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CUVINTE – ÎNAINTE

Renumele Academiei noastre trebue să aibă un răsunet departe peste hotarele 
ţărei, spre a atrage în capitala României pe bărbaţii însemnaţi cari să se încredinţeze 
că vechile principate dunărene s-au transformat în un centru de civilizaţiune şi de 
propăşire şi au devenit, prin vitejia armatei ce a uimit lumea prin avântul său şi tăria 
sa un stat puternic şi neatârnat, stabilit pe temelii aşa de tari, încât nicio zguduire nu-l 
mai poate zdruncina.

  (Regele Carol I, Cuvântările Regelui Carol I 1866–1914. I. 1866–1886, 
Ediţie îngrijită de C. C. Giurescu, Bucureşti, 1939, p. 74–77)

În lupta sfântă pentru unirea tuturor românilor, Academia Română şi-a avut 
partea ei importantă pe terenul cultural; de aceea, izbânda ţării este şi izbânda ei. 
Când, din imboldul lui N. Kretzulescu şi al lui C. A. Rosetti, s-au pus bazele Societăţii 
Literare cu scopul de a se ocupa mai ales de limba şi literatura română, alegerea 
întâilor membri ne arată gândul de înalt patriotism ce a călăuzit generaţia din 1866, 
care, bine încredinţată că numai pe baza unităţii de limbă şi cultură se poate clădi 
trainic viitorul unei naţiuni, a reunit în cercul restrâns al viitoarei Academii pe bărba-
ţii luminaţi din toate ţinuturile româneşti, şi astfel România Mare de azi îşi găsia de o 
jumătate de secol patria comună sub acoperişul tânărului aşezământ...

Nu mă îndoiesc că Academia Română, căreia i-a fost dat să lupte cu atâta spor 
în domeniul pacinic al culturii unitare române, ne va da și în viitor pilda înălțătoare a 
unirii tuturor la muncă pentru trainica așezare a României noi pe care ne-a dăruit-o 
Dumnezeu.

  (Regele Ferdinand, „Analele Academiei Române”, seria II, tomul XXXIX. 
1916–1919)

Academia Română – cea mai înaltă instituţiune de cultură –, întemeiată în 1866, 
a avut ca scop fundamental nu numai unitatea morală şi intelectuală a românilor de 
pretutindenea. Ea, primind în sânul ei reprezentanţi şi din Ardeal, şi din Banat, şi din 
Bucovina... subt aceeaşi cupolă am văzut necontenit, de o jumătate de veac, imaginea 
virtuală a României Mari. Ea, simbol premergător al aspiraţiunilor noastre, a izbutit 
să întreţie flacăra unui patriotism integral care nu recunoştea hotarele artificiale ale 
României, ci, săltând peste Carpaţi, înfrăţia de fapt pe cei cari erau fraţi de drept. Ea, 
topind istoria suferinţelor noastre seculare, a scos din zgura trecutului, nobil şi lamur, 
un singur suflet al unei singure fiinţe, al românimii de altădată şi al românimii de 
totdeauna...

  (Barbu Ștefănescu Delavrancea, „Analele Academiei Române”, seria II, 
tomul XXXIX, 1916–1919)
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O instituţie de înaltă cultură cum este Academia Română are o viaţă proprie, pe 
care, în general, lumea din afară, prinsă în grijile, preocupările şi frământările zilnice, 
n-o bănueşte. Această viaţă academică, tăcută şi liniştită, este rezultanta a două forţe 
care se îmbină armonios: de o parte sforţarea culturală actuală, a generaţiei de astăzi, 
înfăţişată aici în Academie, pe cât cu putinţă prin elementele ei cele mai de seamă; de 
altă parte, moştenirea lăsată de înaintaşii noştri, moştenire preţioasă, la care ţinem cu 
sfinţenie, fiindcă e produsul unor sforţări uriaşe, cu mijloace puţine, dar cu avânt neîn-
chipuit de mare, moştenire încă activă prin înrâurirea bună asupra sufletelor noastre.

 (Gheorghe Țițeica, „Anale”, tomul LI., 1931, p. 199)

Academia Română a fost nu numai fidelă misiunii ei naţionale, un forum patri-
otic, care, prin membrii din toate punctele locuite de români, avea plasate pretutindeni 
sentinele neadormite pentru a veghea la întreţinerea şi exaltarea focului sacru naţional, 
ea a avut, în acelaşi timp, o neîndeajuns de preţuită activitate, care, păzind proporţiile 
cuvenite pentru o naţiune tânără, în plin avânt de renaştere culturală, poate rivaliza 
şi fi comparată – îndrăznim a afirma, fără teamă de exagerare – cu activitatea celor 
mai de seamă academii ale lumii.

 
  (Dimitrie Gusti, Ființa și menirea academiilor, Discurs rostit la 10 iunie 

1923)

Academia Română, instituţie menită a îmbogăţi ştiinţa neamului nostru, dar 
nu mai puţin a îndemna, judeca şi răsplăti silinţile culturale ale tuturora, e datoare 
să cuprindă, unul după altul, pe aceia cari s-au deosebit, prin râvna lor, pentru ocupa-
ţiile cele mai înalte ale spiritului omenesc şi în literatură, dar, mai ales, în cercetările 
speciale şi în cugetarea filosofică aplicată diferitelor ştiinţe. Ea rezumă, astfel, prin 
personalitatea membrilor ei, starea culturală a poporului nostru în fiecare timp.

 (Nicolae Iorga, Două concepții istorice, 1911)
 
Cred că este folositor să ne aducem aminte de marile noastre îndatoriri şi de 

marile speranţe pe care neamul nostru întreg le pune asupra Academiei Române. 
Această înaltă instituţiune are însemnata misiune de a da direcţiune sănătoasă între-
gii activităţi culturale a neamului nostru, atât în studierea istoriei naţionale, cât şi 
în producţiunea literară şi în cultivarea limbii... Mai ales acum mi se pare momentul 
potrivit de a reaminti aceste consideraţiuni de înalte datorinţe când prin legile firii 
rândurile Academiei se împrospătează cu elemente tinere şi doritoare de muncă. Tinerii 
trebuie să aibă totdeauna clar înaintea ochilor că în Academie trebuie să lucreze, mai 
mult decât oriunde, numai pentru luminarea ţării şi a neamului prin ştiinţă, prin 
adevăr şi prin moralitate.

 (Petre S. Aurelian, „Analele Academiei Române”, seria II, tomul XXV)



8 9

În menirea instituţiei noastre faptul consolidării neamului românesc într-o 
unitate de stat şi de cultură este de o neîntreruptă actualitate; instituţia noastră însăşi 
este un simbol al acestei uniri. În sânul Academiei Române am avut pe cei mai vajnici 
reprezentanţi ai Ardealului, aşa precum îi avem şi astăzi, înainte ca vitejia oşteanului 
român să fi înlăturat barierele politice, care ne despărţeau. 

Simbol premergător al unirii înainte de 1918, Academia Română înţelege să 
rămână şi pe viitor primul arsenal spiritual în care să se făurească valorile perene ale 
culturii unitare româneşti.

