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IN  MEMORIAM  PROF.DR.ING.,EC.  IOAN  ABRUDAN  

 

1949-2019 
 

 

Născut în Cluj-Napoca la data de 02 mai 1949, primul copil al familiei formate din 
Maria şi Ioan Abrudan.  

Absolvent al liceului George Bariţiu, studiază specializarea TCM la Universitatea 
Tehnica din Cluj-Napoca, urmând ca în 1972 să fie repartizat la Combinatul de Utilaj Greu 
din Cluj-Napoca. A ocupat multiple funcţii: inginer-tehnolog la atelierul de prelucrări 
mecanice, şef secţia debitare-sudură, şef birou organizarea producţiei şi a muncii, şef birou plan 
dezvoltare.  

În paralel cu activitatea sa în cadrul Combinatului urmează cursurile Universităţii 
„Babeş-Bolyai”, devenind economist în anul 1979.  

În anul 1983 decide să se dedice vieţii universitare, mutându-se la Universitatea 
Tehnică din Cluj-Napoca unde îşi începe carierea didactică şi de cercetare.  

În anul 1991 îşi finalizează studiul doctoral, deschizând o serie de cercetări privind 
sistemele flexibile de fabricaţie, continuate apoi, de mulţi colegi.  

În 1992 devine şeful catedrei de Maşini-Unelte şi Roboţi Industriali, punând apoi 
bazele Catedrei de Management şi Ingineria Sistemelor, unde rămâne şef de catedră pana în 
anul 2004.  
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Întreaga viaţă a prof. Ioan Abrudan s-a dedicat educării tinerilor şi dezvoltării lor 
academice, iar activitatea sa a avut impact pe plan local, naţional şi internaţional.  

Începând cu anul 2004, a ocupat, timp 8 ani, funcţia de Prorector Academic al 
Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca. Concomitent a ocupat, pentru o perioadă, funcţia de 
consilier al Ministrului Educaţiei Naţionale pentru probleme de învăţământ superior.  

În cadrul activităţii sale universitare a fondat şi coordonat următoarele:  
- Specializarea de Inginerie Economică din România – fondată în 1990, care 

funcţionează acum în 31 de centre universitare;  
- Redactor şef al Revistei de Management şi Inginerie Economică aflată la al 18-lea 

volum;  
- Preşedintele Asociaţiei Managerilor şi Inginerilor Economişti din România din anul 

2002;  
- Coordonator al Conferinţelor Internaţionale de Management – 6 ediţii;  
- Directorul Şcolii Postuniversitare de Management;  
- Coordonator al programelor de master şi a şcolii doctorale;  
- Vicepreşedintele Consorţiului de Inginerie Economică din România, din anul 1996;  
- Preşedintele Asociaţiei ACADEMIA, fondată în 2014.  
A fost conducător de doctorat din anul 2000 şi mulţi ani membru şi preşedinte în cadrul 

comisiilor de specialitate din Ministerul Învăţământului şi Educaţiei Naţionale. Astfel:  
- Comisia Superioară de Management şi Marketing;  
- Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare;  
- Comisia de Inginerie Industrială;  
- Comisia de Inginerie şi Management;  
A fost membru atât în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Construcţii de Maşini, cca. 

30 de ani, cât şi în Senatul Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca.  
Activitatea sa ştiinţifică a avut ca rezultat publicarea a zeci de cărţi şi sute de lucrări 

ştiinţifice. A fost invitat în peste 380 de comisii de doctorat la 14 universităţi din ţară şi a 
îndrumat cu succes 50 de doctori.  

I-a iubit foarte mult pe studenţi şi, fiecare curs era pentru el un prilej de bucurie, astfel 
încât, chiar şi după pensionare, a rămas activ şi fidel studenţilor săi.  

A fost întotdeauna dispus să ajute pe oricine i-ar fi cerut sprijinul.  
A iubit mult oamenii.  
Şi-a iubit prietenii, colegii şi studenţii, iar omenia era conduita lui de bază în viaţă. 
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MESAJE DE RĂMAS BUN  

PENTRU REGRETATUL  

PROF.DR.ING.,EC. IOAN ABRUDAN 

• Prof.dr.ing. Monica Izvercian, Universitatea Politehnica Timișoara 

La început viaţa ne dă şi la un moment dat viaţa începe să ne ia. Ai plecat prea repede dintre noi, 

prieten drag! 

