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UNITBV ÎN CLASAMENTUL WEBOMETRICS 
 

Universitatea Transilvania din Brașov se află în 
topul universităților din România, conform ultimului 
raport publicat de Ranking Web of Universities 
(Webometrics), la data de 27 ianuarie 2021 
(http://webometrics.info/en/Europe/Romania).   
 

 
 

Topul măsoară rezultatele a peste 31.000 de 
universități din întreaga lume dintre care 102 sunt 
instituții de învățământ superior din România. 
Potrivit raportului Webometrics, UNITBV se situează 
pe locul cinci în România, pe locul 567 în Europa şi pe 
locul 1422 în lume (la data publicării acestui 
clasament).  

Clasamentul lansat la începutul anului 2021 a venit 
cu noi reguli față de indicatorii luați în calcul în edițiile 
anterioare. Astfel, a fost exclus indicatorul „prezență” 
care avea o pondere de 5% și reprezenta „prezența 
online”, direct proporțională cu mărimea (numărul de 
pagini) al principalului domeniu web al instituției. 
Indicatorii actuali luați în calcul de Webometrics 
sunt:  

 vizibilitatea – numărul de legături web externe 
care fac trimitere la domeniul instituției (50%); 

 transparența – numărul de citări înregistrate de 
autorii instituției pe platforma Google Scholar 
(10%); 

 excelența în cercetare – numărul de lucrări 
printre primele 10% cele mai citate în 26 de 
discipline în perioada de referință 2015-2019 
(40%). 

Ranking-ul Webometrics este publicat de două ori 
pe an (datele sunt colectate în primele săptămâni din 
ianuarie şi iulie pentru a fi publice la sfârșitul acestor 
luni) şi măsoară rezultatele a 31.000 instituții de 

învățământ superior la nivel mondial, din peste 200 
de țări. 

Constituit în 2004 de către Cybermetrics Lab 
(Spanish National Research Council, CSIC) din Spania, 
Webometrics este un sistem de clasificare pentru 
universitățile din întreaga lume fiind bazat pe 
indicatori care iau în calcul atât volumul conținutului 
web cât şi vizibilitatea şi impactul lucrărilor științifice.  
 

 
 

Obiectivul principal al acestui ranking web este de a 
promova cunoașterea generată de universități în 
sistem Open Access. Conform principiilor acestui 
clasament, cea mai bună strategie de îmbunătățire a 
locului este creșterea cantității și a calității 
conținutului web.  

Deoarece alte clasamente s-au concentrat doar pe 
câteva aspecte considerate relevante, în special pe 
rezultatele cercetării, clasificarea bazată pe 
indicatorii web reflectă mai bine întreaga imagine 
instituțională, așa cum multe alte activități ale 
cadrelor didactice universitare și cercetătorilor sunt 
dovedite prin prezența lor pe internet. 

 
Sinteză realizată de Victor BRICIU, 

Biroul de Marketing și Imagine 
Surse:  

www.unitbv.ro/stiri-si-evenimente 
http://webometrics.info  
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SPECIALIȘTII UNITBV SE IMPLICĂ ÎN DEZVOLTAREA STRATEGIEI FORESTIERE NAȚIONALE 
 

Autoritatea publică centrală care răspunde de 
păduri a invitat toți factorii interesați din sectorul 
forestier să participe la un dialog structurat în scopul 
fundamentării de opțiuni strategice pentru 
dezvoltarea politicii forestiere. Proiectarea și 
moderarea procesului de consultare au fost realizate 
pe baza unui protocol de colaborare dintre Ministerul 
Mediului, Apelor și Pădurilor, Facultatea de 
Silvicultură și exploatări forestiere din cadrul 
Universității Transilvania din Brașov și Facultatea de 
Silvicultură din cadrul Universității Ștefan cel Mare 
din Suceava. 

 

 
 

Desfășurat în perioada iulie 2020 - februarie 2021, 
procesul de consultare s-a realizat în cea mai mare 
parte online și a urmărit implicarea tuturor factorilor 
interesați sau afectați de gestionarea pădurilor într-
un dialog structurat cu scopul de a formula poziții 
concrete și fundamentate privind direcțiile de 
elaborare a politicii forestiere.  