  (Constantin Rădulescu-Motru, „Analele Academiei Române”, tomul LIX. 
1938–1939, București, 1940, p. 49)

În acest mers grăbit al neamului nostru pe calea culturii, Academia are menirea 
de a fi conducătorul priceput, farul luminător care să arate şi să lumineze drumul bun 
de urmat şi căile rele de ferit. Conştiinţa acestei înalte misiuni şi grele răspunderi este 
limpede în mintea noastră a tuturora şi trebuie să fie tot aşa de limpede şi în minţile 
urmaşilor noştri.

  (Anghel Saligy, „Analele Academiei Române”, seria II, tom XXXI.  
1909–1910)

La aniversarea Academiei, se înfăptuiește o reparație istorică, prin reluarea 
legăturii dintre Regalitate și Academie. Mă bucur că, peste vicisitudinile timpului, atât 
Casa Regală, cât și instituția academică au rezistat, rămânând simboluri trainice ale 
valorilor românești.

Refăcându-se legătura istorică, sper ca împreună să recâștigăm locul României și 
în domenhiul cultural, artistic și științific, așa cum a făcut-o deja în cel militar și politic.

Astfel vom pune în valoare marele potențial uman în sprijinul dezvoltării euro-
pene a țării noastre.

Este prima mea datorie astăzi, în acest loc, să aduc un omagiu Academiei 
Române, această ilustră păstrătoare a existenței noastre spirituale, această lumina 
a vieții noastre culturale, această stâncă a identității românești, care a supraviețuit 
războaielor și dictaturilor și a triumfat împotriva forțelor oarbe anticulturale.

  (Regele Mihai I, „Analele Academiei Române”, anul 142, 2008, seria a 
V-a, volumul IX, Editura Academiei Române, București, 2011, p. 77)

Academia Română a trecut prin momente extrem de grele, care vizau, în final, 
desfiinţarea ei. Noi, cei din conducerea Academiei, susţinuţi continuu de majoritatea 
colegilor, afirmăm cu toată răspunderea că am reuşit să salvăm Academia Română de 
la înec, de la desfiinţarea şi dispariţia sa din rândul comunităţilor academice interna-
ţionale.

O corabie învinge mai uşor valurile dacă poartă o greutate. Aşa şi viaţa, greută-
ţile pe care le purtăm ne fac mai sigură lupta împotriva valurilor întâmplării.

 (Acad. Ioan Anton, Revista Academica, nr.1-2, 2011, anul XXI, 243-244)



10

În faţa dumneavoastră şi a prestigioasei instituţii pe care o conduceţi, preşe-
dintele îşi reafirmă angajamentul în misiunile sale specifice în domeniul garantării 
drepturilor constituţionale la identitate culturală, libertate a conştiinţei şi acces la 
cultură. Afirmând public şi explicit că privesc valorile culturii naţionale, ale patrimo-
niului cultural, cât şi diversitatea expresiilor acestora, ca surse ale demnităţii naţiona-
le şi coeziunii sociale, ca o resursă importantă a dezvoltării durabile şi a solidarităţii 
naţionale, consider totodată că ocrotirea valorilor culturale ale minorităţilor este o 
expresie a drepturilor constituţionale fundamentale, dar şi un exemplu al contribuţiei 
României Ia dialogul paşnic dintre culturi.

Ca şef al statului, preşedintele vede în instituirea şi eficienţa mecanismelor ce 
asigură protecţia drepturilor inalienabile ale creatorilor şi în promovarea creaţiei 
contemporane o responsabilitate fundamentală a instituţiilor publice din sistemul 
culturii. De asemenea, în complexele condiţii strategice în care ne găsim, putem aprecia 
că protejarea patrimoniului cultural şi a creaţiei culturale, în întreaga lor diversitate 
de forme şi expresii, poate aduce o contribuţie importantă securităţii naţiunii şi stabi-
lităţii în regiune.

  (Klaus Werner Iohannis, Președintele României, Revista Academica,  
nr. 1, 2015, anul XXV, 291)

Într-o istorie care a cunoscut atâtea traume, răsturnări şi instabilităţi enorme şi 
într-o lume care a fost adesea silită să construiască în fuga cailor, adică repede şi provi-
zoriu, Academia Română a reprezentat un factor de stabilitate şi continuitate,…, 
un spaţiu al gândirii libere şi al respectului faţă de valorile morale şi intelectuale,  
un loc unde se întâlnesc şi cooperează intelectualii eminenţi care înţeleg şi respectă, 
ei înşişi, libertatea de gândire a celorlalţi. Pe scurt, Academia Română (cu excepţi-
ile pe care le cunoaştem şi cu erorile pe care trebuie să le evităm), este un veritabil 
„Parlament al savanţilor”... Un parlament al savanţilor înseamnă, nu numai un loc 
în care se întâlnesc oamenii învăţaţi dintr-o epocă, este şi un loc unde se gândeşte 
mult, se gândeşte liber, se emit idei şi se transmit idei către societate şi către cei care 
conduc, la un moment dat, societatea. „Parlamentul savanţilor” trebuie să inspire legi 
bune, şi, de este cu putinţă, să descurajeze iniţiativa de a scoate legi proaste, legi care 
ating libertatea individului şi ştirbesc demnitatea şi bunăstarea unei naţiuni. Peste tot 
în lumea civilizată (lumea democraţiei), Academiile sunt consultate şi oferă sfaturi 
puterii executive.

Pentru ca acest rol să fie îndeplinit, trebuie, întâi, ca Academia să ştie să  ofere 
idei bune şi, în al doilea rând, puterea în exerciţiu să ştie să le ceară şi, mai ales, să 
aibă capacitatea de a le primi.

  (Acad. Eugen Simion, Președintele Academiei Române, 1998 – 2006, 
Revista Academica, mai, 2006)
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Pentru buna reuşită a României, prin elaborarea şi aplicarea programelor de 
dezvoltare, Academia Română îşi oferă experienţa şi expertiza sa, având ca exemplu 
activitatea, în multe momente grele ale României, a ilustrelor generaţii de academici-
eni, predecesorii noştri.

Problemele educaţiei, sănătăţii, economiei, ştiinţei şi culturii naţionale, a 
exploatării resurselor naturale ale României, în primul rând în interesul poporului 
român, sunt probleme care ne preocupă şi pe noi, membrii  şi cercetătorii Academiei 
Române.

  (Acad. Ionel Haiduc, Președintele Academiei Române, 2006–2012, 
Revista Academica, nr. 4–5, 2012, p. 36)

Într-o lume care tinde să se globalizeze, o academie naţională europeană, aşa 
cum este Academia Română, are astăzi o misiune urgentă şi de mare responsabili-
tate: să medieze corect între tendinţa integrării/mondializării şi păstrarea identităţii 
naţionale. Rolul ei predominant este acela de a proteja şi promova identitatea cultura-
lă a Ţării, adică valorile ei spirituale profunde, irepetabile, ţinând cont şi de tendinţele 
actuale ale dezvoltării umanităţii.

