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DATE CRONOLOGICE DESPRE FACULTATEA DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR ŞI  
STRUCTURILE ANTERIOARE ÎNFIINŢĂRII  

 

1948 Se înfiinţează Institutul de Mecanică, cu 8 catedre între care şi cea de 

„Tehnologie” al cărei şef este profesorul Alexandru Domşa. 

 In 1949 disciplina “Fizica tehnica+ laborator”, era prima pe lista celor 6 

din anul I, iar prin Octavian  Balint, director de studii si Dumitru  Mocanu, 

catedra organizeaza prima admitere la Institutul de Mecanica.  

1948 – 1949 La catedra de Tehnologie, din iniţiativa profesorului Alexandru Domşa, 

se pun bazele cercetărilor din România în Metalurgia Pulberilor. În prima 

etapă s-a preconizat dezvoltarea producţiei de pulberi metalice din 

materii prime indigene ca pulberi de Fe, Cu, Ni, Mo, Mo2C, W, WC, în 

paralel cu cercetări fundamentale în domeniu, urmând ca pe măsura 

dezvoltării producţiei de pulberi, să se abordeze şi cea a fabricării 

produselor sinterizate. 

1950 Se înfiinţează Laboratorul de Studiul Metalelor şi Laboratorul de 

Încercări Mecanice în cadrul catedrei de Tehnologie; 

1953 Odată cu înfiinţarea Institutului Politehnic Cluj (IPC), prin transformare 

catedra de „Tehnologie” devine „Tehnologia Metalelor”, situându-se 

între cele 6 catedre rămase în urma reorganizării; 

1953 Se conferă profesorului Alexandru Domşa dreptul de a conduce doctorat 

(primul în IPC) în specialitatea „Tehnologia metalelor şi metalografie”, 

primii doctoranzi cu frecvenţă admişi fiind ing. Attila Palfalvi (1953), ing. 

Mihaela Firănescu şi ing. Liviu Stan (1954) care vor deveni ulterior cadre 

didactice. 

1953 În cadrul catedrei de „Tehnologia Metalelor” se înfiinţează Laboratorul 

de „Metalurgia Pulberilor”, fondat la iniţiativa prof. Alexandru Domşa cu 

contribuţia profesorilor Attila Palfalvi, Geza Muller, Stefan Kovacs, Virgil 

Moldovan, Nicolae Vintilă; 

1954-1958 A funcţionat specializarea: Utilajul şi tehnologia turnării – ingineri. 

1956 Se uneşte Facultatea de Tehnologie cu cea de Mecanică, cu denumirea: 

Facutatea de Mecanică. 

1956 Se înfiinţează primele laboratoare didactice si de cercetare în domeniul 

turnării metalelor (fondator, prof. Vladimir Zubac) 

1958 Apar specializările „ Maşini şi utilaje pentru prelucrări la cald” şi 



„ Tehnologia prelucrării la cald”. Se înfiinţează Catedra de  Utilaje de 

Prelucrare la Cald a Metalelor. 

1958-1973 A funcţionat specializarea: Maşini şi utilaje de prelucrare la cald  – 

ingineri. Această specializare s-a afirmat prin stabilitate şi funcţionalitate 

pe o perioadă îndelungată de timp. 

1958 – 1963 Dezvoltarea potenţialului uman de cercetare în metalurgia pulberilor 

prin înfiinţarea de posturi de cercetător ştiinţific şi ocuparea lor: ing. 

Liviu Botha (1958), chim. Ludovic Szabo (1961), ing. Zeno Spârchez 

(1961), ing. Emilia Moldovan (1963) şi tehnicieni, studenţi la fără 

frecvenţă şi care urmau să devină cercetători: Samoilă Berkovici (1962), 

Ioan Schmidt (1964), Vasile Suciu (1967), Papahristos Jamis (1967), 

precum şi tehnicieni principali Petru Galfi (1962) şi Martini Volker (1963); 

1958- 1988  

 

Se derulează  activităţile de consultanţă în domeniul tehnologiilor, 

masinilor si liniilor de turnătorie prin contribuţia prof.dr.ing. Vladimir 

Zubac.  

 

1962 Înfiinţarea, primei secţii, transformată în 1964 în fabrică de pulberi de 

fier în cadrul intreprinderii „Industria Sârmei”, azi Combinatul Metalurgic 

– SC MECHEL SA Câmpia Turzii; 

1962-1964 Prof.dr.ing. Ioan Dragan este  prodecanul facultăţii de Mecanică. 

1962 –1978 Înfiinţarea, unor secţii industriale de fabricaţie de pulberi, materiale 

avansate şi produse ale metalurgiei pulberilor: obţinerea pulberii de Mo 

şi apoi de MoS2 (Intreprinderea Minieră Bihor), secţia semiindustrială de 

fabricaţie a pieselor sinterizate (uzinele Unirea Cluj şi Intreprinderea 

Mecanică Cugir),  secţie semiindustrială de producere a aliajelor dure 

sinterizate (Intreprinderea Mecanică Cugir, Intreprinderea Mecanică 

Sadu), secţie industrială pentru fabricarea pulberii de Ag şi a contactelor 

Ag-CdO (Intreprinderea Electroaparataj Bucureşti), secţia de fabricare a 

pulberilor de Al (Intreprinderea Metalurgică Zlatna, Combinatul Chimic 

Işalniţa), secţia de recuperare a W, Co şi Ti din aliaje dure sinterizate 

scoase din uz (Intreprinderea de Utilaj Chimic Făgăraş); 

1963 Primul Doctor inginer din ţară în domeniul Metalurgiei Pulberilor – ing. 

Attila Palfalvi, sub conducerea prof. Alexandru Domşa; 

1964-1968 Prof.dr.ing. Ioan Dragan este  decanul facultăţii de Mecanică. 

1968 Profesorul Alexandru Domşa înfiinţează Centrul de Cercetări Tehnice al 

Academiei – filiala Cluj (sub patronajul catedrei) având în componenţă 

pe lângă cadrele didactice din catedră, cercetătorii amintiţi la care se 

adaugă  alţii nou angajaţi, dintre care unii aveau să devină ulterior cadre 

didactice: ing. George Arghir, ing.Traian Dobra. 

1968 – 1972 Demersuri pentru amplasarea fabricii de piese sinterizate „Sinterom” la 

Cluj şi asistenţă tehnică pentru punerea în funcţiune; 



1969 Se înfiinţează „Centrul de Cercetări pentru Metalurgia Pulberilor” prin 

ordinul Ministerului Educaţiei şi Invăţământului nr.1169/23 sept.1969. 

Acest centru se dezvoltă în strânsă cooperare cu Catedra de Tehnologia 

Materialelor. Apare pentru prima dată în structura Institutului Politehnic 

Cluj funcţia de cercetător ştiinţific. Numărul cercetătorilor  ştiinţifici din 

cadrul acestui centru de cercetări în 1969 este de 3 şi  ajunge  la 7 în 

1973. 

