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 În primul rând aş vrea să-i mulţumesc doamnei Rector pentru privilegiul pe care mi l-

a acordat de a evoca personalitatea unui „titan” al ingineriei mecanice româneşti şi 

universale, domnul Prof.univ.dr.ing. CARŢIŞ Gheorghe – Ioan. 

 Domnul Prof.univ.dr.ing. Carţiş Gheorghe Ioan s-a născut în Oradea la 8 

noiembrie 1936, iar din anul 1940 are domiciliul în Timişoara. A absolvit Şcoala Medie 

Electrotehnică, specializarea Maşini-unelte, din Timişoara în anul 1954 şi Facultatea de 

Mecanică, specializarea Tehnologia Construcţiilor de Maşini,  din cadrul Institutului 

Politehnic „Traian Vuia” din Timişoara în anul 1959, ca şef de promoţie.  

 După absolvirea Facultăţii de Mecanică domnul Prof.univ.dr.ing. Carţiş Gheorghe 

Ioan a funcţionat ca şef secţie fabricaţie şi şef atelier prototipuri în cadrul Centrului 

Mecanic din Timişoara, unde a coordonat cu înalt profesionalism şi deosebită competenţă 

activităţile de producţie respectiv proiectare, execuţie, încercare şi omologare a unei game 

foarte diversificată de produse noi. Dintre lucrările mai semnificative realizate în această 

perioadă merită menţionate în mod deosebit: Instalaţia de muls mecanic realizată prin 

asimilare în perioada 1960 – 1961 singura instalaţie de acest tip concepută şi realizată în 

ţară în două variante şi anume: pentru stabulaţie fixă respectiv pentru stabulaţie liberă. Prin 

această instalaţie proiectată, executată şi omologată de către domnul Prof.univ.dr. Carţiş 

Gheorghe Ioan efortul valutar al ţării noastre a fost mult redus. 

 Presa pentru injectarea maselor plastice concepută şi realizată integral de către 

domnul prof.dr.ing. Carţiş Gheorghe Ioan este de tip vertical, cu coloană, cu acţionare 

manuală. 

 Din anul 1961 domnul Prof.univ.dr.ing. Carţiş Gheorghe Ioan este cadru didactic 

al Facultăţii de Mecanică din Timişoara ocupând prin concurs următoarele funcţii didactice: 

 Între 1961 – 1968 asistent universitar la disciplinele: Studiul Metalelor şi Tratamente 

Termice; 

 Între 1968 – 1977 şef de lucrări la disciplina Tratamente Termice; 

 Între 1977 – 1990 conferenţiar la disciplina Tratamente Termice; 

 Între 1990 – prezent profesor universitar la aceeaşi disciplină. 

În toată această perioadă domnul Prof.univ.dr.ing. Carţiş Gheorghe Ioan s-a 

preocupat atât de îmbunătăţirea şi perfecţionarea bazei materiale a specializării cât şi de 

activitatea de îmbogăţire a bibliografiei de specialitate şi de implementare a unor noi 

metodologii de predare şi evaluare a cunoştinţelor studenţilor. 

Astfel, la Facultatea de Mecanică a proiectat şi coordonat execuţia unor instalaţii şi 

utilaje care au constituit obiective de autodotare a laboratoarelor  aferente disciplinei 

„Tratamente Termice” contribuţii de excepţie în domeniu. 

Toate acestea sunt rezultatul unei activităţi practice şi teoretice deosebite 

desfăşurată de către domnul Prof.univ.dr.ing. Carţiş Gheorghe Ioan, care demonstrează, pe 

lângă o verticalitate morală de invidiat, un dezvoltat spirit practic, calităţi care i-au adus 

recunoaştere în organizaţiile şi asociaţiile profesionale al căror membru este, atât în ţară cât şi 

în străinătate. 