  (Acad. Ionel-Valentin Vlad, Președintele Academiei Române, Revista 
Academica, nr. 4, 2015, anul XXV, 294)



Academia Română, filiala Timișoara – 
Biblioteca



PARTEA I

ACTIVITATEA ACADEMICĂ

ÎN BANAT
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CAPITOLUL 1

ACADEMIA ROMÂNĂ 
150 DE ANI ÎN SLUJBA NAȚIUNII ROMÂNE 

FILIALA (BAZA) TIMIȘOARA  A  ACADEMIEI ROMÂNE 
65 DE ANI DE ACTIVITATE ȘTIINȚIFICĂ ȘI CULTURALĂ 

ÎN BANAT

Acad. Păun Ion OTIMAN

La 1 aprilie 2016  s-au împlinit 150 de ani – un secol și jumătate – de la înfiinţarea Academiei 
Române, cel mai înalt for de cultură şi de ştiinţă și, totodată, printre primele instituții naționale 
create în România. Prima denumire adoptată pentru înalta instituţie academică a fost Societatea 
Literară Română, având ca principală misiune, conform documentului de înființare:

Membrii fondatori ai Academiei Române
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„a) de a determina ortografia limbii române;
 b) de a elabora gramatica limbii române;
 c) de a începe şi a realiza lucrarea dicţionarului român.”
La început, după concepţia oamenilor de seamă care au fondat-o ca instituţie academi-

că a tuturor românilor, Societatea Literară Română a chemat, în rândurile sale, 21 de membri 
fondatori din toate provinciile româneşti: patru din Muntenia – Ion Heliade Rădulescu, Constantin 
A. Rosetti, Ioan C. Massim şi August Treboniu Laurean; trei din Moldova – Vasile Alecsandri, 
Constantin Negruzzi şi Vasile A. Urechia; trei din Basarabia – Alexandru Haşdeu, Constantin 
Stamati şi Ioan Străjescu, doi din Bucovina – Alexandru Hurmuzaki şi Ambrosiu Dimitrovici; doi 
din Macedonia – Ioan D. Caragiani şi Dimitrie Cozacovici; trei din Transilvania – Timotei Cipariu, 
George Bariţ şi Gavril Munteanu; doi din Maramureş – Iosif Hodoş şi Alexandru Roman şi doi din 
Banat – Vincenţiu Babeş şi Andrei Mocioni.

Ecourile înfiinţării Societăţii Literare (Academice) Române au fost, pentru acel timp, 
imediate, multiple şi excelente, îndeosebi, după cum remarcă acad. D. Berindei, peste munţi, în 
Transilvania şi, adăugăm noi, şi în Banat, Bucovina, Basarabia şi în Sudul Dunării. Aprecieri precum: 
„faptă rară pentru literatura română”, „înfiinţarea societăţii face onoare eternă atât ministerului cât 
şi locotenenţei române” (Gazeta Transilvaniei, nr. 27 din 9/21 aprilie 1866) sau „măreaţă va fi acea 
ziuă în care reprezentanţii naţiunii împrăştiaţi de soartă în şapte ţări se vor aduna laolaltă; sublim va 
fi acel minut când fratele din Pind  strânge mâna cu fratele de la Criş”1, au invadat gazetele timpului 
din toate provinciile populate de români.

VINCENŢIU BABEȘ ȘI ANDREI MOCIONI 
 – MEMBRI FONDATORI, DIN BANAT, AI ACADEMIEI ROMÂNE

Acum, după 150 de ani de la marele început de drum al academismului românesc, ne 
propunem să aducem în actualitate, în atenţia colegilor şi tuturor cititorilor interesaţi, activitatea 
culturală şi politică remarcabilă a celor doi academicieni - fondatori, din Banat, ai Academiei 
Române - pentru emanciparea românilor din fostul imperiu habsburgic, pentru coagularea mişcării 
naţionale a românilor din Banat, Crişana şi Transilvania în cadrul Partidului Naţional Român, 
pentru înfiinţarea Mitropoliei Ortodoxe a Transilvaniei prin desprinderea bisericii ortodoxe româ-
ne de Patriarhia sârbă, pentru înființarea școlilor românești în majoritatea localităților ocupate 
de români și, mai presus de toate, pentru unirea Transilvaniei și Banatului cu România etc. De 
asemenea, activitatea parlamentară a lui Vincenţiu Babeş sau cea din Senatul imperial de la 
Viena a lui Andrei Mocioni, precum şi contribuţia celor doi la conturarea şi consolidarea publicis-
ticii româneşti,  limbii române şi a caracterului naţional al populației majoritare din  Banat, sunt 
contribuţii demne de aprecierea noastră, a celor de azi, beneficiarii imensului travaliu depus de 
academicienii bănăţeni, fie în Academia Română, fie în afara ei.

Academicienii fondatori din Banat – Andrei Mocioni şi Vincenţiu Babeş – legaţi profund 
unul de altul prin obiectivele politice şi culturale comune şi printr-o îndelungată prietenie, priviţi, 
acum, peste timp, din punctul de vedere al vieţii şi operei lor, putem desprinde multe domenii 
comune de interferenţă şi convergenţă, dar şi unele puncte de neconcordanţă generate de originea 
lor socială, de temperamentul lor atât de diferit.

Andrei Mocioni – descendent al ilustrei familii aristocrate mocedo-române a Mocioneştilor, 
originară din vechiul şi înfloritorul oraş cultural, industrial şi comercial din Macedonia, Moscopole, 
în care a funcţionat o binecunoscută Academie încă din secolul al XVIII-lea, s-a născut la 27 iunie 
1812 la Budapesta, dar a copilărit pe domeniul familiei Mocioni de la Foeni, comitatul (judeţul) 
Torontal. În familie primeşte o profundă educaţie creştină, ortodoxă în spiritul tradiţiilor şi culturii 
macedo-române, intim ataşat cauzei naţionale române. Încă de tânăr, după absolvirea Facultăţii de 

1 Revista „Familia”, nr. 11, 15/27 aprilie 1866
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Drept a Universităţii din Budapesta, „la insistenţele fruntaşilor români şi îndeosebi a episcopului 
Andrei Şaguna”, Andrei Mocioni acceptă înaltele demnităţi de comisar suprem districţional al 
Banatului şi de senator în Senatul imperial de la Viena, ca reprezentant al românilor din Banat, 
alături de episcopul Andrei Şaguna, reprezentantul românilor din Transilvania, şi baronul 
Nicolae Apostol de Petrino, reprezentant al românilor din Bucovina, militând cu ardoare pentru 
o largă autonomie a provinciilor româneşti în cadrul imperiului habsburgic, pe baza „pricipiului 
egalităţii de drept naţional, politic, confesional şi cultural” pentru toate popoarele imperiului, 
pentru desprinderea bisericii ortodoxe române de Patriarhia sârbă de la Carloviţ şi întemeierea 
Mitropoliei Transilvaniei, pentru învăţământ de toate gradele în limba română. Dintre toate 
scrierile şi poziţiile politice ale lui Andrei Mocioni memorabile rămân Manifestul către împăratul 
habsburgic pentru autonomia Banatului şi susţinerea lucrării „Cauza limbilor şi naţionalităţilor 
din Austria”, scrisă de către prietenul şi colegul său Vincenţiu Babeş, dar sprijinită financiar de 
Familia Mocioni pentru publicare.

Senatorul Andrei Mocioni organizează, la Timişoara, între 16 şi 19 noiembrie 1860, 
adunarea naţională a românilor, unde el, în calitate de lider de necontestat al românilor, prezintă 
documentul privind autonomia Banatului, în următorul conţinut2:

1. „Autonomie, adică o situaţie de neatârnare a Banatului timişan şi a Voivodinei faţă de 
Ungaria.