1969 Se derulează studiile magnetice, electrice si structurale pe aliaje ternare 

pe baza de Ni, U, si pe alte sisteme metalice  (Colectiv : prof. I. Cosma, 

Ileana Lupsa, P. Lucaciu ) 

1970 – 1971 Demersuri şi sondaj în intreprinderile din întreaga ţară privind 

oportunitatea înfiinţării şi în România a specializării Ştiinţa şi Ingineria 

Materialelor, cu răspuns unanim favorabil; 

1971-1972 Se organizează cursuri postuniversitare fără frecvenţă în 

specialitatea « Procedee şi Utilaje de Prelucrare la Cald »  cu 17 cursanţi. 

1973 Se pensionează profesorul Alexandru Domşa. Devine profesor consultant 

la catedră până la trecerea în eternitate, în anul 1989. Conducerea 

catedrei este preluată de profesorul Horia Colan; 

1973-1974 Catedra de Tehnologia Materialelor cuprinde 15 posturi (4 profesori, 2 

conferenţiari, 6 şefi de lucrări şi 3 asistenţi). Catedra de Maşini şi Utilaje 

de Prelucrare la Cald are 26 de posturi (5 profesori, 5 conferenţiari, 14 

şefi de lucrări, 2 asistenţi). 

1973-1990   Specializarea : Masini şi Utilaje de Prelucrare la Cald îsi modifică 

denumirea si devine: Utilaj tehnologic. 

1973- 1977 

 

Conf.Gheorghe Zirbo este ales şef al catedrei de Utilaj Tehnologic – 

Mecanică si Rezistenţa Materialelor. 

1974-1989  

 

Se derulează tema de cercetare  «Tehnologie laser pentru producerea 

termistoarelor de masura» brevetata . Colectiv: C. Codreanu, M. Vancea 

si I. Cosma. 

1975 Prima Conferinţă Naţională de Metalurgia Pulberilor, organizată la Cluj 

de catedra de Tehnologia Materialelor şi Laboratorul de Cercetări pentru 

Metalurgia Pulberilor (LCMP). Conferinţa s-a bucurat de un deosebit 

succes, lucrările prezentate în număr de 80 fiind publicate în 3 volume 

însumând 479 pagini; 

1975 Se trece la modernizarea Institutului Politehnic. Pentru facultatea de 

Mecanică, se construiesc noi spaţii de învăţământ şi de cercetare (noua 

locaţie din B-dul Muncii 103-105), se înfiinţează laboratoare didactice şi 

de cercetare  noi. Se construiesc noile cămine studenţeşti din complexul 

Mărăşti. Baza materială  realizată în perioada 1975-1982 asigură 

desfăşurarea în bune condiţii a procesului de învăţământ tehnic 

superior. 



1976 Pe lângă specializarea Utilaj Tehnologic apar şi noile specializări, în profil 

metalurgic :  Turnătorie (ingineri şi subingineri), Prelucrări 

Metalurgice (ingineri) şi Deformări plastice şi tratamente termice 

(subingineri). 

1976 Se dă în folosinţă un pavilion de laboratoare şi o hală de microproducţie, 

construite special pentru Laboratorul de Cercetări pentru Metalurgia 

Pulberilor (LCMP) în incinta intreprinderii Sinterom; 

1976 – 1986 Dezvoltarea potenţialului de cercetare a LCMP până la un nivel de cca. 

25 cercetători şi 8 tehnicieni; 

1976 – 1984 Profesorul Attila Palfalvi este ales Rector al Institutului Politehnic Cluj (2 

legislaturi); 

1978 La aniversarea a 30 de ani de la întemeierea Institutului Politehnic Cluj, 

în semn de recunoaştere pentru activitatea îndelungată în învăţământul 

superior, şi pentru rezultatele deosebite în munca didactică şi ştiinţifică, 

Prof. ing. Alexandru Domşa este distins cu titlul de « Profesor emerit » . 

1978 – 1988 Intensă activitate de cercetare în domeniul materialelor avansate pe 

bază de contracte directe cu parteneri industriali: pulberi de aluminiu şi 

bronz pentru pigmenţi, pulberi de cupru elaborate din deşeuri, pulberi 

de Nichel, pulberi din aliaje dure pentru acoperiri prin metalizare, 

electrozi Ag-Ni pentru acumulatori de mare putere, aliaje grele pentru 

stabilizatoare giroscopice, materiale poroase permeabile cu porozitate 

dirijată, materiale ceramice superaluminoase – inclusiv secţie pentru 

fabricarea de inele de etanşare şi alte produse din astfel de materiale la 

Odorheiul Secuiesc, pulberi şi aliaje speciale pentru fabricarea sculelor 

de foraj cu diamante – inclusiv secţie destinată producerii lor în cadrul 

Intreprinderii „Diarom” Bucureşti; 

1983 Organizarea, la Cluj-Napoca, a celei de-a doua Conferinţe Naţionale de 

Metalurgia Pulberilor de către Catedra de Tehnologia materialelor şi 

Laboratorul de Cercetări pentru Metalurgia Pulberilor. La conferinţă au 

participat peste 120 specialişti, prezentând un număr de 96 lucrări 

publicate în cele 3 volume ale Conferinţei, totalizând 512 pagini; 

1983-1988 Profesorul Vladimir Zubac este ales şef al catedrei de Prelucrări la Cald. 

1984-1990 Profilele şi specializările cunosc o relativă stabilitate, însă şi o extindere 

în cadrul învăţământului la seral : 

• Profil Mecanic : ingineri zi, 5 ani, specializarea: Utilaj tehnologic; 

• Profil Metalurgic : ingineri zi, 5 ani, specializările: Turnătorie, 

Prelucrări metalurgice; 

• Profil Mecanic : ingineri seral, 6 ani, specializarea: Utilaj 

tehnologic; 

• Profil Metalurgic : ingineri seral, 6 ani, specializările: Turnătorie, 

Prelucrări metalurgice; 

• Profil Metalurgic : subingineri seral, 4 ani, specializările: 



Turnătorie, Deformări plastice şi tratamente termice; 

1984-1990 Profesorul Ioan Drăgan este ales Rector al Institutului Politehnic Cluj-

Napoca; 

1984 – 1992 Profesorul Victor Constantinescu este ales şef al catedrei de Tehnologia 

Materialelor şi Chimie; 

1985 Se organizează la Cluj-Napoca a – 9-a Conferinţă Naţională de 

Turnătorie,  23 – 25 mai 1985 sub patronajul Asociaţiei Tehnice de 

Turnătorie din România ( ATTR ). 

