Facultatea de Inginerie Electrică

Sâmbătă, 8 decembrie 2018, a avut loc evenimentul Alumni
FIE 2018. Evenimentul a fost organizat de către Facultatea de
Inginerie Electrică din cadrul Universității Tehnice din ClujNapoca în colaborare cu Power Design, SC Electrogrup SA, SC
EnergoBit SA, Bosch, Neon si EnergoProiect.
Acest eveniment, dedicat absolvenților FIE, a ajuns la cea de a
doua ediţie, scopul fiind ca într-un cadru festiv, să fie înmânate
Diplomele de Inginer, respectiv Diplomele de Master,
absolvenţilor Facultății de Inginerie Electrică în anul 2018. La
eveniment au participat 170 de absolvenți. De asemenea la acest
eveniment au participat conf.dr.ing. Andrei C. Cziker - Decanul
Facultăţii de Inginerie Electrică, prof.dr.ing. Daniela Manea –
Prorectorul Universităţii Tehnice din Cluj Napoca, conf.dr.ing.
Titus Crişan şi prof.dr.ing. Călin Rusu – prodecani Facultatea
de Inginerie Electrică, prof.dr.ing. Călin Munteanu – director
departament Electrotehnică şi Măsurări, prof.dr.ing. Teodor C.
Pană – director departament Maşini şi Acţionări Electrice, prof.dr.ing. Sorin Gh. Pavel – director
departament Electroenergetică şi Management, precum şi distinşi invitați din mediul economic
Teofil Mureşan – Electrogrup; Mircea Todea – PowerDesign, respectiv colegi ai corpului didactic
din cadrul Facultăţii de Inginerie Electrică.
Pentru început, Decanul Facultății de Inginerie
Electrică, conf.dr.ing. Andrei Cziker, a ţinut un
discurs în care i-a felicitat pe absolvenți pentru
faptul că au devenit ingineri ai uneia dintre cele
mai distinse facultăţi într-un domeniu care a
fost, este şi va fi mereu prezent în viaţa noastră.
În continuare doamna prof.dr.ing. Daniela
Manea a transmis căteva gânduri atât pentru
absolvenţi cât şi pentru conducerea Facultăţii
de Inginerie Electrică. Domnul Teofil Mureşan a transmis şi dânsul câteva gânduri cu privire la

importanţa comunităţii Alumni cât şi la importanţa domeniului de inginerie electrică, respectiv
energetică.
După aceste momente s-a trecut la înmânarea diplomelor, în care fiecare absolvent a fost felicitat de
decanul facultăţii şi prorectorul universităţii.

Evenimentul s-a terminat cu un cocktail.

Dorim BAFTĂ! fiecărui absolvent în viața pe care de azi o încep ca și ingineri.
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