2. Un teritor român, care să cuprindă pe cât e posibil  pe toţi Românii din Banat. Acest teritor, 
pentru a se evidenţia caracterul naţional să poarte denumirea de „Căpitanat român”.

3. Garantarea vieţii naţionale a poporului prin crearea de instituţiuni constituţionale, înte-
meiate pe viaţa poporului.

4. Şeful politic la Căpitanatului român să poarte titlul de „căpitan român” şi să fie român de 
naştere.

5. Limba oficială în administraţia politică şi juridică a căpitanatului român să fie română.
6. Libera alegere a căpitanului român prin popor, rezervându-se confirmarea lui M. Sale, 

precum şi a tuturor funcţionarilor publici, cari vor fi aleşi din trei candidaţi propuşi din partea 
căpitanului.”

2 T. Botiş – Monografia Familiei Mocioni, Fundaţia pentru Literatură şi Artă „Regele Carol al II-lea”, 1936, p. 51

Casa Mocioni din Foeni, județul Timiș. Medalion Andrei Mocioni. 
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Crezul său politic, după expresia biografului T. Botiş, este expus într-un articol memorabil 
apărut în anul 1861 în Gazeta Transilvaniei, în care reafirmă dreptul românilor şi a celorlalte popoa-
re din imperiu la autonomie, limbă, cultură, condamnând cu fermitate încorporarea Banatului în 
Ungaria. Caracterul său puternic îl face să respingă cu fermitate propunerea pentru demnitatea de 
Guvernator al Transilvaniei, să refuze mandatul de deputat în Dieta de la Budapesta, deşi  câştigase 
alegerile în colegiul Lugoj, precum şi neacceptarea unor onoruri (titluri nobiliare, ordine, medalii) 
ale statului dualist maghiar, atitudini similare extrem de rar întâlnite, din păcate, la intelectualii 
de astăzi din România.

Pe lângă activităţile politice şi culturale, numeroase şi prestigioase, Andrei Mocioni a spri-
jinit cu generozitate, prin burse şi alte susţineri materiale, pregătirea superioară a multor tineri din 
Banat şi Transilvania, a înfiinţat şi susţinut financiar ziarul „Albina”, apărut la Viena  în perioada 
1866-1877, şi încă multe acţiuni filantropice destinate cauzei românilor.

Toate meritele sale remarcabile îl recomandă în anul 1866 pentru înalta calitate de membru 
fondator, din Banat, al Academiei Române, alături de Vincenţiu Babeş. În anii următori,  starea 
sa precară de sănătate îl împiedică însă să participe direct și activ la lucrările Academiei Române.

O sinteză remarcabilă a vieţii şi operei lui Andrei Mocioni îi face, după trecerea sa la cele 
veșnice, colegul său de Academie, Vincenţiu Babeş3: „Prin energia sa, prin agerimea minţii sale, 
precum şi prin manierele sale gentile, el răpia cu sine pe semenii săi, mai vârtos pe mulţimea noble-
ţei rurale, unguri, croaţi, sârbi, armeni şi români. Andrei Mocsonyi era bărbat frumos, de statură 
mijlocie, de temperament vivace, d-o eleganţă aleasă, cu o voce pătrunzătoare, vorbea perfect limbile: 
latină, germană, maghiară, franceză, sârbă şi română, anume şi pe cea macedo-română, căci în casa 
părintească mai vârtos aceasta din urmă se folosea.”

Viaţa şi opera sa sunt cel mai profund prezentate de către biografii săi4, astfel: „Istoria 
nobilului senior Andrei de Mocioni, atât de intim şi prin atâtea fapte comune, se îmbină cu istoria 

mai recentă a naţiunii sale, a celor trei şi jumătate 
milioane de Români din monarhia austriacă, încât 
una fără de alta nu se poate scrie exact. Bărbat de 
înaltă ţinută intelectuală şi socială, cu o înfăţişare 
plăcută şi impunătoare, aparţinând prin originea, 
averea şi calităţile sale personale clasei de elită a 
societăţii contimporane, Andrei Mocioni este una 
dintre figurile cele mai reprezentative ale neamu-
lui nostru din sbuciumata epocă a absolutismului. 
Mintea lui luminată, clar văzătoare, inima sa româ-
nească, gata de orice jertfă, şi autoritatea sa necon-
testată a influenţat şi chiar dominat, mai toate acţiu-
nile importante şi hotărâtoare din vieaţa 
contimporană a Românilor subjugaţi din Banat.”

Cel de al doilea membru fondator 
al Academiei Române din Banat, Vincenţiu 
(Vichentie) Babeş, spre deosebire de confratele 
său, Andrei Mocioni, are o ascendenţă mult mai 
modestă, mai complicată  şi încă incomplet elucida-
tă. Cert este că s-a născut în satul bănăţean Hodoni, 
fostul comitat (judeţ) Torontal, nu departe de 
Timişoara, sat în care, după aprecierile biografului 
Ilie Gropşianu5, la începutul secolului al XIX-lea, în 
Hodoni, sătean fruntaş era Iacob Babeş, bunicul, 

3 V. Babeş – Note biografice a vieţii şi activităţii decedatului Andrei Mocioni (Mocsonyi), Analele Academiei Române, seria 
II, tom V, secţ.I, 1883, p.4-5
4 Ibidem 3, p.99
5 I. Gropşianu – Vincenţiu Babeş, 1984, pag. 34

Vincențiu Babeș 
Bust Parcul central Timișoara
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prin adopţie, a lui Vincenţiu Babeş. Prin adopţie, deoarece Iacob Babeş nu a avut fii şi nepoţi 
naturali, motiv pentru care l-a înfiat pe Grigore Căluşeru, devenit, prin adopţie, Grigore Babeş, din 
a cărui căsătorie a rezultat doi fii: Vichentie (după înregistrare în registrul botezurilor din biserica 
de la Hodoni) Babeş, născut la 1 ianuarie 1821, şi Isaia.

Parcursul său şcolar este puţin cunoscut. Aflăm însă, din descrierile lapidare ale biografilor 
săi, că a făcut primele clase primare în satul natal, clasele gimnaziale în şcoli sârbeşti şi germane, la 
Carloviţ şi Timişoara, şi liceul la Seghedin. Frecventează cursuri pedagogice-teoretice la Seminarul 
Preparandiei de pe lângă Episcopia Aradului6 precum şi studii de drept la Budapesta.

