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Luni, 30 ianuarie 2023, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (UTCN) a acordat titlul de 

Doctor Honoris Causa Prof. univ. dr. Giuseppe CARBONE de la Universitatea din Calabria 

(Italia), personalitate științifică şi academică remarcabilă din domeniul roboticii. 

Reprezentanții conducerii UTCN, alături de membrii corpului academic UTCN și invitați, au 

participat la ceremonia de acordare a prestigiosului titlu, în semn de recunoaștere a 

excelenței profesionale și a contribuțiilor de mare valoare în domeniul roboticii domnului 

Prof. Giuseppe Carbone . La ceremonie a onorat cu prezența Consulul Onorific al Italiei în Cluj-

Napoca , Dr. Massimo Novali.  

Discursul Laudatio a fost susținut de Prof.univ dr. ing. Doina Pîslă, Directorul Consiliului 

Studiilor Universitare de Doctorat din UTCN. Motivația Senatului UTCN privind acordarea 

acestui titlu de onoare Prof. univ. dr. Giuseppe Carbone a stat „sub semnul celei mai înalte 

recunoaşteri şi aprecieri a excelenţei profesionale şi academice, pentru contribuţii remarcabile 

şi abordări inovative în domeniul roboticii, pentru notorietatea internaţională şi pentru 

inspiraţia adusă tinerilor, pentru sprijinul şi contribuţia sa la Misiunea Universităţii Tehnice 

din Cluj-Napoca, în crearea unei comunităţi academice puternice.” 

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

Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca, domnul Prof. univ. dr. Giuseppe Carbone, a susținut 

prezentarea intitulată On Optimal Design in Robotics. 
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Profesorul Giuseppe Carbone este o personalitate științifică remarcabilă atât în cadrul 

Universității pe care o reprezintă în Italia, cât mai ales în întreaga lume, unde în prezent 

este considerat unul dintre cei mai valoroși specialiști în robotică, fiind invitat permanent 

la prelegeri în cadrul a numeroase evenimente prestigioase din industrie din întreaga lume 

și cunoscut datorită contribuțiilor remarcabile la dezvoltarea roboticii.  

Profesorul Carbone este o personalitate proeminentă și bine cunoscută, a cărei colaborare 

strălucită și prietenie este legată de Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca de mai bine de 

20 de ani. Activitățile sale științifice au fost întotdeauna concentrate pe inovație și o viziune 

unică spre viitor. 

Prof. Carbone a fost implicat în numeroase proiecte cu finanțare europeană și naționale. 

Un astfel de proiect european important de cercetare coordonat de Prof. Carbone în cadrul 

Universității Tehnice din Cluj-Napoca, în valoare de 1,8 milioane de euro, a fost proiectul 

AgeWell (Abordări inovatoare privind reabilitarea și robotica asistată pentru îmbătrânirea 

sănătoasă), care s-a desfășurat în perioada 2016-2020. Rezultatele deosebite ale acestui 

proiect de mare succes s-au concretizat în peste 50 de publicații științifice comune, 6 

brevete românești și europene, 2 cărți comune Springer, multe premii internaționale, 4 

prototipuri complete de roboți medicali pentru reabilitarea pacienților după accidente 

vasculare și, de asemenea, 3 teze de doctorat în cotutelă în domeniul roboticii medicale. 

Este foarte important de menționat faptul că acești roboți medicali au fost deja testați clinic 

cu succes în spitale din România și prezintă un potențial mare de transfer tehnologic. 

Prof. univ. dr. Giuseppe Carbone are o experiență remarcabilă internaţională în cercetare 

și educație în domeniul Roboticii, Mecatronicii, Proiectării și modelării, Mecanicii 

manipulării și a mecanismelor de prehensiune, cu o serie de rezultate de excepţie, fiind 

totodată și autor sau coautor a aproximativ 500 de lucrări ştiinţifice, opt capitole de carte, 

patru cărți în editura Springer International și o carte în editura Elsevier International.  

Prof. Giuseppe Carbone este președinte al Comitetului Tehnic internaţional IFToMM 

pentru Robotică și Mecatronică, vicepreşedinte al Asociaţiei Italiene de Robotică şi Maşini 

Inteligente şi editor şef al prestigioasei reviste Robotica (Cambridge University Press). 



 

 

Cluj-Napoca 

 



 

 

Cluj-Napoca 



 

 

Cluj-Napoca 



 

 

Cluj-Napoca 



 

 

Cluj-Napoca 

 

 