De asemenea, procesul de consultare a urmărit 
asigurarea unui cadru de dialog obiectiv, transparent 
și apartinic. În acest fel, s-a reușit implicarea în 
procesul de consultare a unui număr de 226 
participanți, reprezentați atât de organizații, cât și de 

experți independenți, care au acoperit toate 
domeniile de activitate relevante sectorului silvic 
forestier. Întreg procesul, inclusiv rezultatele 
obținute, pot fi urmărite pe site-ul web dedicat 
https://optiuni.strategieforestiera.ro/doku.php   

Raportul final elaborat netezește calea către 
elaborarea mult-așteptatei strategii naționale a 
sectorului forestier, limpezind poziționarea factorilor 
interesați atât cu privire la aspectele de consens cât 
și cu privire la aspecte sensibile sau controversate. 
Totodată, orientează eforturile autorității centrale 
spre găsirea de soluții eficace, eficiente și cu un nivel 
de acceptare cât mai ridicat.  

Raportul conține informații valoroase cu privire la 
capacitatea factorilor interesați de a contribui 
constructiv și profesionist la viitorul sectorului 
forestier. Dar mai presus de toate, rezultatele 
procesului de consultare arată că un dialog 
transparent și riguros structurat face posibil 
schimbul pozitiv și civilizat de opinii, chiar și în mediul 
online, îndeobște folosit pentru radicalizarea opiniilor 
exprimate.  

Echipa implicată în proiect din partea Universității 
Transilvania din Brașov a fost formată din ing. 
Gabriela Baban, conf. dr. ing. Aureliu-Florin Hălălișan, 
conf. dr. ing. Adrian Indreica, conf. dr. ing. Victor 
Păcurar și prof. dr. ing. Bogdan Popa. 
 

Prof. dr. ing.  Bogdan POPA  
Conf. dr. ing. Aureliu-Florin HĂLĂLIȘAN  

Facultatea de Silvicultură și exploatări forestiere 
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SINGURA XILOTECĂ DIN ROMÂNIA 
 

Facultatea de Silvicultură și exploatări forestiere 
deține cea mai mare colecție de eșantioane de lemn 
(xilotecă) din România.  

Această colecție conține aproximativ 3.000 de 
eșantioane din lemnul a peste 500 de specii, mai ales 
din lemnul unor specii de pe celelalte continente 
(Africa, America de Sud, Asia) dintre care amintim: 
eucalipt, mahon, abanos, abanos makkasar, okan, 
zebrano, khaja etc.  

Colecția face parte din dotarea Laboratorului de 
Produse Forestiere și este utilă în pregătirea viitorilor 
ingineri silvici servind drept material de studiu pentru 
caracteristicile lemnului, proprietățile fizice și 
mecanice sau durabilitate și conservare.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eșantioanele din lemn prezintă dimensiuni 
standardizate (0.5x3x6 inch) conforme cu indicațiile 
Societății Internaționale a Colecționarilor de 
Eșantioane din Lemn (International Wood Collectors 

Society - IWCS). Colecția facultății conține și câteva 
eșantioane foarte vechi din România, cel mai vechi 
având o vechime de 138 de ani (specia cireș, anul 
1882, Locația Bolintinu-Cotroceni). 

 
 

 
 
 

În prezent, xiloteca este în proces de restaurare 
fiind implicați studenți ai Facultății de Silvicultură și 
exploatări forestiere.   

 
Conf. dr. ing. Aureliu-Florin HĂLĂLIȘAN  

Facultatea de Silvicultură și exploatări forestiere 
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„INTERNATIONAL STUDENT RESEARCH WEBINAR IN LANGUAGE AND CULTURE” 
A DOUA EDIȚŢIE 
 

Pe 19 ianuarie 2021 a avut loc a doua ediție a 
International Student Research Webinar in Language 
and Culture, o întâlnire pentru masteranzi și 
doctoranzi, organizată în parteneriat de 
Departamentul de Limba engleză de la Penza State 
University, Rusia, și de Departamentul de Lingvistică 
teoretică şi aplicată din cadrul Facultății de Litere a 
Universității Transilvania din Braşov. 