În anii tinereţii, după absolvirea şcolii şi ai facultăţii de drept (după unii biografi incertă), 
este numit la Tabla Regească din Arad şi, în paralel, pentru scurt timp este profesor suplinitor la 
Preparandia Episcopiei Aradului. Ocupă, de asemenea, pentru scurt timp postul de inspector inte-
rimar al şcolilor româneşti din  comitatul Caraş şi graniţa militară din Banat, unde, după apreciere 
lui G. Joandrea, „atenţia lui Vincenţiu Babeş s-a îndreptat şi asupra altor aspecte ale activităţii 
didactice. El a pus în legătură directă nevoia stringentă în care se aflau românii de a difuza ştiinţa de 
carte şi cultura în masa largă a poporului, idee moştenită parţial prin intermediul tradiţiei luministe, 
cu limba şi limbajul în care urma să se desfăşoare acest proces. Învăţămîntul, căruia îi revenea în 
mare parte această sarcină, avea în concepţia lui Babeş menirea de a-şi aduce cu rîvnă contribuţia. 
El insistă deci pe lîngă  învăţători, ce-i drept cam prematur, ca la rîndul lor să stăruiască pentru o 
valorificare cît mai amplă a elementelor de limbă şi cultură moştenite de români de la strămoşii lor 
romani. Învăţătorii erau chemaţi să lupte împotriva tutelei culturale slavizante, impusă în ultimele 
două secole de supremaţia spirituală a ierarhiei clericale sîrbeşti. Această haină, prea strîmtă pentru 
aspiraţiile culturale ale românilor, trebuia înlăturată. Atitudinea lui datorează prea puţin influenţei 
curentului latinist; ea vine în continuarea unor năzuinţe profesate şi înainte de spiritele cugetătoare 
ale Banatului: Ţichindeal, Iorgovici, Gavra, Nicoară, Bojincă, Tincu Velia şi alţii. El trăia, de fapt, 
frămîntările unei  generaţii care se străduia, în plină renaştere naţională, să înlăture tiparele neîn-
căpătoare în care spiritul românesc al bănăţenilor se simţea oprimat. Babeş apelează, deci, la simţul 
naţional al dascălilor şi al preoţilor, căutând să-i antreneze în această direcţie. Le cere să educe copiii 
ca pe nişte buni români, să le formeze sufletul şi caracterul, să-i înveţe dragostea de naţionalitate.”7   

În această perioadă, deşi scurtă, cunoaşte profund situaţia deosebit de grea a şcolilor şi mai 
cu seamă a bisericilor româneşti, aflate sub ascultarea patriarhiei sârbe, preoţii români fiind obli-
gaţi să slujească în limba sârbă şi să-şi sârbijească numele pentru a fi hirotoniţi preoţi. Conflictele 
dintre intelectualii români şi clerul sârbesc se ascut din ce în ce mai mult în acest timp. 

După anul 1849, începând cu vârsta de 28 de ani, ocupă în capitala imperială, Viena, iar 
mai apoi la Budapesta, diferite funcţii înalte în sistemul juridic austro-ungar. În anul 1850 este 
cosemnatar al unui protest alături de Avram Iancu, Augustin Treboniu Laurean, Timotei Cipariu, 
Petre Mocioni şi alţi români din Transilvania şi Banat, adresat împăratului faţă de o nouă împărţire 
administrativ-teritorială a provinciilor româneşti.

Vincenţiu Babeş, după o perioadă relativ liniştită din punct de vedere politic, dedicându-se 
mai ales activităţii juridice, din anul 1860, se avântă cu multă tărie în politică, odată cu apariţia 
lucrării „Cauza limbilor şi a naţionalităţilor din Austria scrisă de un român”, publicată la început 
în limba germană şi, mai apoi, în limba română. În lucrare, Vincențiu Babeş combate cu tărie 
ideea dualismului austro-ungar şi a creării unui stat „paralel” – Ungaria – în Imperiul Habsburgic. 
Vincențiu Babeş, prin legiferarea  dualismului, a prevăzut cu mult timp înaintea realizării acestuia 
de jure  intenţiile reale ale politicienilor maghiari de supunere, deznaţionalizare şi maghiarizarea 
brutală  a celorlalte naţionalităţi, în special a românilor din Transilvania şi Banat.

În anul 1869, după votarea în Dieta de la Budapesta a Legii naţionalităţilor, atât de discre-
ţionară, puternic potrivnică naţionalităţilor din Ungaria, altele decât cea maghiară, Vincenţiu 
Babeş, împreună cu fraţii Mocioni, convoacă la Timişoara constituirea Partidului Naţional Român, 
programul acestuia fiind conceput şi redactat de Vincențiu Babeş, prin care se respinge cu vehe-
menţă proiectul de lege privind unirea Transilvaniei și Banatului cu Ungaria. Drept consecinţă, 

6 I. Cipăianu – Vincenţiu Babeş, Edit. Facla, 1980, pag. 13
7 G. Joandrea – Vincenţiu Babeş ca director districtual de şcoli, Lugoj, 1903, pag. 18
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este scos din toate funcţiile juridice deţinute în statul maghiar, înlăturare cu implicaţii financiare și 
materiale grave asupra numeroasei sale familii.

Vincenţiu Babeş a avut nouă copii, care au urmat studii universitare la Viena şi Budapesta, 
cu sprijinul material, prin bursele Familiei Mocioni (susținuți de fraţii Andrei şi Alexandru). Printre 
copiii lui Vincenţiu Babeş îl găsim şi pe Victor Babeş, student la facultăţile de medicină de la 
Budapesta şi Viena, unde îşi susţine şi doctoratul în medicină, acesta fiind viitorul academician, 
vicepreşedinte al Academiei Române şi preşedinte al Secţiei știinţifice, creatorul primului institut 
de cercetări în domeniul din România, colaborator ştiinţific apropiat al marelui savant francez 
Louis Pasteur.

Din acest moment, Vincențiu Babeș se ocupă din ce în ce mai mult de ziarul Albina, 
înfiinţat şi finanţat de colegul şi prietenul său Andrei Mocioni, devenind, totodată, unul dintre 
susţinătorii activismului bănăţean, în discordanţă cu ideile fruntaşilor ardeleni, adepţii pasivis-
mului în lupta politică a românilor din Banat şi Transilvania. Vincenţiu Babeş, imediat după 
constituirea, pe rând, a Partidului Naţional Român din Banat şi din Transilvania, devine, după 
aprecierea profesorului G. Cipăianu, unul dintre „artizanii” unificării celor două partide din 
provinciile româneşti şi ai  mişcării memorandiste cu privire la situaţia grea a românilor din 
statul dualist austro-ungar.

Vincenţiu Babeş are o intensă activitate publicistică. Publică mai multe articole în proble-
ma limbii române în şcolile din Banat, în „Amicul poporului” şi alte articole referitoare la drepturile 
românilor din imperiu în Concordia, Ost und West, Gazeta de Transilvania etc. Dar, activitatea 
publicistică cea mai susţinută şi-o dedică Vincențiu Babeş ziarului Albina, apărut la Viena în anul 
1866, sub direcţia lui. Timp de zece ani, ziarul Albina va promova, prin condeiul multor intelec-
tuali bănăţeni şi transilvăneni, cauza românilor din imperiul austro-ungar, solicitând autonomia 
Transilvaniei și a Banatului, şi pentru integrarea provinciilor româneşti în Daco-România.

Vincenţiu Babeş, susținut de mulţi intelectuali patrioţi români, câştigă mandatul de depu-
tat în Dieta de la Budapesta, luând parte activă în dezbaterile parlamentare referitoare la drepturi-
le tuturor naţionalităţilor din imperiul habsburgic, elaborând un proiect de lege a naţionalităţilor, 
prin care se cerea cu insistenţă drepturi egale la învățătură în limba maternă, inclusiv înfiinţarea 
unei universităţi româneşti.