1985 Se organizează la Cluj-Napoca “Prima consfătuire de lucru pe teme de 

Tratamente Termice şi Termochimice în plasmă“ 

1986-2005 Se realizează cercetări pe tema « Studii structurale, electrice, magnetice 

si optice asupra unor sticle dopate cu ioni paramagnetici »-colectivul 

prof. Eugen Culea 

1988 Se organizează, la Cluj-Napoca, cea de-a 3- a Conferinţă Naţională de 

Metalurgia Pulberilor, de către catedra de Tehnologia Materialelor şi 

Laboratorul de Cercetări pentru Metalurgia Pulberilor. La conferinţă au 

participat peste 150 specialişti din Institute Centrale de Cerceări şi 

intreprinderi în care s-au iniţiat cercetări, respectiv s-au implementat 

tehnologii sau produse ale metalurgiei pulberilor. S-au prezentat 142 

lucrări, care au fost publicate în 3 volume, totalizând 969 pagini; 

1988 Se organizează Simpozionul tehnico ştiinţific „ Utilizarea energiei 

microundelor în turnătorie. Materiale compozite turnate şi procedee noi 

în turnarea metalelor”, Cluj – Napoca 18 – 19 februarie 1988 sub egida 

Consiliului Naţional al Inginerilor şi Tehnicienilor din România, Comisia 

de Turnătorie. 

1988 Se organizează la Cluj-Napoca “A doua consfătuire de lucru pe teme de 

Tratamente Termice şi Termochimice în plasmă“ 

1990 Profesorul Horia Colan este ales Decan al Facultăţii Construcţii de Maşini 

şi la scurt timp Rector al Institutului Politehnic Cluj. Catedra de 

Tehnologia Metalelor se transformă în Ştiinţa şi Tehnologia Materialelor. 

Conducerea catedrei este preluată de profesorul Victor Constantinescu 

1990 Înfiinţarea Facultăţii de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor 

1990 Facultatea de Mecanică se divide în trei facultăţi : Construcţii de Maşini, 

Stiinţa şi Ingineria Materialelor, Mecanică.  

Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor, prima în acest domeniu 

din ţară, se înfiinţează la iniţiativa unui colectiv de cadre didactice şi 

cercetători cu preocupări consecvente şi rezultate de prestigiu în 

domeniul materialelor, recunoscute pe plan naţional şi internaţional. 

Înfiinţarea Facultăţii de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor imediat după 

Revoluţie  reprezintă împlinirea unui deziderat mai vechi, care încă din 

anii '70, la iniţiativa profesorului Alexandru Domşa – atunci Rector al 



Universităţii, întreprinde o anchetă la nivelul întreprinderilor industriale 

din întreaga ţară privind oportunitatea pregătirii unor specialişti în 

domeniul materialelor.  

Reluarea ei în 1990, susţinută ferm şi de conducerea universităţii, 

conduce la înfiinţarea, mai întâi în cadrul Universităţii Tehnice din Cluj-

Napoca şi apoi şi la alte universităţi din ţară, a Facultăţii de Ştiinţa şi 

Ingineria Materialelor.  

Structura facultăţii, aprobată în şedinţa de Senat din 12 oct.1990, 

cuprinde următoarele  specializări: 

- Ştiinţa materialelor 

- Turnarea metalelor 

- Deformări plastice şi tratamente termice. 

- Utilaj Tehnologic pentru Prelucrări la Cald 

Conducerea facultăţii, la înfiinţare:  

Decan – Prof.dr.ing. Traian Canta 

Prodecan - Prof.dr.ing. Eugen Bicsak 

Secretar stiinţific - Conf.dr.fiz. Valentin Militaru.  

 La înfiinţare,  Facultatea  cuprinde următoarele catedre: 

- Catedra de Stiinţa şi tehnologia materialelor- Şef catedră: 

Prof.dr.ing. Victor Romulus Constantinescu 

- Catedra de Deformări plastice -Şef catedră: Prof.dr.ing. Ioan 

Dragan 

- Catedra de Tratamente şi Agregate Termice - Şef catedră: 

Conf.dr.ing. George Vermesan 

- Catedra de Turnarea Metalelor - Şef catedră: Prof.dr.ing. 

Gheorghe Zirbo 

- Catedra de Fizică - Şef catedră: Prof.dr.fiz. Ioan Cosma 

- Catedra de Chimie - Şef catedră: Prof.dr.chim. Gavril Niac  

Catedrele: Deformări Plastice,  Turnarea Metalelor şi  Tratamente şi 

Agregate Termice s-au desprins din vechea catedră de  Prelucrări la Cald. 

1991 La iniţiativa unui colectiv al Catedrei de Ştiinţa şi Tehnologia 

Materialelor, se fondează Societatea de Metalurgia Pulberilor din 

România, cu personalitate juridică. Ca preşedinte este ales profesorul 

Victor Constantinescu, iar Profesorul Horia Colan este ales preşedinte de 

onoare; 

1991 Prof.dr.ing. Horia Colan devine: membru de onoare al Société Francaise 

de Métallurgie et de Matériaux;   membru al Conseil Scientifique de 

Matériaux et Techniques de Paris; Prof.dr.ing. Horia Colan este ales 

presedinte al Diviziei de Istoria Tehnologiei a Comitetului Român de 

Istoria si Filozofia Stiinţei si Tehnicii (CRIFST). 

1991 Se înfiinţează Asociaţia Română de Tratamente Termice. Preşedinte  

Prof.dr.ing. George Vermeşan). 

1991 Prof.dr.ing. Gheorghe Matei este membru al Deutsche Gesellschaff fur 



Materialkunde, Germania. 

1991 In cadrul catedrei de Fizică se derulează cercetările „Studii econofizice si 

psihofizice privind legea entropiei in sisteme financiare si senzoriale; 

modelarea fizica a valurilor Tsunami, a undelor de compresie in arcuri 

elicoidale, si a solenatiei unor bobine cu un camp magnetic precizat”. (I. 

Cosma, L. Nagy)  

1992 Prof.dr.ing. Horia Colan este ales membru corespondent al Academiei 

Române. 

1992 In luna martie se aleg noile funcţii ale structurilor de conducere din 

facultate:  

Decan -  Prof.dr.ing. Victor Romulus Constantinescu 

Prodecan – Sef lucr.ing. Tiberiu Rusu 

Secretar stiinţific - Conf.dr.fiz Eugen Culea   

Catedra de Stiinţa şi tehnologia materialelor - Şef catedră: 

Prof.dr.ing. Radu Orban 

Catedra de Deformări plastice - Şef catedră: Prof.dr.ing. Traian 

Canta 

Catedra de Turnarea Metalelor - Şef catedră: Prof.dr.ing. 

Gheorghe Zirbo 

Catedra de Tratamente şi Agregate Termice - Şef catedră: 

Prof.dr.ing. George Vermesan 

Catedra de Fizică - Şef catedră: Prof.dr.fiz. Ioan  Cosma 

Catedra de Chimie - Şef catedră: Prof.dr.chim. Gavril Niac 

1992 Apare la Cluj-Napoca primul număr al publicaţiei „Revista de Tratamente 

Termice şi Ingineria Suprafeţelor” (Redactor şef:  Prof.dr.ing. George 

Vermeşan). 