S-a oprit o inimă. S-a stins fulgerător un suflet nobil. Un suflet blând şi plin de dragoste s-a 

ridicat la cer, departe de noi, dar mai aproape de Dumnezeu, lăsând în urmă durere şi lacrimi. 

Un om de onoare, care a muncit până în ultima clipă, o inimă mare, a ales să plece între îngeri. 

A fost un fiu extraordinar, A fost un soț unic, A fost un frate deosebit, A fost un tată exceptional și 

un bunic fericit pentru cele trei minuni.  

Şi, nu în ultimul rând, a fost un coleg extraordinar, un prieten extraordinar, un profesor 

extraordinar, de la care Consorțiul CIER, reprezentat prin 31 de universități din România îşi ia 

rămas bun cu inimile îndurerate, mult prea devreme de la acest OM, de la acest Prieten, de la 

acest TOVARĂȘ, de la acest Maestru al cuvintelor și de la un Mare Caracter, poate nu înțeles de 

toți. 

Cuvintele sunt parcă prea sărace pentru a exprima durerea ce o simţim, acum, când ne despărţim 

de prietenul nostru distinsul Profesor Ioan Abrudan, a celui care a fost unul dintre artizanii 

Domeniului Inginerie și Management pe scena academică tehnică românească, a CIER, autorul 

ACADEMIA, ce cuprinde conducatorii de doctorat din Inginerie și Management și părintele 

AMIER-ului (Asociația Managerilor și Inginerilor Economiști din România). 

În aceste momente de mare tristeţe suntem alături de familia indoliată, la marea durere cauzată 

de trecerea în nefiinţă, mult prea devreme. Transmitem gânduri de compasiune şi mângâiere 

sotiei, copiilor, Claudiu și Flavia, cu convingerea că de acolo de sus îi va veghea în continuare. 

Dumnezeu să-i poarte pasii in imparația cerurilor ca pentru unul dintre cei mai iubiți pământeni. 

Dumnezeu să-l odihnească! 

• Prof.dr.ing. Constantin Bungău, Rectorul Universităţii din Oradea  

“Păcat! Mare pierdere! S-a stins un OM MARE ! Dumnezeu să-l ierte!  

Plânge toată Ingineria Economică din țară. 

Nu pot exprima cuvintele tristețea noastră, a tuturor celor care l-am cunoscut. 

Prea repede a plecat pentru câte mai avea de făcut împreună cu noi (cei care iubim Ingineria și 

Managementul) în folosul studenților și managementului pe care l-a iubit atât de mult. 

Dumnezeu să îl odihnească în pace, între cei buni și drepți!” 
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• Prof.dr.ing. Anca Purcărea, Universitatea Politehnica din Bucureşti 

“Încă un exemplu că ne risipim, de multe ori, în zadar clipele vieţii. Dumnezeu să-l odihnească!” 

• Prof.dr.ing. Anca Drăghici, Universitatea Politehnica Timişoara 

“Dumnezeu să îl odihnească în pace si linişte! “ 

• Prof.dr.ing.,ec. Cristian Doicin, Decanul Facultăţii IMST, Universitatea Politehnica din 

Bucureşti 

“Ce om special... Să se odihnească în pace! 

„…managementul dă semnificație dictonului lui Terențiu: Sunt om și nimic din ceea ce este 

omenesc nu-mi este strain... Am scris această carte pentru cei care, oameni fiind, trebuie să 

conștientizeze acest lucru și să-i înțeleagă pe alții. Dar cartea de căpătâi a managementului este 

cartea vieții. De aceea, nu dau nicio șansă de succes managerial celor care n-au trait și nu 

trăiesc printre oameni, care n-au construit punți între oameni…” 

Așa scria Profesorul Abrudan într-una dintre cărțile sale… 

Mă gândeam, în timp ce sufletul său era încă nehotărât între cele două lumi, că ar trebui să 

facem ceva care să îl mențină în memoria noastră așa cum a fost, un profesor 100%, atât de 

frumos conturat intelectual și atât de viguros în discurs. 

