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Cadre didactice din UPT, premiate de Academia Română 

 

 

1. Cadre didactice din UPT, premiate de Academia Română 

 

Academia Română a acordat, conform tradiției, 

la începutul lunii decembrie, premiile care 

recompensează cele mai bune lucrări și 

prezențe culturale și științifice românești 

realizate de-a lungul anului 2018. În acest, din 

cauza pandemiei, ceremonia de decernare a 

premiilor a avut online. Laureații au fost nominalizați de către Biroul Prezidiului, condus de 

acad. Ioan-Aurel Pop, președintele Academiei Române. 

Academia Română acordă un număr de 81 de premii, purtând, fiecare, numele unei 

personalități din domeniul cultural sau științific reprezentat în cele 14 secții ale Academiei 

Române: filologie și literatură, istorie, matematică, fizică, chimie, biologie, geonomie, 

științe tehnice, agronomie și silvicultură, medicină, economie, științe juridice și sociologie, 

filosofie, teologie, psihologie și pedagogie, arte, arhitectură și audiovizual, știința și 

tehnologia informației. Din totalul celor 81 de premii, pentru anul 2018 au fost 

recompensate 71 de lucrări sau grupuri de lucrări, creații individuale sau elaborate de 

colective de autori. 

Universitatea Politehnica Timișoara a fost onorată și în acest an cu următoarele premii: 

1. Premiul „Aurel Vlaicu” al Academiei Române la categoria „Științe Tehnice” pentru 

grupul de lucrări: Caracterizarea mecanică a materialelor celulare avansate/ Mechanical 

characterization of advanced cellular materials, autori Emanoil Linul şi Nima Movahedi 

(Australia). 

2. Premiul „Tudor Tănăsescu“ al Academiei Române la categoria „Ştiința şi Tehnologia 

http://www.upt.ro/Informatii_UPT_1635_ro.html
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Informației” pentru un grup de 3 lucrări ştiințifice: Tehnici data-driven de acordare a 

parametrilor regulatoarelor, autori Raul-Cristian Roman și Radu-Emil Precup. 

3. Premiul „ Gheorghe Cartianu“ al Academiei Române la categoria „Ştiința şi Tehnologia 

Informației” pentru un grup de 4 lucrări ştiințifice: Metode şi baze de date de îmbunătățire 

a vizibilității în imagini afectate de ceață, autori Codruța O. Ancuți şi Cosmin Ancuți. 

Lista completă a premiilor o găsiți aici: 

https://acad.ro/premiileAR/liste/2018.pdf. 

 

2. Cadre didactice din Politehnica Timişoara, premiate de Academia 

Română 
 

 

Academia Română a acordat, la începutul lunii 

decembrie, premiile care recompensează cele 

mai bune lucrări și prezențe culturale și 

științifice românești realizate de-a lungul 

anului 2018. Trei premii au revenit unor cadre 

didactice ale Universității Politehnica din 

Timişoara. 

  

Academia Română acordă 81 de premii, purtând, fiecare, numele unei personalități din 

domeniul cultural sau științific reprezentat în cele 14 secții ale instituției: filologie și 

literatură, istorie, matematică, fizică, chimie, biologie, geonomie, științe tehnice, 

agronomie și silvicultură, medicină, economie, științe juridice și sociologie, filosofie, 

teologie, psihologie și pedagogie, arte, arhitectură și audiovizual, știința și tehnologia 

informației. Din totalul acestor premii, pentru anul 2018 au fost recompensate 71 de lucrări 

sau grupuri de lucrări, creații individuale sau elaborate de colective de autori. 

Universitatea  Politehnica Timișoara a primit trei premii: 

https://acad.ro/premiileAR/liste/2018.pdf
https://timpolis.ro/cadre-didactice-din-politehnica-timisoara-premiate-de-academia-romana/
https://timpolis.ro/cadre-didactice-din-politehnica-timisoara-premiate-de-academia-romana/
https://acad.ro/premiileAR/liste/2018.pdf.
https://timpolis.ro/cadre-didactice-din-politehnica-timisoara-premiate-de-academia-romana/
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Premiul „Aurel Vlaicu” la categoria „Științe Tehnice” pentru grupul de lucrări: 

Caracterizarea mecanică a materialelor celulare avansate/ Mechanical characterization of 

advanced cellular materials, autori Emanoil Linul şi Nima Movahedi (Australia). 

Premiul „Tudor Tănăsescu” la categoria „Ştiința şi Tehnologia Informației” pentru un grup 

de trei lucrări ştiințifice: Tehnici data-driven de acordare a parametrilor regulatoarelor, 

autori Raul-Cristian Roman și Radu-Emil Precup. 