1992 Se organizează la Cluj-Napoca Conferinţa de Tratamente Termice şi 

Termochimice. 

1992- Conferenţiarul Ioan Vida-Simiti este ales Consilier municipal în 

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca 

1991-1994 

 

Facultatea  beneficiază de programul Tempus JEP 2781 (coordonator 

Prof.dr.ing. Traian Canta): „Sistem model de invatamant pentru stiinta si 

ingineria materialelor”. 

Obiective: realizarea unui invatamant modern in domeniul stiintei si 

ingineriei materialelor prin: 

-Mobilitati ale cadrelor didactice si studentilor la universitati din vest: 

Univ. Nottingham (Anglia), Ecole Centrale Nantes (Franţa), Centre 

Technique  des Industries  de la Fonderie , Sevres (Franţa) 

-Dotarea laboratoarelor cu echipamente moderne de calcul, carti, 

reviste si infrastructura birotica.(150.000 EURO) 

Valoare proiect: 450.000 EURO (ECU), din care 250.000 EURO pentru 

mobilitati.  

Rezultate: vizitele a 48 cadre didactice insumand 64 luni, din care 12 

tineri doctoranzi cu mobilitati de cate 10 luni fiecare. Perfectionarea a 12 



studenti care au realizat proiectele de diploma la partenerii din vest  prin 

mobilitati de cate 3 luni fiecare, insumand 36 luni .Vizitarea facultăţii de 

Ştiinţa si Ingineria Materialelor de catre 16 cadre didactice din vest care 

au prezentat expuneri/cursuri etc pentru cadre didactice si studenti. 

1993 Se înfiinţează în regim experimental  profilul “Materiale” cu aprobarea 

Ministerului Invăţământului, având două specializări : 

- Stiinţa şi Ingineria Materialelor 

- Ingineria şi Managementul Procesării Materialelor (cu două 

module de aprofundare : Deformări Plastice şi Tratamente 

Termice  şi Turnarea Metalelor) 

Specializarea   „Utilaj Tehnologic pentru Prelucrări la Cald”  îsi 

modifică denumirea si devine „Ingineria şi Managementul Fabricării 

Maşinilor şi Utilajelor”. 

1993 Se înfiinţează laboratoare noi în cadrul catedrei de Deformări Plastice: 

Laboratorul de analiza cu element finit a proceselor de deformare 

plastica: Retele de calculatoare IBM,etc, softuri performante (SUPER 

FORM, DEFORM, Q FORM, AUTOFORM, etc.) si sisteme de achizitie si 

prelucrare a datelor experimentale. 

Laborator de procedee incrementale de deformare plastica: masina de 

forjat orbitala PXW100. 

1993 Prof.dr.ing. Traian CANTA devine membru al The Institute of Materials 

(IOM)din Londra 

1994 Se organizează la Cluj-Napoca Prima conferinta internationala de 

Materiale si Tehnologii Avansate (MATEHN ’94), 18-

20.05.1994  (Chairman : Prof.dr.ing. Traian Canta); 

Participanti: 160 , din strainatate 16 (Japonia, Marea Britanie, Franta, 

Germania, Ungaria, Rusia,) 

Lucrari prezentate:120 din care 16 din strainatate.Publicate in doua 

volume (l.engleza, l.franceza) insumand  660 pagini. 

1994 Conf.dr.ing. Vasile Soporan  obţine premiul Academiei Române „Henri 

Coandă”. 

1994 – Prof. dr.ing. Ioan Vida-Simiti devine membru al Comitetului 

Tehnic CT46 de Standardizare : « Pulberi Metalice si Piese Sinterizate » 

afiliat la ISO, din anul 2000 devine presedintele comitetului. 

1995 Facultatea consemneaza primii 43 absolvenţi ai specializarii “Stiinţa 

materialelor”. Prof.dr.ing. Horia Colan devine membru al International 

Committee for History of Technology (ICONTEC) 

1995- se constituie  Laboratorul de Ştiinţa Materialelor-Filme Subţiri 

(Lab.SM-Filme Subţiri) în cadrul Facultăţii de Ştiinţa şi Ingineria 

Materialelor (Coord. Prof. dr. Traian Petrişor, Prof. dr. ing. Lelia Ciontea). 

1995-1997 Se derulează contractul de cercetare internaţional, prin Lab.SM-Filme 

Subţiri, High temperature superconducting thin films, PECO-European 

Community No ERBCHRXCT 930137, Supplimentary agreement No 1: 

ERBCI PDCT 940013, Beneficiar Comunitatea Europeană. 



1996 In luna martie  se aleg noile structuri de conducere din facultate: 

- Decan -  Prof.dr.ing. Victor Romulus Constantinescu, 

- Prodecan – Conf. dr. ing. Tiberiu Rusu 

- Secretar stiinţific – Conf.dr.fiz Eugen Culea 

- Catedra de Stiinţa şi tehnologia materialelor - Şef catedră: 

Prof.dr.ing. Radu Orban 

- Catedra de Deformări plastice - Şef catedră: Prof.dr.ing. 

Traian Canta 

- Catedra de Turnarea Metalelor - Şef catedră: Prof.dr.ing. 

Gheorghe Zirbo 

- Catedra de Tratamente şi Agregate Termice - Şef catedră: 

Prof.dr.ing. Ioan  Biris 

- Catedra de Fizică - Şef catedră: Conf.dr.fiz. Eugen  Culea 

- Catedra de Chimie - Şef catedră: Prof.dr.chim. Elena 

Vermesan 

1996 Debutează programul  de  pregătire postuniversitară prin studii 

aprofundate (1 an) pentru specializările: 

- Materiale Noi cu Proprietăţi Speciale; 

- Procedee Speciale în Ingineria Procesării Materialelor; 

- Procedee Speciale în Ingineria Fabricării Maşinilor şi Utilajelor. 

 

1996 Se organizează la Cluj-Napoca Prima Conferinţă Internaţională de 

Metalurgia Pulberilor, de către Catedra de Ştiinţa şi Tehnologia 

Materialelor şi Societatea de Metalurgia Pulberilor din România. La 

conferinţă au participat peste 30 specialişti de prestigiu pe plan mondial 

în Metalurgia Pulberilor, au fost prezentate 115 lucrări, publicate în 

volumul Conferinţei, cuprinzând 672 pagini. 

1996-1999 

 

Se derulaează programul TEMPUS JEP  11226 (coordonator Prof.dr.ing. 

Traian Canta):  „Centru model pentru colegii in domeniul tehnologiei 

materialelor” . Obiective: Realizarea specializarii de Controlul proceselor 

metalurgice de la Campia Turzii prin : 

-mobilitati si worksopuri ale cadrelor didactice  

-dotarea cu echipamente de calcul , laborator si carti pentru 

perfectionarea pregatirii studentilor. 