Activităţile multiple ale lui Vincenţiu Babeş: publicistice, istorice, literare, dar mai 
presus de toate, cele politice, de apărare a drepturilor naţionalităţii române, l-au făcut demn de 
a fi chemat în anul 1866 ca membru fondator al Societăţii Literare Române, din Banat, viitoarea 
Academie Română. În Academia Română, Vincențiu Babeş este preocupat de istoria meleagurilor 
sale, de cercetările arheologice privind perioada romană a Daciei, efectuând săpături în vestigii-
le daco-romane din situl arheologic de la Berzovia, Caraş-Severin. Vincențiu Babeş participă la 
lucrările Secţiei istorice a Academiei Române, întocmind aprecieri ale lucrărilor istorice propuse 
pentru premiile Năsturel-Herescu, Adamachi. În perioada 1898-1899 este ales preşedinte al Secţiei 
istorice a Academiei Române.

Profesorul clujean G. Cipăianu, care i-a dedicat o documentată şi frumoasă monografie, 
sintetizează cel mai bine, în cartea sa8, întreaga activitate a membrului fondator al Academiei 
Române, din Banat, a omului politic, istoricului şi patriotului român: „Meritele ştiinţifice ale lui 
Vincenţiu Babeş nu pot aspira la o comparaţie cu colegii săi de la Academie, Alexandru Odobescu, 
George Bariţ, A.D. Xenopol. El a fost mai mult un om cu vaste cunoştinţe. Cu spirit de pătrundere şi 
discernământ, cu idei şi opinii utile, mijlocind de multe ori influenţa Academiei, ajutorul ei spiritual 
şi material pentru românii din Austro-Ungaria şi nevoile lor culturale. A contribuit la propăşirea 
culturii mai mult cu o ştiinţă orală, cu verbul, cu o judecată cumpănită, rostită judicios în problemele 
prioritare dezbătute, sprijinind iniţiative care veneau din afară spre Academie sau impulsuri pornite 
din ea. Parţial, prezenţa lui la Academie este caracterizată în cuvinte potrivite, la 26 ianuarie (st. v) 
1907, de Ioan Kalinderu, care îl evoca pe Vincenţiu Babeş: „Mulţi dintre noi ne aducem cu plăcere 
aminte de bătrânul cu cuvântul vioi, cald, blând şi afabil, care se întreţinea cu fruntaşii noştri politici 
şi literaţi despre chestiunile la ordinea zilei”.

8 G. Cipăianu – Vincenţiu Babeş, Edit. Facla, 1980, p. 157
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Nu putem încheia aceste (poate) prea sărace aprecieri asupra eroicei vieţi, operei şi luptei  
celor doi iluştrii fondatori din Banat ai Academiei Române, fără cuvintele lui Vincenţiu Babeş  
rostite în Aula Academiei Române, gânduri care-i caracterizează cel mai bine pe cei doi bărbaţi 
aleşi ai neamului românesc, pildă demnă pentru noi toţi cei de azi9: „Andrei Mocsony, bărbatul 
cu stare şi cu înaltă cultură socială, bărbatul şi respectiv familia sa din clasa superioară a societăţii, 
tocmai aşa ni prezintă, prin luptele sale, o viaţă plină de decepţii şi suferinţe, ce trec des în martiriu 
şi chiar în tragedie, ca şi toţi bărbaţii noştri de jos din popor, cari de secoli, şi anume de la începerea 
redeşteptării noastre naţionale, prin străduinţe încordate, prin caracter ferm, zel şi devotament activ, 
au luptat şi s-au expus pentru o idee mare, pentru recunoaşterea drepturilor poporului român, a 
drepturilor de existenţă şi dezvoltare şi prosperare naţională în patria sa străbună.

Va să zică: soarta şi Provedinţa ce croieşte sorţile popoarelor este justă, ea egalmente împarte 
celor căror se cuvine suferinţele şi cununa martiriului.

Să fim siguri, deci, că ea, soarta şi Provedinţa, egalmente va împărţi şi învingerea şi triumful, 
şi toate foloasele mulţimei poporului, când le va fi meritat!”

Da, într-adevăr, soarta și Providența le-a împărțit lui Andrei Mocioni și lui Vincențiu 
Babeș, membrii fondatori, din Banat, ai Academiei Române, și învingerea și triumful, și toate 
foloasele poporului, atât lor cât și generației de la 1866, când le-a meritat! Dar, când le va merita 
generația de la 2016, ne întrebăm, acum, când Academia Română a împlinit venerabila vârstă de 
150 de ani?

ACADEMIA ROMÂNĂ 1866 - 1948

După aprecierile unor oameni de seamă ai timpului (C.I. Istrati, L. Mrazec), „prin însuşi 
actul său de fundaţiune şi constituire, Academia cuprindea, de la început, reprezentanţii cei mai de 
seamă ai gândirii şi graiului românesc, tot ce România avea atunci mai ales şi mai nobil. Toate 

9 Ibidem 5, p.41-42

Inaugurarea Academiei Române
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 ţinuturile aveau solii lor în acest for al culturii integrale româneşti. Deopotrivă, erau reprezentate 
Principatele Române, de curând unite, Ardealul şi Banatul, Bucovina şi Basarabia şi aromânii din 
ținuturile suddunărene”. Şedinţa inaugurală a Societăţii Literare Române are loc în data de 1/13 
august 1867, în Bucureşti, în casa banului Constantin Gr. Ghica, moment în care este aleasă şi 
prima conducere: Ion Heliade Rădulescu – preşedinte, Timotei Cipariu – vicepreşedinte şi August 
Treboniu Laurean – Secretar general.

Încă de la începuturile sale, „înalta instituţie academică a fost considerată republica celor 
egali. În republica noastră, fiind toţi egali, întâietatea e mai mult o sarcină decât o cinste“, va declara 
Vasile Pârvan, la investitura sa, ca vicepreşedinte al Academiei Române. Acesta a fost spiritul 
academic al Societăţii Literare Române încă de la constituire, spirit ce va continua să dăinuie, mulți 
ani, sub cupola Academiei Române, până în nefastul an 1948.

În anul 1867, Societatea Literară Română a adoptat primul său Statut. Având în vedere 
faptul că avea în structura sa şi oameni de ştiinţă din alte domenii, conform Statutului Societatea 
Academică este formată din membrii „actuali” (titulari), corespondenţi şi de onoare. Primul 
membru de onoare al Societăţii Academice Române a fost ales, în 15/27 septembrie 1867, 
Domnitorul Carol I, devenit, prin încoronare, primul Rege al României şi, astfel, primul protector 
al Academiei Române. La 27 martie / 8 aprilie 1879, prin decret domnesc, Societatea Academică 
Română s-a transformat în „institut naţional cu denumirea de Academia Română, persoană morală 
şi independentă în lucrările sale de orice natură, având drept scop cultura limbii şi istoriei naţionale, 
a literelor, a ştiinţelor şi a frumoaselor arte”.

Academia Română – București
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VIAȚA ACADEMICĂ ÎN BANATUL ANILOR 1866–1948

Banatul, această provincie atât de armonios alcătuită, mărginită de Mureş, Tisa, 
Dunăre și coroana vestică a Carpaților Meridionali, cuprinzând cele mai diferite bogăţii natu-
rale, câmpii dintre cele mai mănoase, dealuri şi munţi de un pitoresc aparte, binecuvântată 
de Dumnezeu şi înnobilată de locuitorii săi, a fost şi continuă să fie una dintre cele mai 
de seamă zone economice ale României. Banatul, din cele mai vechi timpuri, începând cu 
ocupaţia romană şi până în epoca modernă şi contemporană, a fost o zonă de maximă atracţie, 
migraţie, aşezare şi statornicire pentru cele mai diferite seminţii, etnii şi continuă să fie şi 
azi loc de căutare pentru mulţi, foarte mulţi locuitori din alte provincii ale României şi din 
alte ţări. Evoluţia economică complexă, de ansamblu a Banatului, dezvoltarea unor centre 
industriale şi comerciale, apariţia unor premiere mondiale în domeniul tehnicii au făcut din 
provincia bănăţeană un loc de atracţie, în primul rând pentru mulţi ingineri de seamă, care 
au constituit, pe aceste meleaguri, centre de cercetare importante (Timişoara, Reşiţa, Bocşa, 
Oraviţa, Caransebeş, Lugoj, Arad etc.). Pe acest fundal economic şi social, au apărut şi primii 
embrioni ai cercetării ştiinţifice bănăţene.

