
 2020 FACULTATEA DE CONSTRUCȚII 

Absolvent: Isac Mihai Dorin 

S t u d e n t u l  p r o m o ț i e i  2 0 2 0  

”În urmă cu 4 ani, intram timid și ușor neîncrezător pe ușile Facultății 

de Construcții din cadrul Universității Tehnice din Cluj-Napoca. Spun 

ușor neîncrezător poate pentru că nu știam ce va urma sau cum vor 

decurge acești 4 ani, însă acum la final, pot spune cu cea mai mare 

sinceritate că decizia de a studia la această facultate a fost cea mai 

bună. Făcând o retrospectivă a acestor ani, pot spune că au fost grei, 

intenși dar extraordinar de frumoși. În acești 4 ani, m-am implicat 

intens în mediul studențesc prin activități de voluntariat și 

reprezentarea studențească, ocupând câteva funcții în diferite 

structuri organizatorice: Președinte al Asociației Studenților 

Constructori din Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Vice-

președinte al Uniunii Naționale a Studenților din Romania, 

Președinte Comitet Studențesc Cămin C2, Student reprezentant în 

biroul consiliului facultății, Student consilier al Facultății de 

Construcții, Student senator al Universității Tehnice și Student 

Evaluator ARACIS. Printre toate aceste funcții, ședințe, proiecte 

organizate cu și pentru studenți și multe ore nedormite nu am uitat 

scopul principal, acela de a deveni inginer, iar rezultatele obținute în 

urma examenelor întăresc acest lucru și mă aduc astăzi în postura de 

Studentul Promoției 2020 al Facultății de Construcții. După acești 

ani, am învățat că ceea ce este greu este mai frumos, că atunci când 

nu ai timp faci mai multe lucruri decât atunci când îl ai, iar atingerea 

obiectivelor devine cea mai mare satisfacție.  

Chiar dacă situația actuală nu ne permite o festivitate de absolvire 

așa cum mulți dintre noi ne-o imaginam, profit de acest lucru pentru 

a vă adresa tuturor studenților promoției 2020 sincere Felicitări!  

Gândul meu se îndreaptă acum spre cei care au contribuit la 

formarea mea, atât ca viitor inginer, cât și ca individ al societății. Pe 

această cale le adresez sincere Mulțumiri tuturor, dar în mod special 

părinților pentru sprijin și răbdare, ASCUT pentru o studenție de 10, 

conducerii Facultății de Construcții pentru încredere, 

Departamentului de Măsurători Terestre și Cadastru pentru 

încurajare și formare, colegilor, prietenilor și tuturor studenților 

Facultății de Construcții pentru înțelegere și ajutor. 

Mult succes tuturor!” 