 

 
 

Merită amintit faptul că această manifestare este 
rezultatul colaborării de mai mulți ani dintre cele 
două universități, între care există un acord de 
cooperare, dar și o strânsă relație în cadrul 
programului Erasmus+, prin care au fost posibile mai 
multe mobilități pentru studenți și profesori. 

Manifestarea a reunit studenți de la cele două 
universități care au abordat în prezentările lor 
diverse subiecte din domeniul lingvisticii, cum ar fi 
metode de construire a identității autorilor de bloguri 
politice; hibriditatea interviului politic de televiziune 
din România; reprezentări ale colectivismului în 
comunitățile online ale profesorilor; comunicarea 
interculturală din perspectiva studenților străini care 
urmează cursurile Universității Transilvania din 
Brașov; politica lingvistică a Germaniei reflectată în 

legislația țării; analiza discursului anti-imigrație din 
Ungaria.  

Deși aparent aceste preocupări sunt foarte diferite, 
întrebările și discuțiile care au urmat fiecărei 
prezentări au scos în evidență numeroase zone 
comune de interes, printre care problematica 
construirii identității prin limbaj sau manipularea prin 
intermediul mass-media. 

 

 
 

Le mulțumim colegilor de la Penza State University, 
în special doamnei profesor Tatiana Dubrovskaya, 
pentru asigurarea infrastructurii necesare 
desfășurării acestei manifestări. Sperăm că întâlnirea 
a oferit ocazia studenților participanți să stabilească 
legături cu colegi ce au preocupări de cercetare 
similare.  

 
Lect. dr. Raluca SINU 
Facultatea de Litere 
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UN EVENIMENT DEDICAT PROIECTULUI ROSE PSE-STUDENT: „SĂ NE CUNOAȘTEM MAI BINE” 
 

Cine spune că școala online nu poate fi și 
distractivă? Și că platforma de e-learning a 
universității nu poate fi folosită decât în scop 
didactic?  

 

Studenții de la Facultatea de Psihologie și științele 
educației și-au dat întâlnire online, în data de 9 
ianuarie 2021... Colegii lor din ani mai mari, Alexander 
Tudose, Daria Popescu, Florina Răpițeanu și invitații 
lor Valeria Paraschiva, Sabina Hristea, Maria Bratu și 
Liviu Oprea le-au fost mentori pentru câteva ore și 
le-au dezvăluit o parte din secretele vieții de student.  

 
 

Evenimentul organizat sub egida proiectului ROSE 
PSE Student a cuprins două secțiuni: 

I. Prezentări realizate de studenții organizatori și 
invitați care au atins următoarele subiecte:  

 Activitatea ca student senator și viața de 
student în general; importanța activității de practică 
(Sabina Hristea). 

 Activitatea ca student evaluator ARACIS și 
despre Uniunea Națională a Studenților din România 
(UNSR); discuție privind drepturile și obligațiile 
studentului (Valeria Paraschiva). 

 Activitatea de voluntar din cadrul Asociației 
Salvați Copiii, România (Maria Bratu).  

 Programul Erasmus (Liviu Oprea).  

 Viața de student și activitatea de student 
reprezentant în Consiliul Facultății (Daria-Ioana 
Popescu, Florina Răpițeanu, Alexander Tudose).  

II. Sesiune de întrebări și discuții libere despre viața 
de student. Participanții au adresat multe întrebări 
despre activitatea de voluntariat, despre 
oportunitățile de carieră la finalul studiilor, despre 
posibilitatea de a accesa servicii de consiliere 
educațională și psihologică în cadrul universității, 
despre importanța evaluării profesorilor.  

 
Totodată, participanții au propus activități la care ar 

dori să participe în viitor, precum organizarea unor 
schimburi de experiență dintre studenții UNITBV și 
studenți de la alte universități din țară, organizarea 
de workshop-uri de dezvoltare personală sau 
întâlniri periodice organizate de studenți.  

Prezența în număr mare a studenților de anul I, 
aproximativ 80 studenți, și discuțiile fructuoase i-au 
făcut să se simtă parte a comunității PSE și dincolo 
de orele de curs.  