Premiul „Gheorghe Cartianu“ la categoria „Ştiința şi Tehnologia Informației” pentru un 

grup de patru lucrări ştiințifice: Metode şi baze de date de îmbunătăţire a vizibilităţii în 

imagini afectate de ceaţă, autori Codruța O. Ancuți şi Cosmin Ancuți. 

 

3. Cadre didactice din UPT, premiate de Academia Română 

 

Academia Română a 

acordat, conform tradiției, la 

începutul lunii decembrie, 

premiile care 

recompensează cele mai 

bune lucrări și prezențe culturale și științifice românești realizate de-a lungul anului 2018. 

În acest, din cauza pandemiei, ceremonia de decernare a premiilor a avut online. Laureații 

au fost nominalizați de către Biroul Prezidiului, condus de acad. Ioan-Aurel Pop, 

președintele Academiei Române. 

 

4. Profesori ai UPT, premiați de Academia Română  
 

 

Joi, 12 decembrie 2019, a avut loc ceremonia 

de decernare a premiilor Academiei Române 

https://www.timis24.ro/cadre-didactice-din-upt-premiate-de-academia-romana/
http://crsta.blogspot.com/2020/12/cadre-didactice-din-upt-premiate-de.html
https://www.timis24.ro/cadre-didactice-din-upt-premiate-de-academia-romana/
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pentru cele mai reprezentative creații științifice și culturale realizate în anul 2017. Într-un 

cadru festiv, în Aula Academiei Române, premiile au fost înmânate de Ioan-Aurel Pop, 

președintele Academiei Române, în prezența Biroului Prezidiului și a membrilor Adunării 

Generale. 

Au fost decernate 70 de premii, care recompensează performanța culturală și științifică 

românească a anului 2017, concretizată în opere individuale sau realizate în colaborare. 

 

Dintre acestea, trei au revenit unor colective de autori din cadrul Universității 

Politehnica Timișoara, două ale Facultății de Construcții a și unul al Facultății de Mecanică: 

 Premiul „Henri Coandă“ pentru lucrarea „Solar heating and cooling systems: 

fundamentals, experiments and applications”, autori prof. Ioan Sȃrbu și prof. Călin 

Sebarchievici (din cadrul colectivului de Instalații pentru Construcții, departamentul 

CCI - Construcții Civile și Instalații); 

 Premiul „Anghel Saligny“, pentru grupul de lucrări „Îmbinări de înaltă rezistență 

dintre grindă și stâlpi tubulari compuși oțel-beton”, autori șl. Cristian Vulcu, conf. 

Aurel Stratan, prof. Adrian Ciutină şi acad. Dan Dubină (din cadrul departamentului 

CMMC – Construcții Metalice și Mecanica Construcțiilor); 

 Premiul „Aurel Vlaicu“, pentru lucrarea „Oboseala conductoarelor liniilor electrice 

aeriene”, autori Anghel Cernescu și Ion Dumitru. 
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Premiile Academiei Române sunt în număr de 81, fiecare având numele unei 

personalități din domeniile științific și cultural reprezentate în cele 14 secții ale Academiei 

Române: filologie și literatură, istorie, matematică, fizică, chimie, biologie, geonomie, 

științe tehnice, agronomie și silvicultură, medicină, economie, științe juridice și sociologie, 

filosofie, teologie, psihologie și pedagogie, arte, arhitectură și audiovizual, știința și 

tehnologia informației. 

 

5. Mai multe cadre didactice de la UPT, premiate de Academia 
Română 

 

Academia Română a acordat, conform 

tradiției, premiile care recompensează 

cele mai bune lucrări și prezențe culturale 

și științifice românești realizate de-a 

lungul anului, iar din cauza pandemiei, 

ceremonia a avut loc online. 

Laureații au fost nominalizați de către Biroul Prezidiului, condus de acad. Ioan-Aurel Pop, 

președintele Academiei Române. 

Academia Română acordă un număr de 81 de premii, purtând, fiecare, numele unei 

personalități din domeniul cultural sau științific reprezentat în cele 14 secții ale Academiei 

Române: filologie și literatură, istorie, matematică, fizică, chimie, biologie, geonomie, 

științe tehnice, agronomie și silvicultură, medicină, economie, științe juridice și sociologie, 

filosofie, teologie, psihologie și pedagogie, arte, arhitectură și audiovizual, știința și 

tehnologia informației. 

Din totalul celor 81 de premii, pentru anul 2018 au fost recompensate 71 de lucrări sau 

grupuri de lucrări, creații individuale sau elaborate de colective de autori. 

https://www.ziuadevest.ro/mai-multe-cadre-didactice-de-la-upt-premiate-de-academia-romana/
https://www.ziuadevest.ro/mai-multe-cadre-didactice-de-la-upt-premiate-de-academia-romana/
https://www.ziuadevest.ro/mai-multe-cadre-didactice-de-la-upt-premiate-de-academia-romana/
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La 100 de ani de la înființare, Universitatea  Politehnica Timișoara a fost onorată și în acest 

an cu următoarele premii: 

1. Premiul „Aurel Vlaicu” al Academiei Române la categoria „Științe Tehnice” pentru 

grupul de lucrări: Caracterizarea mecanică a materialelor celulare avansate/ Mechanical 

characterization of advanced cellular materials, autori Emanoil Linul şi Nima Movahedi 

(Australia). 