Cred că avem și noi o variantă de a scrie, toți cei care l-au cunoscut și l-au admirat, un capitol 

de final frumos în cartea vieții sale. 

Putem schimba denumirea de „Inginerie economica” în „Inginerie și management” pentru toate 

programele de studii aproape simultan, după cum a reieșit în urma unei discuții atât de pline de 

sens avută astăzi cu Prof. Iordan Petrescu.  

Procedura nu este complicată: pentru fiecare program de studii se elaborează un material 

justificativ, se adaugă decizii ale Senatelor tuturor universităților la care există acel program de 

studii, planul de învățământ (nemodificat față de varianta curentă), se atașează o adresă de 

înaintare și se pune totul într-un dosar. În două dosare, de fapt. Unul merge la ARACIS, iar 

celălalt la MEN. Dupa care decizia se ia în Consiliul ARACIS. 

Haideți să pornim cu toții pe drumul acestei schimbări, cu care deja am fost de acord și să 

construim punți de emoție între noi toți, inspirate de profesorul, intelectualul, omul Ioan 

Abrudan.  

Să ținem minte și să spunem tuturor celor care îl cunosc că am fost sustinuți în acest demers de 

spiritul său viu. Să-i dedicăm această schimbare și, de fiecare dată când vom rosti noile nume ale 

programelor de studii, să ne aducem aminte de el și de bucuria cu care a trăit. 

Profesorul Ioan Abrudan ne-a însuflețit să evoluăm… Îi mulțumim și îi suntem recunoscători.“ 

• Prof.dr.ing. Dan Cândea, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca 

“Poate că dacă nu l-aş fi înâlnit acum câteva zile când l-am sărbătorit mi-aş fi revenit mai uşor 

din şoc. Dumnezeu să-l odihnească!” 
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• Prof.dr.ing. Florin Lungu, Departamentul de Management și Inginerie Economică, 

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca 

Acest sfârșit de an universitar este mai trist ca niciodată, pentru că nu ne mai este alături, ca de 

obicei, colegul nostru, primul șef al catedrei noastre, mentorul meu și a multora dintre colegii 

mei, regretatul profesor Ioan Abrudan. 

Dânsul a plecat dintre noi în plină putere de muncă şi capacitate creatoare, dovedite prin 

laborioasa activitate depusă, dăruindu-ne din experienţa sa de om şi de dascăl desăvîrşit. 

Dispariţia din mijlocul nostru, atât de neaşteptată şi nedreaptă, la o vârstă cînd încă mai avea 

multe de dăruit profesional şi uman atât nouă cât şi multor generaţii de studenţi ce ar fi urmat să 

fie îndrumaţi în tainele ştiinţei şi profesiunii, ne-a încremenit de uimire şi ne-a făcut să nu putem 

înţelege de ce şi cum a fost posibil aşa ceva. 

Este greu să acceptăm faptul ca biroul dânsului este astăzi părăsit de către cel pentru care 

școala era o parte importantă și definitorie a vieții sale. 

A iubit universitatea, facultatea, catedra, și-a prețuit și ajutat colegii, și-a îndrumat cu drag 

doctoranzii, a iubit munca cu studenții și a ars ca o lumânare cu fiecare generație de studenți, 

pentru că s-a străduit mereu să le transmită informații care să le asigure nu numai competențele 

necesare formării profesionale, ci și o parte din lumina și bunătatea sa ca om. 

Este printre fondatorii învățământului de inginerie economică din România, a Consorțiului de 

Inginerie Economică din Romania, a Asociației Managerilor și Inginerilor Economiști din 

Romania și a Asociației Conducătorilor de Activități de Doctorat și Excelenţă în Managementul 

și Ingineria Afacerilor, a cărui președinte a fost. Este fondatorul Revistei de Management și 

Inginerie Economică, care este un stindard în cercetarea științifică din domeniul 

managementului în țara noastră. 

A coordonat 50 de teze de doctorat și a făcut parte din 379 de comisii de teze de doctorat de la 

universități din România. Era o încântare să audiezi referatele de doctorat ale dânsului pentru că 

erau o adevărată lecție de cultură.  

