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Comunicat de presă 
 
Singurul membru din partea României în Academia Internaţională de Inginerie a 
Producţiei -  Prof.dr.ing. Dorel Banabic, cadru didactic la Universitatea Tehnică din 
Cluj-Napoca! 
 
 
Profesorul dr. ing. Dorel Banabic, membru corespondent al Academiei Române, cadru didactic 
al Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca, a fost ales membru titular  (Fellow) al Academiei 
Internaționale de Inginerie a Producţiei (CIRP  -  College International pour la Recherche en 
Productique / The International Academy for Production Engineering) în cadrul Adunării 
Generale care a avut loc la Nantes, Franţa, în data de 30 august 2014. Profesorul clujean este 
singurul reprezentant al României în această structură academică considerată ca fiind una 
dintre cele mai elitiste din domeniu.  
CIRP este cotată ca fiind organizaţia de frunte, la nivel mondial, în ceea ce priveşte cercetarea 
în Ingineria Producţiei, având ca preocupări design-ul, optimizarea, controlul şi conducerea 
proceselor, maşinilor şi sistemelor industriale. CIRP are un număr restrictiv de membri, 
maximum 180 de membri titulari (Fellows) şi 150 de membri asociaţi din 50 de ţări ale lumii, 
ceea ce permite un schimb informaţional la nivel mondial. Conform statutului CIRP, membrii 
titulari sunt cercetători cu recunoaştere internaţională care sunt aleşi pe viaţă. Datorită 
faptului ca există un număr limitat de membri titulari, procesul de selecţie este foarte riguros 
şi de durată, asigurând astfel cele mai înalte standarde academice.  
CIRP a fost fondată în 1950 cu scopul de a se adresa lumii ştiinţifice, prin intermediul unei 
cooperări internaţionale legate de cunoştinţele cele mai moderne din domeniul producţiei 
industriale şi a tehnologiei. Misiunea CIRP este aceea de dezvoltare a unei reţele de eminenţi 
cercetători şi specialişti în industrie cu scopul de a împărtăşi cunoştinţele şi rezultatele 
obţinute. 
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