Organizatorii evenimentului au finalizat întâlnirea 
într-o notă optimistă: „Mulțumim mult pentru 
participare și implicare la această întâlnire! Sperăm 
că a fost folositoare și plăcută pentru voi, la fel cum 
și pentru noi a fost o experiență deosebită. Ne dorim 
să ne revedem cât de curând la un alt eveniment de 
acest fel. Mult spor la teme și învățat pentru 
sesiune!” 

 

Conferențiar dr. Ana-Maria CAZAN,  
Alexander TUDOSE, student Psihologie anul III, 

Daria POPESCU, student Psihologie, anul III, 
Florina RĂPIȚEANU, student Pedagogia 

Învățământului Primar și Preșcolar, anul III, 
Facultatea de Psihologie și Științele Educației 
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STUDENȚII DE LA PSE ÎN MIȘCARE... 
 

Cu toții am resimțit și încă resimțim efectele mai 
puțin plăcute ale activității online. Nu este locul aici 
pentru a dezbate problematica educației din mediul 
virtual. Sedentarismul bate la ușă și nu este chiar 
așa de ușor să-i faci față. Oboseala și uzura sunt 
prezente și ele. Una peste alta, nici cu kilogramele 
nu-i de glumă...  

O realitate tot mai des întâlnită și printre studenții 
noștri, care au declarat în suficient de multe ocazii 
că se simt copleșiți de noul mediu de învățare. Dar 
cu toate acestea au rezistat și ei! Și noi! Fiecare la un 
moment dat găsește un refugiu. Sport, lectură, 
somn de ce nu, meditație etc. În cazul de față 
dorința pentru mișcare ne-a adus împreună, dar la 
distanța fizică impusă de nevoia de siguranță. 

Ce poți face în această privință? Un prim pas e 
făcut: conștientizarea stării de fapt! Or asta te 
îndeamnă să duci mai departe gândul. La propriu, 
adică la pas. Da, înseamnă mișcare sub orice formă. 
O vorbă comună spune că „it takes two weeks to 
feel a change, four weeks to see a change, and eight 
weeks for others to notice it, too”.  Cu toate acestea, 
niciun alt moment nu este mai bun decât momentul 
prezent! De fiecare dată poți găsi multe alte motive 
(chiar multe) ca să nu faci ceva, decât să faci acel 
ceva.  

 

Și cu toate astea pare că lumea începe să se miște.  
Pentru că mișcarea, în cazul de față sub forma 

unor drumeții, nu costă. Mă rog, un cost tot există, 
dar sub altă formă: puțin efort, puțină motivație și o 
infuzie de energie (o pătrățică de ciocolată și 
problema este rezolvată).  

Însă beneficiile acestor costuri investite sunt clare: 
bună dispoziție, oxigenare optimă, irigarea corpului 
și a creierului îndeosebi, o mai bună capacitate de 

memorare, comunicare și socializare, în sinteză o 
altfel de stare. Acea stare în care te simți mai 
productiv, în care sarcinile de lucru ce se așează 
cuminți în fața ta nu mai par atât de copleșitoare 
sau dificile.  

 

 
 

Se cunoaște faptul că exercițiile fizice susținute se 
asociază pozitiv cu optimizarea performanțelor 
intelectuale și academice și de aici mai departe cu o 
imagine și stimă de sine crescute.  

În plină sesiune, câteva studente de la facultatea 
noastră au dat curs invitației mele de a veni la o 
plimbare, fie pe Drumul Vechi până sus în Poiana 
Mică, fie pe sub Tâmpa până la Iepure.  

 

 

Am continuat apoi cu o altfel de mișcare: tura de 
seară la frontală pe Postăvaru. Încă este zăpadă, 
deci tura continuă.  

Lumea continuă să vină!  
De altfel, pe agenda prodecanatului cu studenții 

avem o activitate de mișcare în fiecare săptămână 
care sperăm să devină un obicei. Așadar, să ne 
mișcăm! 