Prezența colegilor din țară, aici, pe ultimul drum, precum și numeroasele mesaje pe care le-am 

primit la departament sunt dovada vie a faptului că domnul profesor era prețuit în toată țara. 

Personal, sunt mandru și mă voi mândri toată viața că am avut privilegiul să fiu asistentul și 

primul doctor al domnului profesor. 

De altfel, eu, și îndrăznesc să spun că și colegii mei, l-am perceput ca pe un adevărat părinte. A 

fost un model pentru noi, ne-a schimbat viața, stând în preajma dânsului simțeai nevoia să fii mai 

bun, mai empatic. Emana cultură și distincție prin tot ceea ce făcea. 

Ne este foarte greu să acceptăm, că atât de repede și atât de brusc, a plecat dintre noi mentorul 

și colegul nostru, d-nul prof. Ioan Abrudan. 

Veți rămâne veșnic în inimile noastre, chiar dacă azi plecați dintre noi. 

Vom păstra pentru dumneavoastră o amintire vie și dragă. 
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Vă vom păstra în amintirea noastră, aducîndu-ne aminte uriașa capacitate de muncă şi 

tenacitate. Vom ţine minte felul în care vă bucurați de viaţă, cum împărtăşeați alături de noi şi de 

studenţi momentele solemne ale absolvirilor, ale generaţiilor care porneau pe drumul vieţii. 

Vom continua să credem că de acolo unde plecați vă veți veghea familia, pe toți cei dragi, chiar 

și departamentul, doctoranzii și studenții. 

Întreaga noastră gratitudine și un ultim omagiu marelui om și sufletului ales,  

dl. Profesor Ioan Abrudan! 

Dumnezeu să vă odihnească în pace! 

• Prof.dr.ec. Liviu Ilieş, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca 

“Este o veste şocantă şi tristă. Dumnezeu să-l odihnească în pace!” 

• Prof.dr.ing. Corina Bârleanu, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca 

“ Dumnezeu să-l odihnească în pace... trist foarte trist!” 

• Prof.dr.ing. Dan Miricescu, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu 

Cerul devine din ce în ce mai mult oglinda sufletelor noastre ducând printre stele pe cei care îi 

preţuim şi îi iubim. E greu de cuprins în cuvinte tot ceea ce a însemnat pentru noi cel pe care îl 

omagiem azi. El ne-a purtat pașii multora dintre noi pe cărările vieții, fiind prezent la momentele 

importante ce le-am avut, el ne-a prețuit mereu pe fiecare cu vorba molcomă și așezată, el ne-a 

povățuit și ne-a îndrumat discret din umbră, pentru a deveni oameni... Iar acum îl călăuzim noi 

cu privirea pe cărarea spre stele, de unde ne va veghea mereu ca un înțelept spre a realiza alte 

lucruri bune și frumoase. Drum bun spre veșnicie domnule profesor Ioan ABRUDAN, gândul 

nostru vă va însoți mereu! Dumnezeu să vă odihnească în pace și în liniște! Veşnică recunoştinţă!  

• Prof.dr.ing. Dan Dumitraşcu, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu  

“Dumnezeu să îl odihnească în pace!” 

• Dr.ing. David Ciceo, Directorul Aeroportului Cluj 

“Îmi pare nespus de rău pentru vestea tristă, Dumnezeu să îl odihnească, a fost un om cu totul 

deosebit!” 

• Ing. Ioana Toşa, Director Auchan Transilvania Nord 

“Îmi pare atât de rău... sincere condoleanţe familiei şi tuturor care l-au cunoscut şi admirat. O 

mare pierdere!” 

• Prof.dr.ing. Delia Pop, Universitatea din Oradea 

“Nu ne vine să credem. Un OM deosebit, cu suflet mare. Dumnezeu să-l odihnească în pace!” 

• Prof.dr.ing. Marian Mocan, Decanul Facultăţii de Management în Producţie şi 

Transporturi, Universitatea Politehnica Timişoara  

“Suntem alături de voi! Dumnezeu să îl odihnească în pace!” 
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• Ec. Paul Uglea, Director resurse umane, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca 

“Mare dascăl... bun român. Mare pierdere. Dumnezeu să-l primească în rândurile celor plăcuţi 

Lui!” 