Valoarea proiectului:420.000 Euro din care echipamente si carti: 60.000 

Euro. Parteneri:Univ. Nottingham (Anglia), Univ. Trento (Italia), Univ. 

Carlos III Madrid (Spania). 

Rezultate: mobilitati cadre didactice din UTC-N : 51 insumand un total de 

76 luni. Organizarea a 3 conferinte internationale: Noi materiale si 

tehnologii avansate (Cluj-Napoca-1996), Utilizarea tehnicii de calcul in 

procesarea materialelor (Campia Turzii 1998), Progrese in ingineria 

suprafetelor (Brasov 1999). 

1996-1997 

 

Se derulează un Program Phare de perfecţionare a activităţii de 

cercetare şi  granturi cofinanţate de Guvernul României şi Banca 



Mondială – coordonator Prof. Radu Orban. 

1996-1998 

 

Se derulează programul TEMPUS CME 02109 (coordonator Prof.dr.ing. 

Traian Canta) : „Retea de oficii pentru cariere in zona Transilvaniei”. 

Parteneri: Univ. Nottingham, Univ. Carlos III Madrid, Univ. Transilvania 

Brasov, Univ. L.Blaga Sibiu, Univ. Oradea. Valoare 47.000 Euro 

Rezultate: infiintarea oficiilor de cariera la UTCN, Univ. Brasov, Univ. 

Sibiu si Oradea. Directorul oficiului din UTCN conf. Mircea Mociran. 

1996 Apare în premieră editorială cartea de referinţă « Prelucrabilitatea 

materialelor metalice » (Ed. Dacia, Cluj-Napoca) elaborată de colectivul 

de autori: IoanVida-Simiti (coordonator), D. Banabic, E. Bicsak, T. Canta, 

S. Domsa, L. Kerekes, V. Soporan. 

1996 – 2005 În catedra STM îşi desfăşoară activitatea de perfecţionare a pregătirii 

profesionale, prin doctorat, peste 60 doctoranzi, dintre cca 40 cu 

frecvenţă. Un număr de 27 obţin titlul de doctor în domeniul Ştiinţa şi 

Ingineria Materialelor. 

1996 Prof. Ioan Vida-Simiti si Conf. Ionel Chicinas sunt alesi consilieri 

municipali în Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca. 

1996-2000 Prof.dr.ing. IoanVida-Simiti îsi desfăsoară activitatea în Parlamentul 

României în calitate de deputat în Comisia : « Invăţământ, Stiinţă, 

Tineret si Sport », in urma alegerilor parlamentare din noiembrie 1996. 

1997  Prof. Victor Romulus Constantinescu este ales Presedintele Consiliului 

Judeţean Cluj-Napoca 

1997 Se organizează la Cluj-Napoca, UTC-N, a –14-a Conferinţă Naţională de 

Turnătorie cu participare internaţională 3 – 5 iunie 1997, sub egida 

Asociaţiei Tehnice de Turnătorie din România (ATTR). 

1997 Se organizează la UTC-N  „A patra reuniune franco-română” cu tema 

„Industrie-Energie-Mediu”. 

1997 Se înfiinţează specializarea „Ingineria Mediului Industrial”. 

1997 Prof.dr.ing. Horia COLAN este membru fondator al Academiei de Stiinte 

Tehnice din România. 

1997 Prof.dr.ing. Zeno SPARCHEZ este ales membru al Deutsche Gesellschafft 

fur Materialkunde, Germania. 

1997-1999 

 

Se derulează programul de cercetare INCOCOPERNICUS-finantat de UE in 

cadrul FP4: Proiect ROTARY Forming CT 96-0752 (Director din partea 

UTC-N: Prof.dr.ing. Traian Canta) 

Obiectiv: Extinderea matritarii orbitale la rece in industrie si cercetare. 

Parteneri: Univ. Hanovra, Univ. de mine si Metalurgie din Cracovia, Univ. 

Zilina (Slovacia), Univ. Valencennes Franta, Inst. de deformari plastice 

Poznan (Polonia) SC Tractorul Brasov, SC Sinterom Cluj. 

 

1998 Se organizează la Cluj-Napoca a doua conferinta internationala de 



materiale si tehnologii de fabricare (MATEHN’98):  10-13.09.1998 

(Chairman : Prof.dr.ing. Traian Canta). 

Participanti:240 din care 36 din strainatate (Japonia, Marea Britanie, 

Franta, Germania, Italia, Spania, SUA, Slovacia, Slovenia, Serbia-

Muntenegru, Turcia, Ungaria, etc). 

Lucrari prezentate:172 din care 42 din strainatate, publicate in doua 

volume: 1050 pagini. 

1998 Se organizează la Cluj-Napoca Conferinţa Naţională „ Turnarea şi 

Solidificarea Metalelor şi Aliajelor – TSMA 1998 „ Cluj – Napoca 27 – 28 

mai 1998, preşedintele conferinţei Prof. Dr. Ing. D.M. Stefănescu – 

Universitatea din Alabama, SUA. 

Se constituie Fundaţia „Claudiu Stefănescu” cu sediul in Cluj – Napoca, 

având ca scop : 

- organizarea unor acţiuni de pregătire, perfecţionare şi specializare a 

cadrelor universitare de specialitate şi a cadrelor tehnice şi economice 

din institute de cercetare - proiectare ;  

- organizarea de dezbateri profesionale, conferinţe, simpozioane, 

colocvii pentru realizarea unui larg schimb de experienţă şi informare în 

domeniile de specialitate tehnico – ştiinţifice şi economice; 

- sprijinirea studenţilor de la facultăţile de profil şi a tinerilor români 

în efectuarea studiilor şi a perfecţionării profesionale; 

Fundaţia „Claudiu Stefănescu” organizează o bibliotecă de specialitate în 

domeniul procesării materialelor având peste 3000 cărţi şi reviste de 

specialitate. 

1998 Se organizează la Cluj-Napoca de către catedra Tratamente şi Agregate 

Termice „Prima Conferinţă Naţională de Utilaje şi Tehnologie în 

Ceramică şi Sticlă”. 

1998-2000 Se derulează contractul de cercetare internaţional, prin Lab.SM-Filme 

Subţiri, Fabricarea filmelor groase de YBCO pe benzi metalice biaxial 

texturate, Protocolul guvernamental Româno-Italian de colaborare 

ştiinţifică şi tehnologică 1998-2000, tema Nr. 20 (Beneficiar ENEA-

Frascati, Italia). 

1998-2002 Se derulează programul de cercetare EUREKA (cu finanţarea Uniunii 

Europene), proiect CORESS 1424 (Director din partea UTC-N: Prof.dr.ing. 

Traian Canta)/ Obiective: realizarea de piese inalt rezistente la uzare si 

coroziune din pulberi de otel inoxidabil. Parteneri: Univ. Nottingham 

,Univ. Politehnica din Torino, Univ. Brdadford (Marea Britanie), SC 

Sinterom Cluj. 3 firme din Italia si Marea Britanie. 