 

Lector dr. Oana Alina BOTA 
Facultatea de Psihologie și științele educației 
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MOMENTE DIN ISTORIA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI SUPERIOR AUTOMOBILISTIC LA BRAȘOV 
Invitație la lectură 
 

Sărbătorirea în anul 2019 a 70 de ani de existență a 
Facultății de Inginerie Mecanică și implicit a 70 de ani 
de învățământ universitar automobilistic la Brașov a 
renăscut interesul pentru evidențierea momentelor 
esențiale ale evoluției acestora, interes manifestat și 
datorită apariției „Monografiei Facultății de Inginerie 
Mecanică 1949-2019”.  

 

 
 

Paginile lucrării „Momente din istoria 
învățământului superior automobilistic la Brașov” au 
rezultat din strădania de a oferi studenților 
Departamentului de Autovehicule și Transporturi 
(DATR), absolvenților secțiilor „Automobile și 
Tractoare” și „Autovehicule Rutiere”, cadrelor 
didactice tinere din departament, precum și tuturor 
celor interesați, aspectele esențiale și determinante 
ale creării, evoluției și dezvoltării învățământului 
automobilistic brașovean în cei 71 de ani de 
existență, conștienți fiind de faptul că prezentul și 
viitorul se construiesc firesc pe cunoașterea 
trecutului.  

Aceste file de istorie a învățământului superior 
automobilistic brașovean sunt susținute de 
documentele aferente diverselor faze ale evoluției 
acestuia, dar și de istoria orală transmisă din 
generație în generație de magiștrii care au slujit 
școala automobilistică brașoveană.  

Materialul acesta, disponibil la adresa 
http://auto.unitbv.ro/datr/index.php/ro/, secțiunea 
„Istorie” prezintă perioada 1949-2020 și a fost 

conceput în ideea completării lui cu realizările din anii 
ce vor urma.  

 

 
 

În plus, apariția și evoluția învățământului superior 
automobilistic la Brașov sunt organic legate de 
crearea și dezvoltarea Facultății de Mecanică din 
actuala Universitate Transilvania din Brașov. Din 
aceste considerente, a fost acordat un spațiu aparte 
istoricului fondării și dezvoltării Facultății de 
Mecanică.  

Este de menționat și capitolul „Imagini din arhiva 
Catedrei AT (AM)”, în care cititorul poate descoperi 
Biblioteca Centrală din Corpul A/C în perioada 1950-
1965 sau Laboratorul de Motoare cu stand japonez 
Ono-Sokki destinat studenților automobiliști la 
ICPAT în anii 1974-1990 și, nu în ultimul rând 
referirile din capitolul „Cadre didactice care au format 
absolvenții Secției de Automobile și Tractoare/ 
Autovehicule rutiere”. 

 

Coordonator volum 
Prof. Emerit Dr. Ing. DHC Gheorghe Alexandru RADU 

Membru al Academiei de Științe Tehnice 
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„DE VORBĂ CU...” LA RADIO CAMPUS TRANSILVANIA 
 

Prin proiectul Radio Campus Transilvania reușim 
întotdeauna să evidențiem cele mai frumoase și 
interesante subiecte care îi vizează îi atrag pe 
studenți și nu numai. Una dintre emisiunile cele mai 
difuzate este, fără îndoială, ,,De vorbă cu...”, un 
format de emisiune radio prin care ne dorim 
invitarea reprezentanților Universității Transilvania 
din Brașov și a altor personalități din diferite 
domenii de activitate care fac lucruri deosebite.  

Despre începerea semestrul al II-lea, problemele și 
întrebările studențești am discutat cu Prof. dr. ing. 
Mircea Țierean, Președintele Senatului Universității 
Transilvania din Brașov, și despre cum să ne facem 
visurile să devină realitate am vorbit cu Conf. dr. ing. 
Mihai Comșiț, ambele discuții fiind în folosul 
studenților, cu și despre viață, pasiune și dorință de 
afirmare. Întotdeauna am crezut în puterea 
cuvântului, a visului și în dorința de afirmare. Fără 
prea multă introducere, vreau să vă spun că acești 
oameni, modele în educație, oferă o perspectivă prin 
intermediul căreia noi, tânăra generație putem să ne 
formăm și să ne educăm. 