• Prof.dr.ing. Mircea Giurgiu, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca 

“Trist. Domnul să-l odihnească în pace. L-am cunoscut doar puţin, dar... O EXCEPŢIE de om! 

Condoleanțe familiei şi celor apropiaţi!” 

• Prof.dr.ing. Claudiu Raţiu, Director Departamentul de Ingineria Proiectării şi Robotică, 

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca 

“Am aflat cu profundă tristeţe că distinsul profesor Ioan Abrudan s-a stins din viaţă. În numele 

colegilor din Departamentul de Ingineria Proiectării şi Robotică transmit condoleanţe familiei 

îndurerate şi colegilor din Departamentul de Management şi Inginerie Economică. Dumnezeu 

sa-l odihnească.” 

• Prof.dr.ing. Nicolae Bâlc, Decan Facultatea de Construcţii de Maşini, Universitatea Tehnică 

din Cluj-Napoca 

“Vestea tristă a căzut ca un buzdugan peste toţi colegii din Faculatea Construcţii de Maşini de la 

Universitatea Tehnică din Cluj. Distinsul Profesor Ioan Abrudan a fost o personalitate deosebită, 

care şi-a dedicat întreaga viaţă ştiinţei şi universităţii, până în ultima clipă. În urmă cu doar o 

săptămână ne-am întalnit la ore la extensia Alba Iulia şi nimic nu prevestea tragedia. 

A fost un om de mare caracter care, prin profesionalismul, echilibrul şi înţelepciunea sa, a 

contribuit la formarea multor cadre didactice ale Facultăţii Construcţii de Maşini. 

A clădit o şcoală de Management şi Inginerie Economică, ne-a fost profesor şi coleg, a avut o 

contribuţie deosebită la formarea a peste 40 de generaţii de ingineri, la formarea şi 

restructurarea catedrelor şi a Facultaţii Construcţii de Maşini!” 

Cuvintele sunt prea sărace pentru a exprima tristeţea şi pentru a-i evoca personalitatea.” 

• Prof.dr.ing. Nicolae Burnete, Preşedintele Senatului Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca 

“Senatul Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca aduce un ultim omagiu şi îşi exprimă profundul 

regret la stingerea din viaţă a Prof. dr. ing. ec. IOAN ABRUDAN, distins membru al comunităţii 

academice, profesor de excepţie şi fost prorector al universităţii noastre. Va rămâne veşnic în 

memoria tuturor celor care l-au cunoscut!!! Suntem alături de familia îndoliată în aceste grele 

momente. Sincere condoleanţe!” 

• Prof.dr.ing. Iuliu Negrean, Director Departament Ingineria Sistemelor Mecanice, 

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca 

“Colectivul Departamentului de Ingineria Sistemelor Mecanice îşi exprimă întreaga compasiune 

şi regretul profund prin trecerea la cele veşnice a distinsului Prof.Univ.Dr.Ing.,Ec. Ioan 

ABRUDAN, personalitate proeminentă a vieţii ştiinţifice şi academice româneşti. Dumnezeu 

să-l odihnească în pace!” 
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• Prof.dr.ing.,fiz. Ionel Chicinaş, Decanul Facultăţii de Materiale şi Ingineria Mediului, 

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca 

“Am aflat cu surprindere că domnul profesor Ioan Abrudan s-a stins din viaţă. Am vorbit nu 

demult cu domnia sa la decanat... 

Universitatea noastră a pierdut nu numai un distins profesor, ci şi o personalitate care, din 

funcţia de prorector, i-a condus destinele într-o perioadă în care s-au făcut multe transformări în 

învăţământ. 

În numele colegilor din Facultatea de Ingineria Materialelor şi a Mediului transmit sincere 

condoleanţe familiei îndurerate şi colegilor din Departamentul de Management şi Inginerie 

Economică. 

Dumnezeu să-l ierte şi să-l odihnească în pace!” 

• Conf.dr.ing. Mihai Tripa, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca 

“Profesorul Ioan ABRUDAN s-a înălţat la Domnul. A fost un Om bun, un înţelept, un dascăl care 

a creat o şcoală. Până în ultima clipă, a servit Universitatea. Îndureratei familii şi discipolilor, 

sincere condoleanţe. Dumnezeu să-l ierte şi să-l odihnească în pace!” 