De la fondarea instituţiei academice până la Marea Unire din 1918, timp de mai bine de 
jumătate de secol, Academia Română a avut un rol determinant în ceea ce priveşte cultivarea 
spiritului de unitate naţională al românilor. În această perioadă, o pleiadă de scriitori, publicişti, 
ierarhi ai bisericii ortodoxe şi greco-catolice, oameni politici din Banat au militat pentru acelaşi 
mare ţel naţional – unirea tuturor românilor. Astfel, oameni de cultură remarcabili, istorici, teologi, 
publicişti, oameni politici precum Atanasie Marian Marienescu, Simeon Mangiuca, Ioan Slavici, 
Vasile Maniu, Iosif Goldiş, Nicolae Popea, Vasile Mangra, Gheorghe Popoviciu, Enea Hodoş, 
sunt aleşi membri ai Academiei Române, deşi, cu toţii, după cum bine se ştie, se aflau dincolo de 
Carpaţi, în Banat. 

Un fapt demn de remarcat pentru academismul românesc antebelic, demn de reținut pentru 
competiția academică actuală, se referă la selecția membrilor Academiei Române numai și numai 
pe bază de valoare științifică (și nu pe bază de algoritmi regionali sau de altă natură) se referă 
la episodul academic al orașului Oravița din județul Caraș. În Oravița sfârșitului de secol XIX, cu 
o viață culturală intensă pentru acea vreme (dar și pentru cea de azi), au lucrat concomitent doi 
academicieni, Atanasie Marian Marinescu și Simeon Mangiuca, care s-au remarcat prin cercetările 
lor de mare valoare în domeniul literaturii, etnografiei și folcloristicii.

Vasile Goldiş, membru în Consiliul Dirigent, bărbatul de stat, ministrul de mai târziu în 
guvernul României Mari, cel care, prin glasul său, a dat citire la 1 decembrie 1918, la Alba Iulia, 
Rezoluţiei către naţiune, va fi ales membru al Academiei Române la 7 iunie 1919. La aceeaşi dată, 
sunt aleşi membri ai Academiei Române încă doi mari români din Banat, episcopul de Caransebeş 
Miron Cristea, cel care va fi ales primul Patriarh al României, şi publicistul şi omul politic, din 
Lugoj, Valeriu Branişte.

Un moment remarcabil în viaţa ştiinţifică a României îl constituie primul zbor mecanic al 
bănăţeanului Traian Vuia, la Monteson-Paris, în data de 18 martie 1906. Geniul tehnic, alături de 
realizările ştiinţifice fără egal, multe premiere mondiale în domeniul tehnicii şi contribuţiile sale 
pe tărâm social-politic, apărute în publicaţiile vremii la Paris şi Lugoj, mai puţin cunoscute în medi-
ile intelectuale româneşti, l-au aşezat pe Traian Vuia în rândul membrilor Academiei Române, 
precum şi în galeria celor mai de seamă oameni de ştiinţă ai României şi ai lumii.

Realizarea vechiului deziderat al Banatului, de a avea învăţământ universitar la Timişoara, 
se va împlini după Marea Unire, în 1920, prin înfiinţarea Şcolii Politehnice. Acest prim nucleu 
universitar, coagulat în jurul unor matematicieni, ingineri și oameni de cultură de seamă, precum 
Traian Lalescu (primul rector al Şcolii Politehnice), Victor Vâlcovici, Tiberiu Brediceanu a 
constituit embrionul fecund al viitoarei vieţi academice în Banat. Apariţia şi dezvoltarea labora-
toarelor ştiinţifice în cadrul Şcolii Politehnice vor crea climatul propice cercetătorilor de frunte din 
domeniul ştiinţelor tehnice, fundamentale şi avansate, precum şi al matematicii, fizicii şi chimiei. 
În anul 1945, se înfiinţează, la Timişoara, încă trei instituţii de învăţământ superior în domeniile 
matematicii, fizicii, chimiei, filologiei, pedagogiei, agriculturii şi medicinii, respectiv Institutul 
Agronomic, Institutul de Medicină și Institutul Pedagogic.
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Universitatea de Medicină

Universitatea Politehnica
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Universitatea de Vest

Universitatea de Științe Agricole
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1948 – MAREA DRAMĂ A ACADEMIEI ROMÂNE

În perioada 1945-1948 România s-a aflat la un moment de grea cumpănă istorică: 
schimbarea dramatică de regim politic, trecerea de la democraţia garantată de structurile statale 
şi, în primul rând, de monarhia constituţională a României, la structurile comuniste care au 
eliminat absolut toate libertăţile democratice consolidate în timp (libertatea cuvântului, libertatea 
credinţei, libera circulaţie a persoanelor etc.), confiscarea şi desfiinţarea proprietăţii private şi, 
prin aceasta, libera iniţiativă în economia de piaţă (care, practic, a dispărut şi odată cu aceasta 
competiţia şi competitivitatea). 

După abdicarea forţată și izgonirea Regelui Mihai din țară, Partidul Comunist se instalează 
pentru o lungă, neagră şi deosebit de grea perioadă din istoria ţării, care a început cu o violenţă 
fără precedent, prin eliminarea din societatea românească a celor mai valoroase elite ale sale: 
intelectualitatea academică, burghezia naţională făuritoarea industriei autohtone interbelice, şi 
ţărănimea de frunte a satului, păstrătoarea tradiţiilor româneşti (catalogată de ideologia comunis-
tă drept elemente chiabureşti reacţionare).

Prin Decretul Prezidial nr. 76 din 8 iunie 1948, întărit apoi de Statutul de organizare şi 
funcţionare din 12 august al aceluiaşi an, Academia devenea instituţie de stat, subordonată direct 
Consiliului de Miniştri, sub numele de Academia Republicii Populare Române.