 

 
 

Cu Președintele Senatului Universității 
Transilvania din Brașov, Prof. dr. ing. Mircea Țierean 
am abordat subiectul din 28 ianuarie 2021 intitulat 
leadership-ul, care în viziunea sa semnifică arta de a 
ști să spui „Nu”, deoarece foarte mulți știm să 
spunem „Da”. Cum ajungem să stăpânim arta 
leardership-ului? Trei pași simpli: este necesar să 
avem urechile deschise la nou, să înțelegem despre 

ceea ce vorbim, și în final, să rămânem pe poziții, 
adică să ne păstrăm fermitatea. Pentru noi tinerii, 
este necesar să urmăm cei trei pași: să fim bine 
pregătiți din punct de vedere profesional, să ne 
cunoaștem limitele și să avem o educație solidă. 

 

 
 

Cu acest discurs motivațional, ne-am îndreptat 
către un alt model în rândul tinerilor, Conf. dr. ing. 
Mihai Comșiț: „un om, un vis și o realizare!”. O 
autocaracterizare care nu are nevoie de explicații, ci 
doar de înțelepciune pentru a fi înțeleasă. Discuția a 
înglobat trei elemente ce ne plimbă printr-un 
„traseu complet de curse” - perseverență, muncă, 
ambiție. Întotdeauna competitivitatea trebuie privită 
ca o motivație, nu ca o piedică și depinde de noi cum 
înțelegem acest lucru. Studenții poartă amprenta 
dascălilor, tocmai de aceea facultatea este menită 
să livreze produse de calitate, adică specialiști în 
diferite domenii de cercetare.  
 Concluzia întrevăzută din discuțiile purtate cu cei 
doi invitați ai lunii ianuarie ar fi aceea că visul nu 
este de ajuns! Trebuie să crezi în el, iar ceea ce noi 
definim ca probleme sunt doar niște proiecții la care 
ne raportăm greșit! 
 

Arina-Codrina TACU,  
Radio Campus Transilvania  

Studentă anul II, Comunicare și relații publice 
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 ALONE TOGETHER  - O SERIE DE CONCERTE SOLO DE PIAN ÎN ȘASE PĂRȚI 
 

Alone Together este o serie de șase concerte solo 
de pian concepută în perioada pandemiei COVID-19.  

 

 
 

Organizată de Centrul Multicultural al Universității 
Transilvania din Brașov și curatoriată de pianistul 
Lucian Ban, seria împrumută numele unui standard 
clasic de jazz și prezintă, între ianuarie și iunie 2021, 
șase dintre cei mai reprezentativi pianiști români de 
jazz improvizând solo – poate expresia absolută a 
muzicii de cameră – și răspunzând la întrebările 
adresate de Lucian Ban și de Adrian Lăcătuș, 
directorul Centrului Multicultural. 

 

 
 

Prin această a cincea stagiune de Chamber 
Jazz@Universitatea Transilvania, având loc în 
condiții neobișnuite, ne propunem să aducem din 
nou muzicienii aproape de comunitate. Seria constă 
în șase recitaluri solo de pian avându-i ca 
protagoniști pe Mircea Tiberian, Alexandru Olteanu, 
Toma Dimitriu, Lucian Ban, Sebastian Spanache și 
Romeo Cozma și este filmată și înregistrată live pe 
extraordinarul Steinway seria D al Universității și 
transmisă pe paginile de Facebook și YouTube ale 
Centrului Multicultural.  

„Așa cum știm, criza sanitară a marcat întreaga 
lume, traversând țări și continente, și ne-a afectat 
comunitățile într-un mod fără precedent. Poate că 
artiștii interpreți au fost printre cei mai afectați, 
văzându-și viețile complet suspendate. Deși 
măsurile de distanțare ne țin în continuare departe 
unii de ceilalți, sperăm ca acest proiect să arate, încă 
o dată, că muzica și artele pot aduce speranță și 
alinare. Pentru orice pianist de jazz, reprezentațiile 
solo reprezintă provocarea supremă, de vreme ce nu 
ai unde să te ascunzi și trebuie să te confrunți nu 
numai cu propriii demoni, dar și cu întreaga istorie a 
pianului în jazz și cu cea a instrumentului însuși.” 
(Lucian Ban) 

