Unite ale Americii. Membru cu drepturi depline al Academiei Elvețiene de Științe în 

Inginerie, a fost ales ca vicepreședinte, reprezentând Europa, al Societății Internaționale 

pentru Mecanica Pământului și Inginerie Geotehnică. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
                  

 

 

 

 



 

 

 
                  

 

 

 

 