Valoarea pentru UTCN: 25.000 Euro. 

1998 – 2002 Pe baza a două Granturi coordonate de prof. R. Orban, cofinanţate de 

Guvernul României şi Banca mondială, se achiziţionează o serie de 

echipamente moderne (maşina universală pentru încercări mecanice cu 

comandă, achiziţie şi prelucrare a datelor experimentale prin calculator, 

cuptor de sinterizare cu bandă şi generator de atmosferă controlată, 

maşina de formare prin injecţie cu comandă şi control computerizat al 



parametrilor tehnologici, analizor termic diferenţial, aparatură pentru 

pregătirea probelor metalografice, balanţă de înaltă precizie cu achiziţie 

şi prelucrare a datelor prin calculator, maşini de frezat prin copiere, etc.). 

Se realizează, de asemene, o serie de amenajări ale spaţiilor catedrei 

STM, creidu-se sala de seminarii ştiinţifice şi laboratorul de informatică. 

1998 Prin preocuparea unor cadre didactice ale catedrei STM se stabilesc 

contacte cu universităţi de prestigiu din Europa, încheindu-se acorduri 

bilaterale sub egida programului Erasmus-Socrates, finanţat de Comisia 

Europeană, pe baza cărora se realizează un fructuos schimb de cadre 

didactice şi studenţi cu universităţile tehnice din Klausthal - Germania, 

Torino-Italia, Carlos III-Madrid, Spania, Palma de Mallorca-Spania, 

Pireus-Grecia. Peste 30 de studenţi au beneficiat de asemenea burse, 

unii chiar pentru elaborarea lucrărilor de diplomă susţinute apoi, în 

general, cu foarte bune rezultate la UTCN; 

2000 In luna martie se alege structura de  conducere a facultăţii si a  

catedrelor: 

- Decan -  Prof.dr.ing. Tiberiu Rusu 

- Prodecan – Conf.dr.ing. Liviu Brândusan 

- Secretar stiinţific – Prof.dr.fiz Eugen Culea 

- Catedra de Stiinţa şi tehnologia materialelor - Şef catedră: 

Prof.dr.ing. Radu Orban 

- Catedra de Deformări plastice  - Şef catedră: Prof.dr.ing. Traian 

Canta 

- Catedra de Turnarea Metalelor - Şef catedră: Conf.dr.ing. Emil Nagy 

- Catedra de Tratamente şi Agregate Termice - Şef catedră: 

Prof.dr.ing. George Vermesan 

- Catedra de Fizică - Şef catedră: Prof.dr.fiz. Eugen  Culea 

- Catedra de Chimie - Şef catedră: Prof.dr.chim. Horea Nascu 

2000 Se organizează, la Cluj-Napoca, A II - a  Conferinţă Internaţională de 

Metalurgia Pulberilor de către Catedra STM şi Societatea de Metalurgia 

Pulberilor din România, în colaborare cu Universitatea Tehnică din Viena, 

Austria şi respectiv Universitatea din Trento, Italia sub auspiciile 

Asociaţiei Europene de Metalurgia Pulberilor. Conferinţa s-a bucurat de 

un deosebit succes, fiind audiată de peste 200 participanţi, care au 

prezentat 144 lucrări, dintre care 6 lucrări invitate şi 87 autori străini. 

Conferinţa a fost însoţită de prima expoziţie din ţară de materiale şi 

echipamente ale metalurgiei pulberilor, organizată în holul facultăţii şi la 

care au participat peste 30 de firme în domeniu – majoritatea din 

străinătate. 

2000-2001 Se derulează contractul de cercetare prin Programul Cadru European 

PC5,  prin Lab.SM-Filme Subţiri, Development of High Temperature 

Superconducting Coated Conductors. 

2001 Este acreditată, de către Consiliul Naţional de Evaluare şi Acreditare 

Academică, prima specializare din ţară, „Ştiinţa şi Ingineria 

Materialelor”; 



2001 Program Leonardo - finanţat de Comunitatea Europeană (coordonat de 

Prof. Şerban Domşa) pentru creşterea competitivităţii în intreprinderile 

mici şi mijlocii de profil mecanic prin pregătire continuă, vocaţională 

bazată pe inovare şi transfer tehnologic. Se beneficiază de schimburi de 

experienţă, schimb de activităţi didactice, se publică un volum conţinând 

cursurile predate în limba română şi un CD, cu versiunea în limba 

engleză, se beneficiază de achiziţie tehnică de calcul, înfiinţându-se 

Centrul de Instruire Continuă şi Consultanţă Leonardo – ICSME; 

2001 Se creează Baza de Cercetare pentru Utilizatori Multipli, pe baza unui 

proiect iniţiat de prof. Gheorghe Matei şi preluat de prof. Ioan Vida-

Simiti. Se achiziţionează, în aprilie 2001, un microscop electronic Scaning 

tip Jeol 5400 LV cu analizor EDS. 

2001 Catedra Tratamente şi Agregate Termice devine  Ingineria Suprafeţelor şi 

Protecţia Mediului (ISPM). 

2001 Prof.dr.ing. Ioan Vida-Simiti este numit presedinte al Comitetului Tehnic 

CT46 de Standardizare : « Pulberi Metalice si Piese Sinterizate » (în 

cadrul Agenţiei de Standardizare Române – ASRO),  afiliat la ISO 

2001-2003   Se derulează contractul de cercetare internaţional, prin Lab.SM-Filme 

Subţiri, ENEA-UTCN Nr.01/58/3/AA, beneficiar ENEA-Frascati, Italia, 

Studiul şi dezvoltarea substraturilor metalice nemagnetice cu 

microstructură controlată, elaborarea aliajelor ternare, depunerea 

straturil  tampon ceramice prin metode chimice şi fizice alternative 

pentru depunerea YBCO, dezvoltarea unei noi instalaţii de depunere şi 

studiu de optimizare în  vederea producerii benzilor de YBCO. 

2002 Se organizează la Cluj-Napoca A treia Conferinta internationala de 

Materiale si Tehnologii Avansate (MATEHN’02): 12-14 .09.2002 

(Chairman : Prof.dr.ing. Traian Canta). 

Participanti: 165 din care 36 din strainatate ( Japonia, Marea Britanie, 

Franta, Germania, Slovenia, Slovacia, Italia, Spania, Ungaria, Turcia, 

Bulgaria, Rusia, Ucraina, Belarus, Serbia-Muntenegru, SUA, Canada, 

Iran,etc.). Lucrari prezentate: 162 din care 34 din strainatate. 

2002-2004 Se derulează programul de cercetare  CRAFT finantat de UE in cadru FP5: 

Proiect LOTHISS,  contract extern CT-50214. (Director din partea UTC-N: 

Prof.dr.ing. Traian Canta). Obiective: realizarea de piese complexe 

rezistente la uzare din oteluri rapide cu sinterizare la temperaturi 

scazute.  