 
Maria GHIURȚU 

Centrul Multicultural al Universității Transilvania 
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file:///C:/Users/Loredana/Promo%20curent/Alone%20together/facebook.com/centrulmulticultural
https://www.youtube.com/channel/UCMOVSPiw_da2POhbFpQ855Q


IN MEMORIAM - PROF. DR. DOC. ING. GHEORGHE NIȚESCU (1924 – 1986)  
 

A absolvit cursurile Institutului Politehnic din Iaşi 
în anul 1950 obținând, în anul 1953, titlul ştiințific 
de doctor inginer în specialitatea Tractoare la 
Institutul Politehnic din Harkov. După obținerea 
titlului de doctor a devenit conferențiar şi director la 
Institutul de Mecanică din Braşov.  

În anul 1956, a inițiat şi realizat unificarea 
institutelor de învățământ superior din Braşov într-
unul singur. A condus noul Institut până în anul 
1961, când a fost numit ambasador la Praga.  

În perioada 1966 – 1971 a fost profesor şi rector 
al Institutului Politehnic din Braşov, inițiind 
investițiile pentru clădirile de pe Colina Universității, 
sub denumirea de Facultatea de Mecanică.  

În acelaşi timp a fost un partizan al unificării 
Institutului Politehnic cu Institutul Pedagogic 
realizându-se, prin unificarea celor două, 
Universitatea din Braşov, în anul 1971. Pe baza 
lucrărilor realizate, în anul 1972 a obținut titlul 
ştiințific de doctor docent. 
 

Șef de lucrări Janos TIMAR 
Responsabil ALUMNI, 

Facultatea de Inginerie mecanică 
 

Sursă foto și note foto: 
 Prof. Emerit Dr. Ing. DHC Gheorghe Alexandru RADU 

Membru al Academiei de Științe Tehnice 
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Absolvenții Secției Automobile și Tractoare (anul 1967), în fața Corpului D (mai apoi Corpul M). 
În rândul al doilea (în picioare), la mijloc - de la stâga la dreapta - se află conf. Stelian Năstăsoiu (cu cravată), prof. 

Gheorghe Nițescu (cu fular), conf. Ivan Erlicz (cu cravată), prof. Radu Mărdărescu (cu cravată). 
 



IN MEMORIAM - PROF. DR. ING. IVAN ERLICZ (1912 – 1997) 
 

A absolvit cursurile superioare la Universitatea 
Tehnică din Stuttgart, în anul 1938. După absolvire a 
lucrat la firma Ganz din Budapesta ca inginer 
mecanic şi proiectant de transmisii. În anul 1941, s-
a angajat la Întreprinderea de Maşini şi Automobile 
S.A., din Arad, reprezentanța din România a firmei 
Ford.  

În perioada 1949 – 1965, a fost reprezentantul 
Ministerului Agriculturii la Uzina de Tractoare din 
Braşov. Începând cu anul 1965 s-a transferat cu 
funcția de bază la Institutul Politehnic din Braşov.  

Între anii 1952 şi 1977 (anul pensionării) a activat 
ca profesor universitar în cadrul Catedrei de 
Automobile şi Tractoare a Institutului Politehnic din 
Braşov. A predat disciplinele „Fabricarea şi 
repararea  autovehiculelor şi tractoarelor”, respectiv 
„Exploatarea şi întreținerea tehnică a 
autovehiculelor”.  

 
 

În anul 1971 a obținut titlul de doctor inginer în 
specialitatea Autovehicule şi Tractoare.  

De-a lungul anilor a condus numeroase lucrări de 
cercetare ştiințifică coordonând, în acelaşi timp, o 
serie de colective care au redactat manuale 
universitare, fiind primul autor al cursurilor de 
„Tehnologia fabricării şi reparării autovehiculelor” 
din țară. 

 
Șef de lucrări Janos TIMAR 

Responsabil ALUMNI, 
Facultatea de Inginerie mecanică 

 
Sursă foto și note foto: 

 Prof. Emerit Dr. Ing. DHC Gheorghe Alexandru RADU 
Membru al Academiei de Științe Tehnice 
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