2. Premiul „Tudor Tănăsescu“ al Academiei Române la categoria „Ştiința şi Tehnologia 

Informației” pentru un grup de 3 lucrări ştiințifice: Tehnici data-driven de acordare a 

parametrilor regulatoarelor, autori Raul-Cristian Roman și Radu-Emil Precup. 

3. Premiul „ Gheorghe Cartianu“ al Academiei Române la categoria „Ştiința şi Tehnologia 

Informației” pentru un grup de 4 lucrări ştiințifice: Metode şi baze de date de îmbunătățire 

a vizibilității în imagini afectate de ceață, autori Codruța O. Ancuți şi Cosmin Ancuți. Lista 

completă a premiilor o găsiți aici: https://acad.ro/premiileAR/liste/2018.pdf. 

                    

 

6. Cadre didactice din UPT, premiate de Academia Română 

 

Academia Română a acordat, 

conform tradiției, la începutul 

https://acad.ro/premiileAR/liste/2018.pdf
https://oficialmedia.com/cadre-didactice-din-upt-premiate-de-academia-romana/
https://oficialmedia.com/cadre-didactice-din-upt-premiate-de-academia-romana/
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lunii decembrie, premiile care recompensează cele mai bune lucrări și prezențe culturale și 

științifice românești realizate de-a lungul anului 2018. În acest, din cauza pandemiei, 

ceremonia de decernare a premiilor a avut online. Laureații au fost nominalizați de către 

Biroul Prezidiului, condus de acad. Ioan-Aurel Pop, președintele Academiei Române. 

Academia Română acordă un număr de 81 de premii, purtând, fiecare, numele unei 

personalități din domeniul cultural sau științific reprezentat în cele 14 secții ale Academiei 

Române: filologie și literatură, istorie, matematică, fizică, chimie, biologie, geonomie, 

științe tehnice, agronomie și silvicultură, medicină, economie, științe juridice și sociologie, 

filosofie, teologie, psihologie și pedagogie, arte, arhitectură și audiovizual, știința și 

tehnologia informației. Din totalul celor 81 de premii, pentru anul 2018 au fost 

recompensate 71 de lucrări sau grupuri de lucrări, creații individuale sau elaborate de 

colective de autori. 

Universitatea  Politehnica Timișoara a fost onorată și în acest an cu următoarele premii: 

1. Premiul „Aurel Vlaicu” al Academiei Române la categoria „Științe Tehnice” pentru 

grupul de lucrări: Caracterizarea mecanică a materialelor celulare avansate/ 

Mechanical characterization of advanced cellular materials, autori Emanoil Linul şi 

Nima Movahedi (Australia). 

2. Premiul „Tudor Tănăsescu“ al Academiei Române la categoria „Ştiința şi 

Tehnologia Informației” pentru un grup de 3 lucrări ştiințifice: Tehnici data-driven 

de acordare a parametrilor regulatoarelor, autori Raul-Cristian Roman și Radu-Emil 

Precup. 

3. Premiul „ Gheorghe Cartianu“ al Academiei Române la categoria „Ştiința şi 

Tehnologia Informației” pentru un grup de 4 lucrări ştiințifice: Metode şi baze de 

date de îmbunătățire a vizibilității în imagini afectate de ceață, autori Codruța O. 

Ancuți şi Cosmin Ancuți. 

Lista completă a premiilor o găsiți aici: https://acad.ro/premiileAR/liste/2018.pdf. 

 



   
 

dci@upt.ro 8 

7. Mai multe cadre didactice de la UPT, premiate de Academia 

Romana 

 

 

Academia Romana a acordat, conform 

traditiei, premiile care recompenseaza 

cele mai bune lucrari si prezente culturale 

si stiintifice romanesti realizate de-a 

lungul anului, iar din cauza pandemiei, 

ceremonia a avut loc online. 

Laureatii au fost nominalizati de catre Biroul Prezidiului, condus de acad. Ioan-Aurel Pop, 

presedintele Academiei Romane. 

 

Academia Romana acorda un numar de 81 de premii, purtand, fiecare, numele unei 

personalitati din domeniul cultural sau stiintific. 
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https://ziare.com/stiri-timisoara/stiri-actualitate/mai-multe-cadre-didactice-de-la-upt-premiate-de-academia-romana-8324731
https://ziare.com/stiri-timisoara/stiri-actualitate/mai-multe-cadre-didactice-de-la-upt-premiate-de-academia-romana-8324731