• Prof.dr.chim. Elena Maria Pică, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca 

“Familiei îndoliate sincere condoleanţe. Nu-mi vine să cred… Dumnezeu să-l odihnească în 

pace!” 

• Prof.dr.ing. Ludovic Gheorghe Kopenetz, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca 

“Note de rămas bun de la Prof.univ.em.Ioan Abrudan, 

Este greu de exprimat în cuvinte ce a însemnat de-a lungul timpului influenţa şi prezenţa 

profesorului Ioan Abrudan ca ţinută morală,tehnică şi ştiinţifică. 

Este admirabil tot ce a realizat de-a lungul vieţii sale de inginer orientat pe management, 

cercetător şi profesor de excepţie. 

SINCERE condoleanţe. 

Domnul să-l odihnească în pace.” 

• Prof.dr.ing. Monica Borda, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca 

“Profesorul Ioan Abrudan a fost o mare personalitate a Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca. 

O minte şi o inimă deschisă la tot ceea ce e frumos şi bun! Nu voi uita frumoasele sale sfaturi 

date doctoranzilor QDOC, în întâlnirile mai multe pe care le-am avut. Un Om cu viziune, 

compasiune, cinste şi bunătate ! O mare pierdere pentu noi toţi. Dumnezeu să-l odihnească în 

pace! Fie-i drumul spre lumină lin şi uşor!” 

• Prof.dr.ing. Lucian Tudose 

“Trecerea în nefiinţă a Dlui profesor Ioan Abrudan este unul dintre acele evenimentele tragice şi 

neaşteptate care pur şi simplu te bulversează. A fost un om minunat şi moartea lui este o mare 

pierdere pentru noi toţi. 

Dumnezeu să-l ierte şi să-l odihnească” 
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• Prof.dr.ing. Ioan Vida Simiti, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca 

“Dragă Pupi, 

Dumnezeu să te odihnească iar pe familie s-o mângâie cu dragoste spirituală.” 

• Prof.dr.ing. Diana Popescu, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca 

“Este un anunţ trist şi neaşteptat. Îmi pare sincer rău că Domnul Profesor Abrudan Ioan a plecat 

atât de repede în lumea celor veşnice. Îi voi păstra mereu o caldă amintire. 

Dumnezeu să îl odihnească în pace!” 

• Lector dr. Angela Căpraru, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca 

Am plâns mult şi am descărcat cum ştiu eu mai bine, scriind, câteva rânduri de adio. 

Rămas bun, Domnule Profesor, 

În urmă cu ceva ani, când mi-am susţinut teza de doctorat, îmi amintesc că am spus: - 

Recunoştinţa mea se îndreaptă astăzi ȋnspre domnul profesor Ioan Abrudan, căruia îi mulţumesc 

pentru sprijin, ȋndrumare, dar, mai ales, pentru ȋncrederea ȋn mine şi ȋn ideile mele. 

Astăzi voi spune acelaşi lucru, adăugând însă un cuvânt: Recunoştinţa mea eternă se îndreaptă 

astăzi ȋnspre domnul profesor Ioan Abrudan... 

Ştiu, Domnule Profesor, că vă plăcea poezia, şi mai ştiu că vă plăcea Blaga, de aceea azi vă spun 

câteva versuri din poezia Biografie: 

⃰Am cântat şi mai cânt marea trecere, 

Somnul lumii, îngerii de ceară. 

De pe-un umăr pe altul 

Tăcând îmi trec steaua ca o povară. 

• Ramona Lile, Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad  

Dumnezeu să-l odihnească în pace!!  

• Radu Stanciu, București 

Un mare om și un mare caracter ne-a părăsit! Dumnezeu să-l odihnească!  

• Florin Nicolae, Constanța  

Am aflat cu tristețe fără margini de pierderea unei persoane deosebite, distinsul Profesor Ioan 

Abrudan. Ce trist că de azi înainte nu-l vom mai căuta la telefon sau acasă, nu-i vom mai căuta și 

întâlni privirea în timpul discursurilor memorabile pe care le susținea la reuniunile colegiale din 

cadrul CIER. De azi înainte îl vom căuta doar în inimile noastre, singurul loc de unde nu va mai 

pleca niciodată. Dumnezeu să-l odihnească în pace!  