 Domnul Prof.univ.dr.ing. Carţiş Gheorghe Ioan este membru al secţiei de Ştiinţa 

Materialelor  din cadrul Filialei din Timişoara a Academiei Române, precum şi membru 

marcant al Asociaţiei de Materiale cu sediul la Ohio, SUA. Datorită unei activităţi didactice 

şi de cercetare ştiinţifică caracterizată prin excelenţă domnul Prof.univ.dr.ing. Carţiş 

Gheorghe Ioan este membru titular al Academiei Tehnice din România şi al următoarelor 

organisme şi instituţii din ţară şi străinătate: 

 Biroul permanent al Consiliului Naţional al Rectorilor din România din 1996; 

 Comisia instituţională a Consiliului Naţional de Evaluare Academică şi Acreditare; 

 Comisia Naţională de Acordare a Titlurilor Diplomelor şi Certificatelor Universitare 

din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării; 

 Consiliul de Administraţie al Institutului Intercultural pendinte de Strasbourg; 

 Membru fondator şi membru în Consiliul de Administraţie al Institutului Cultura 

German, din Timişoara; 

 Membru de Onoare al Camerei de Comerţ şi Industrie din Timişoara; 

 Membru de Onoare al Asociaţiei „Orizonturi Universitare”; 

 Preşedinte de Onoare al Asociaţiei Sportive „Politehnica” din Timişoara; 

 Vicepreşedinte al Asociaţiei Culturale „Astra Română”; 

 Membru în Consiliul de Administraţie al Fotbal Club „Politehnica”. 

Datorită direcţiilor tematice abordate de către domnul Prof.univ.dr.ing. Carţiş 

Gheorghe Ioan în bogata şi deosebit de diversificată activitate de cercetare ştiinţifică, 

concretizată în peste 120 lucrări ştiinţifice regăsite în prestigioase reviste de specialitate sau 

prezentate la simpozioane şi congrese din ţară şi străinătate şi 40 de contracte de cercetare, 

din anul 1991 activitatea de dascăl este completată şi cu aceea de conducător de doctorat în 

domeniul „Tratamente Termice”, întruchipând astfel cerinţele maximale ale unui adevărat 

magistru în spaţiul universitar contemporan.  

În paralel cu activităţile didactice şi de cercetare ştiinţifică domnul 

Prof.univ.dr.ing. Carţiş Gheorghe Ioan a prestat şi activităţi cu caracter administrativ sau 

social dintre care îmi face o deosebită plăcere să amintesc: 

 Membru în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Mecanică timp de peste 20 de ani; 

 Membru al Senatului Politehnicii din Timişoara 12 ani; 

 Şef al catedrei de TCM între anii 1985 – 1990; 

 Prorector al Universităţii Politehnica din Timişoara între anii 1990 – 1996; 

 Rector al Universităţii Politehnica din Timişoara din 1996 – prezent; 

 Vicepreşedinte al Secţiei de Fotbal „Politehnica” între anii 1971 – 1975; 

 Preşedinte al Clubului Sportiv „Politehnica” între anii 1990 – 1992. 

În toate aceste activităţi prin prestaţia avută caracterizată prin promptitudine, 

probitate şi profesionalism domnul Prof.univ.dr.ing. Carţiş Gheorghe Ioan a reuşit să situeze 

catedra respectiv universitatea pe primele locuri în învăţământul universitar tehnic 

românesc. Extensia relaţiilor interuniversitare pe plan intern şi extern şi mai ales 

deschiderea şi relaţiile cu mediul socio-economic, prin personalitatea de excepţie a domniei 

sale, au condus la afirmarea Politehnicii din Timişoara în ţară şi străinătate. 

Prezenţa domniei sale în această zi în cadrul academic şi ospitalier al Universităţii 

„Aurel Vlaicu” din Arad, a cărei paternitate a recunoscut-o, constituie un moment spiritual şi 

înălţător, iar acordarea titlului academic de Doctor Honoris Causa de către Senatul 

Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad reprezintă o recunoaştere a meritelor pe care domnul 

Prof.univ.dr.ing. Carţiş Gheorghe Ioan le are în dezvoltarea învăţământului superior tehnic 

arădean.   

Arad, 2 iunie 2003   

Prof.univ.dr. Liviu Sevastian Bocîi 