Parteneri: Univ. Nottingham, Univ. Bradford (Marea Britanie), Inst. 

Cercetare national  de materiale Torino, centrul de cercetare FIAT-

Torino, 5 parteneri industriali din Marea Britanie si Italia, SC Naposint 

Cluj – Napoca, SINTEROM Cluj-Napoca. Valoare pentru UTCN: 85 .000 

EURO. 

2002 – 2005 Activitatea de cercetare a catedrei STM cunoaşte un notabil reviriment 

ca urmare a câştigării, de către membrii acesteia - direct sau în 

parteneriat cu Instituţiile naţionale de cercetări, a numeroase proiecte în 

cadrul Programului Naţional de Cercetare Dezvoltare şi Inovare şi 



respectiv Programului de Cercetare de Excelenţă.  

 

2003   Se derulează contractele de cercetare prin Programul Cadru European 

PC6,  prin Lab.SM-Filme Subţiri, Joining development: Production of  

brazing alloys and SiC/SiCf joints for irradiation -TT8. 

Development of unreacted NbAl multifilamentary strands for  fabrication 

of Nb3Al superconducting conductors for high-field applications -UT3. 

Development of Chemical Deposition Methods for the Fabrication of 

YBCO High Temperature Superconducting Coated Conductors for High-

Field Applications-UT2. 

2004 In urma alegerilor din martie 2004, structurile de  conducere ale 

facultăţii si ale  catedrelor sunt: 

- Decan -  Prof.dr.ing. Ioan Vida-Simiti 

- Prodecan – Prof.dr.ing. Valer Micle  

- Secretar stiinţific – Prof.dr.fiz Eugen Culea 

- Catedra de Stiinţa şi tehnologia materialelor - Şef catedră: 

Prof.dr.ing. Radu Orban 

- Catedra de Ingineria Procesii Materialelor - Şef catedră: Prof.dr.ing. 

Traian Canta 

- Catedra de Turnarea Metalelor - Şef catedră: Conf.dr.ing. V. Dan. 

- Catedra de Ingineria Suprafeţelor si Tratamente Termice - Şef 

catedră: Conf.dr.ing. Gavril Negrea 

- Catedra de Fizică - Şef catedră: Prof.dr.fiz. Eugen  Culea 

- Catedra de Chimie - Şef catedră: Prof.dr.chim. Horea Nascu 

2004 Debutează  specializarea la studii aprofundate (1 an) în domeniul 

Ingineriei Mediului: Procedee Speciale în Ingineria Mediului. 

2004 Se organizează la Cluj-Napoca Conferinţa Naţională „ Turnarea şi 

Solidificarea Metalelor şi Aliajelor – TSMA 2004, 15 -16 octombrie 2004, 

preşedintele conferinţei Prof. Dr. Ing. Vasile Soporan. 

2004 Laboratorul de Microscopie Electronică din cadrul Centrului de cercetări 

în Chimie si Ingineria Materialelor devine bază de cercetare 

independentă (Director: Prof. I.Vida-Simiti, Resp. Laborator: Prof. I. 

Chicinas), cu aprobarea CNCSIS. 

2004 Prin Ordin al Ministerului Educaţiei si Invăţământului, prof. Ioan Vida-

Simiti este numit membru în Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, 

Diplomelor Universitare si vicepresedinte al Comisiei de specialitate: 

Chimie si Stiinţa Materialelor. 

2004   Se derulează contractele de cercetare prin Programul Cadru European 

PC6,  prin Lab.SM-Filme Subţiri, Development of Y1-xCaxBa2Cu3Oy targets 

for PLD thin films deposition and chemically CeO2 buffered biaxially 

textured  Ni-W substrates for the development of high temperature 

superconducting coated conductors-UT2. 

2004 Se înfiinţează în cadrul extensiei din Zalău, specializarea de “Ingineria 

procesării materialelor”. 



2004 – 2012 

 

Prof.dr.ing. Vasile Soporan îsi desfăsoară activitatea în Parlamentul 

României în calitate de deputat. 

2005 Debutează aplicarea noilor prevederi legale cu privire la organizarea 

ciclurilor de studii în învăţământul superior tehnic. Astfel, studiile de 

lungă durată se structurează astfel: 4 ani – licenţă, 2 ani masterat, 3 ani 

doctorat. 

2005 Se restructurează planurile de învăţământ pentru domeniile si 

specializările facultăţii, ca urmare a trecerii la noile cicluri de învăţământ: 

licenţă, masterat, doctorat. 

2005 Se infiinţează specializarea de “Ingineria procesării materialelor“ la 

Zalau, in urma autorizării provizorii 

2005 Catedra STM şi Societatea de Metalurgia Pulberilor din România 

organizează  A treia Conferinţă Internaţională de Metalurgia Pulberilor 

din România, în colaborare cu Universitatea Tehnică din Viena şi 

Academia Slovacă de Ştiinţe, sub auspiciile Asociaţiei Europene de 

Metalurgia Pulberilor. Desfăşurată la Sinaia, Conferinţa s-a bucurat de 

participarea a numeroşi specialişti de prim rang în Metalurgia Pulberilor 

pe plan mondial, între care însăşi Preşedintele Asociaţiei Europene de 

Metalurgia Pulberilor,  Dr. Cesar Molins, a fostului Chairman al 

Congresului Mondial de Metalurgia Pulberilor desfăşurat la Viena în 

2004, Prof. Herbert Danninger, a vicepreşedintelui uneia dintre cele mai 

mari companii producătoare de pulberi de fier pe plan mondial – 

Hoeganaes – USA, Dr. Sim Narashimhan şi alţii. La conferinţă au 

participat peste 150 specialişti dintre care cca. 40 dintre cei mai valoroşi 

pe plan mondial. Unii dintre aceştia au prezentat 12 lucrări invitate şi un 

număr de alte 132 lucrări, publicate în 2 volume însumând 996 pagini; 

2005 In functia de secretar stiinţific al facultaţii este aleasa d-na Conf.dr.fiz. 

Simona Nicoară. 

2005 Prof.dr.ing Traian Canta şi Prof.dr.ing. Radu Orban li se acordă premiul 

de excelenţă în cercetare „Alexandru Domşa” pe anul 2004. 

2005 Se derulează contracte de cercetare prin Programul Cadru European 

PC6. 

2005 Prof. Dr. Dan Demco si Prof Dr. Ileana Lupsa – primeste premiul 

Academiei Romane. 