• Conf. dr. ing. Alin Daniel Rizea, Ploiești 

Dumnezeu să-l odihnească în pace!  

• Cătălin Popescu, UPG Ploiești 

Cuvintele nu pot exprima imensul gol lăsat de dispariția Domnului Profesor Ioan Abrudan. 
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Cuvintele parcă nu pot acoperi, acum, tot ceea ce a realizat Domnul Profesor pentru 

Comunitatea Academică din Cluj, din România și nu numai. O persoană despre care putem să 

amintim doar lucruri bune, un caracter despre care s-a vorbit şi se va vorbi numai de bine. 

Suntem mai săraci spirituali și nu vom mai fi la fel, după trecerea în neființă a imensei 

personalități și a caracterului nepereche a OMULUI IOAN ABRUDAN. Un lucru e cert. 

Amintirea și imaginea dânsului vor ramane pe veci în sufletele și în inimile noastre! În veci 

amintirea dumnealui! Amin. Recunostință și prețuire eternă! 

• Prof.dr.ing. Nicolae Ungureanu, Baia-Mare 

Cuvintele sunt prea puţine pentru a descrie regretul pierderii DOMNULUI PROFESOR 

ABRUDAN... Dumnezeu să-l odihnească în pace!  

• Daniela Preda, Bucureşti 

Un gând pios pentru domnul profesor. Dumnezeu să îl odihnescă în pace! 

• I. Ruja, Reşiţa 

Dumnezeu să-l odihnească! S-a stins un OM şi un PROFESOR minunat.  

• Nicoleta Mateoc-Sîrb, Timișoara 

Un pios omagiu și drum lin către stele domnului prof.dr.ing.,ec. Ioan ABRUDAN. Sincere 

condoleanțe familiei și celor apropiați.  

• Mircea T. Pop, Oradea 

Dumnezeu să îl odihnească! 

• Lucia Melnic, Constanța 

A plecat un suflet minunat!  

Cu lacrimi îmi aduc aminte de primirea caldă și înțelegătoare pe care am avut-o în prima mea zi 

în CIER. Veți rămâne în sufletul meu un gând profund, liniștitor și încărcat de armonie. 

Ne vom ruga pentru Înger tare în călătoria ce va urma! 

Ajută Doamne, sufletului Ioan!  

• Adrian Goanță, Galați 

Dumnezeu să-l odihnească! 

• Toma Dinu, București  

Dumnezeu să îl odihnească în pace!  

• Silvia Avasilcăi, Iași 

Tristețea o putem duce. Dar mai greu de dus va fi golul imens lăsat ... în Domeniul Inginerie și 

Management, în viața profesională și personală în ceea ce mă privește. A fost un OM care a 

crezut în mine de-a lungul întregii mele cariere, începând cu titlul de doctor. Sper doar să avem 

puterea de a duce mai departe ceea ce a clădit cu atâta daruire și înțelepciune. Sper să ne putem 
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uni, o mână de oameni sufletiști și dăruiți, nu numai miercuri pentru a-i aduce un ultim omagiu 

ci și pe viitor pentru a duce mai departe Domeniul Inginerie și Management.  

Și daca mă va întreba “Tot așa exigentă ești Silvia?” îi voi răspunde DA, pentru că așa am fost 

învățată de mentorii mei.  

• Ionel Barbu, Arad 

Dumnezeu să-l odihnească! Chiar era că un prieten mai mare pentru noi toți! Nu te vom uita 

niciodată, Domnule PROFESOR!!!  

• Liviu Roșca, Sibiu 

Dumnezeu să-l odihnească în pace!  

• Eduard Nițu, Pitești 

Dumnezeu să-l odihnească în pace!  

• Dumitru Constantin, Craiova  

Amintire și Recunoștință!  

• Nae Ion, Ploiești 

Dumnezeu să îl odihnească în pace! 

• Cristin Bigan, București 

Dumnezeu să-l odihnească în pace! 

• Cătălin Fetecău, Galați 

Dumnezeu să îl odihnească!  