2006 In perspectiva realizarii unei compatibilizari armonioase intre 

specializarile si catedrele  care le gestioneaza, Consiliul Facultatii a 

adoptat o  hotărâre de restructurare a facultăţii.  Cele trei catedre vechi  

cu profil tehnologic de procesare a materialelor si anume:” Turnarea 

metalelor “(TM), “ Ingineria Procesarii Materialelor” (IPM), “Ingineria 

suprafetelor si protectia mediului” (ISPM ), s-au constituit in formarea a 

doua noi catedre: “Ingineria procesarii materialelor” si “Ingineria 

mediului “.  Personalul didactic si auxiliar actual al celor trei catedre a 

fost regrupat  in constituirea catedrelor nou infiintate. 

2006 Prof.dr.ing.fiz. este ales Șeful Catedrei de Stiinţa şi Tehnologia 

Materialelor 



2008 In urma alegerilor universitare,  functiile de  conducere ale facultăţii si a  

catedrelor sunt: 

- Decan -  Prof.dr.ing. Ioan Vida-Simiti 

- Prodecan – Prof.dr.ing. Valer Micle  

- Secretar stiinţific – Prof.dr.ing. Catalin Popa 

- Catedra de Stiinţa şi Tehnologia Materialelor - Şef catedră: 

Prof.dr.ing. Ionel Chicinas 

- Catedra de Ingineria Procesării Materialelor - Şef catedră: 

Prof.dr.ing. Liviu Nistor 

- Catedra de Ingineria mediului – Sef de catedra:- conf. Dr. Ing. 

Viorel Dan 

- Catedra de Fizică - Şef catedră: Prof.dr.fiz. Eugen  Culea 

- Catedra de Chimie - Şef catedră: Prof.dr.chim. Elena Pică. 

2008 Profesorului  Ioan Vida-Simiti i se acordă Premiul „ Aurel Vlaicu” al 

Academiei Române pentru grupul de lucrari stiintifice: "Structura şi 

proprietăţile materialelor poroase sinterizate" din  anul 2006. 

2008 Profesorului  Ioan Vida-Simiti i se acordă Premiul de excelenţă în 

cercetare „ Alexandru Domsa” al Universităţii Tehnice. 

2009   Catedra STM şi Societatea de Metalurgia Pulberilor din România 

organizează  A 4- Conferinţă Internaţională de Metalurgia Pulberilor din 

România, în colaborare cu Universitatea Tehnică din Viena sub auspiciile 

Asociaţiei Europene de Metalurgia Pulberilor. Desfăşurată la Craiova, 

reuniunea s-a bucurat de participarea a numeroşi specialişti de prim 

rang în Metalurgia Pulberilor pe plan mondial, între care însăşi 

Preşedintele Asociaţiei Europene de Metalurgia Pulberilor,  Prof. Herbert 

Danninger, „Doctor Honoris Causa” al Universităţii Tehnice. La conferinţă 

au participat un mare număr de specialişti valoroşi, recunoscuţi pe plan 

mondial.  

2009 Profesorului  Ioan Vida-Simiti i se acordă  un premiu special al juriului la 

Salonul international de invenţii de la Geneva, al Incubatorului de 

invenţii „Vladimir Fadeev” – Rusia si medalia de aur pentru invenţia” 

"Process for obtaining porous sintered pipers by rolling with elastic 

layer". 

2010 Profesorul Horia Colan avansează de la titlul de “Membru corespondent  

al Academiei Române” la cea de “Academician”. 

  

2011 Urmare intrării în vigoare a noii legi a educaţiei, s-a procedat la o nouă 

restructurare a facultăţii prin reorganizarea în trei departamente: 

Departamentul de “ Stiinţă şi Ingineria Materialelor”, “Departamentul de 

Ingineria Mediului şi Antreprenorialul Dezvoltării Durabile” şi 

Departamentul de “Fizică şi Chimie”. 

Existenţa unei legături de compatibilitate între un departament si un  

anumit domeniu de specializare va asigura condiţiile necesare asumării 

răspunderii gestionării acesteia, prin conceperea programelor de 

dezvoltare didactică si de cercetare, în spiritul noilor cerinţe ale reformei 



învăţământului tehnic superior. 

2011 Se schimbă denumirea facultăţii în Facultatea de Ingineria Materialelor si 

a Mediului în urma unei Hotărâri de Guvern, la cererea Consiliului 

Facultăţii de Stiinţa si Ingineria Materialelor si cu aprobarea Senatului 

UTCN. 

2011 Prof.dr.ing.fiz. Ionel Chicinaş este numit Preşedintele Comisiei de 

Ingineria Materialelor şi Nanotehnologii, ȋn urma reorganizării Consiliului 

Național de Atestare a Diplomelor, Titlurilor şi Certificatelor Universitare. 

Din aceeaşi comisie mai fac parte Prof.dr.ing. Ioan Vida-Simiti şi 

Prof.dr.fiz. Traian Petrişor. De asemenea, Prof.dr.fiz. Eugen Culea este 

numit ȋn Comisia de fizică a CNADTCU. 

2012 In urma alegerilor universitare,  functiile de  conducere ale facultăţii si a  

catedrelor sunt: 

- Decan -  Prof.dr.ing. Ioan Vida-Simiti 

- Prodecan – Conf.dr.ing. Horaţiu Vermesan  

- Departamentul de Stiinţa şi Ingineria Materialelor - Director: 

Prof.dr.ing.fiz. Ionel Chicinaş 

- Departanmentul de Ingineria mediului si Antreprenoriatul 

Dezvoltării Durabile – Director:- conf. Dr. Ing. Viorel Dan 

- Departamentul de Fizică – Chimie- Director: Prof.dr.fiz. Eugen  Culea 

2012 Prof. Dr. Ing. Ioan Vida-Simiti este primit în Academia de Stiinţe Tehnice 

din România (ASTR), ca membru corespondent. 

2012 In urma procesului de clasificare a universităţilor şi ierarhizare a 

domeniilor de specializare din învăţământul românesc, ambele domenii 

gestionate de Facultatea de Ingineria Materialelor si a Mediului  se 

regăsesc în cea mai înaltă categorie - categoria A. In plus, domeniul 

“Ingineria materialelor” din facultatea noastră ocupă locul 1 pe ţară cu 

cel mai mare punctaj, iar domeniul “Ingineria mediului” pe locul 2. In 

UTCN nu mai există alt domeniu ca primul loc pe ţară. 

2013 Prof. Ioan Vida-Simiti este ales membru în Consiliul Naţional Consultativ 

al Cercetării Dezvoltării si Inovării (CCCDI) si vicepresedinte al Comisiei 

de Materiale avansate eco si nanotehnologii. 

2012 Prof. Ioan Vida-Simiti, Prof. T. Petrisor – membri în Comisia de Ingineria 

materialelor a Consiliului Naţional de Atestare a Diplomelor Titlurilor si 

Certificatelor Universitare (CNADTCU). 

Prof. Ionel Chicinaş este numit ȋn Comisia de Contestatații ȋn Ingineria 

Materialelor a CNADTCU. 

2014 Profesor Ionel Chicinaş este ales decan al Facultăţii de Ingineria 

Materialelor şi a Mediului. 

  

  

 

 

  