Imensa jertfă a Academiei Române pentru „împlinirea idealurilor comuniste” se prezintă 
astfel: 

• îndepărtarea din Academie a 113 savanți, amintindu-i, cu acest prilej, numai pe următo-
rii: Lucian Blaga, Adrian Maniu, Gheorghe I. Brătianu, Silviu Dragomir, Alexandru I. Lapedatu, 
Ştefan Meteş, Constantin Rădulescu-Motru, Simion Mehedinţi, Victor Slăvescu, Dimitrie Gusti, 
Tiberiu Brediceanu, Sabin Manuila, Octav Onicescu, Victor Vâlcovici, Traian Vuia, Gogu 

Constantinescu, Iuliu Maniu, Gheorghe Tătărescu, 
Iuliu Hossu etc., din care șapte membri ai Academiei 
având originea în zona Banatului, printre care 
fostul rector al Școlii Politehnice,  Victor Vâlcovici 
și marele inventator Traian Vuia, doi ajungând 
pentru mulți ani în închisoare (Silviu Dragomir, în 
foto alăturată, și Ștefan Meteș);

• condamnarea şi întemniţarea a 31 
de membri ai Academiei pentru delictul de a-şi fi 
servit şi iubit ţara, pe o durată de peste 120 de ani 
de temniţă, dintre aceştia nouă academicieni au 
murit în închisori;

• confiscarea întregului patrimoniu 
material, financiar și cultural artistic (60 imobile, 9000 ha teren agricol, 21000 ha pădure, colec-
țiile de artă, documente istorice, manuscrise, acțiuni și obligațiuni).

Este posibil ca unii cititori să se întrebe dacă, acum, în anul 2016, după 26 de ani de 
democrație (și aproape șapte decenii de la tristul eveniment), este utilă prezentarea celui mai greu 
moment al Academiei Române din istoria sa de 150 de ani. Răspunsul este categoric afirmativ, 
având, în acest sens, trei argumente:

„am scris despre cel mai dramatic moment al primei instituţii româneşti de ştiinţă şi cultură, 
1948 - MAREA DRAMA A ACADEMIEI ROMÂNE, deoarece, după peste douăzeci de ani de activitate 
neîntreruptă, continuă, zi de zi, în Academia Română, spre mai binele supremului for academic al 
ţării, am trăit şi simţit sentimentul că, în ultimul timp, prea puţin se vorbeşte, se evocă şi se glorifică 
înaintaşii noştri, elite de primă mărime, piscuri ale ştiinţei şi culturii româneşti, cei mai mulţi dintre 
domniile lor, înalţi demnitari ai statului român, cu imense contribuţii la făurirea României Mari, a 
democratizării societăţii româneşti interbelice, precum şi a edificării şi modernizării economiei ţării, 
cărora li s-a retras calitatea de membri ai Academiei Române, iar mulţi, prea mulţi întemniţaţi în 
închisorile comuniste, morţi fără lumânare şi fără cruce, în puşcărie, călcaţi de tăvălugul comunist şi, 
care, în mare parte şi tot mai mult şi nemeritat, sunt uitaţi sau ignoraţi de lumea academică de azi. 
Singura lor vinovăție, invocată de regimul comunist, a fost imensa contribuţie la făurirea ştiinţei şi 

Silviu Dragomir
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culturii naţionale, înalta iubire de ţară şi, mai presus de toate, ideile şi faptele lor care au stat la te-
melia întregirii României.

Al doilea argument referitor la menționarea acestui moment dramatic din istoria Academiei 
Române are în vedere necesitatea cunoaşterii de către noile generaţii a atacului brutal al puterii comu-
niste asupra instituţiei academice, cu „misiunea” ţintită spre anihilarea celei dintâi instituţii naţionale 
care a adus sub aceeaşi cupolă a culturii, limbii şi ştiinţei, pe toţi românii, indiferent de provincie şi sub 
ce stăpânire se aflau. În ideologia comunistă, independenţa, autonomia, echidistanţa şi libertatea aca-
demică, libertatea de gândire a oamenilor de ştiinţă şi de cultură erau principii academice, dar și de 
viață, de neacceptat şi de netolerat. Iar Academia Română, masiv epurată, îngenunchiată, înfricoşată 
şi întemniţată, asemenea tuturor instituţiilor democratice, trebuia înregimentată şi pusă în „slujba” 
puterii comuniste. 
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În sfârşit, am amintit acest moment dramatic al Academiei Române cu credinţa adâncă şi 
curată că iertarea este omenească, este creştinească, dar şi cu convingerea fermă, parafrazându-l pe 
marele pictor spaniol Goya, că uitarea (poate) naşte monştri, noi monştri”10.

Argumentele prezentate anterior au fost, din păcate, eludate drastic de evenimentele petre-
cute în Academia Română în perioada 1975-1989, perioadă în care sunt admiși ca membri titu-
lari Elena Ceaușescu (1974) și Nicolae Ceaușescu (1985, academician și președinte de onoare al 
Academiei Republicii Socialiste România), fără  a mai fi aleși timp de aproape 15 ani membri noi. 
Revoluția din Decembrie 1989 găsește Academia Română înjumătățită și îmbătrânită (în pragul 
dizolvării biologice), cu 93 de membri și șapte funcționari, din care o șefă de cabinet și un șofer.

VIAȚA ACADEMICĂ ÎN BANAT DUPĂ 1948

Încă înainte de anul 1948, viața științifică din Banat se coagulează în jurul unor perso-
nalități precum: Cornel Micloși, Dan Mateescu, Remus Răduleț, Ilie Murgulescu, Coriolan 
Drăgulescu, Alexandru Cisman, formați la Berlin-Charlottenburg, Karlsruhe, Göttingen, Dresda, 
Nancy, Versailles etc., profesori în Școala Politehnică care au construit nucleele de bază ale Bazei 
de Cercetări a Academiei Republicii Populare Române, creată la 1 septembrie 195111.

În timp, studenţi de frunte ai Politehnicii din Timişoara, dovedind reale calităţi de cercetare 
şi didactice, vor deveni profesori, alături de maeştrii lor, iar, mai apoi, membri ai Academiei 
Române. În noua generaţie de oameni de ştiinţă ai Politehnicii din Timişoara, s-au remarcat 
profesorii Ştefan Nădăşan, Aurel Bărglăzan, Ioan Anton, Toma Dordea, Gheorghe Silaş, Vasile 
Cocheci, Traian Sălăgean. Contribuţiile lor remarcabile în domeniul ştiinţelor tehnice şi al dezvol-
tării învăţământului politehnic, prezentate în detaliu în partea a II-a a acestei cărți, constituie 
piatra de temelie, fundaţia solidă şi, totodată, recunoaşterea, atât în ţară cât şi în străinătate, a 
temeiniciei pregătiri inginereşti la Școala Politehnică de la Timişoara.

Din anul 1951, în laboratoarele Bazei ştiinţifice şi ale catedrelor de profil se vor dezvolta și 
cercetări de excepţie în domeniile medicinei, agronomiei, lingvisticii, în jurul profesorilor, membri 
ai Academiei Române, Pius Brânzeu, Benedict Menkes, Gheorghe Lupaşcu, Petre Spânul, 
Irimie Staicu, Gheorghe Ivănescu, formaţi, asemenea colegilor din Politehnică, la mari şcoli 
universitare europene și americane: Strasbourg, Viena, Manhattan-Kansas – SUA etc.

Perioada la care ne referim acum, 1948-1989, a fost una dintre cele mai grele şi 
mai complexe din întreaga istorie a României. Aici trebuie să precizăm și faptul că în anul  
1951 (1 aprilie) se înființează, prin decizia Academiei Republicii Populare Române, Institutul 
de studii româno-sovietice, institut care a funcționat, conform datelor de arhivă găsite în ulti-
mul timp, până în anul 1957. Ocupaţia sovietică, ideologizarea excesivă, dar, în mod deose-
bit, destructurarea instituţiilor democratice şi înlocuirea lor cu organismele totalitarismului, 
distrugerea societăţii civile, degradarea libertăţilor academice şi universitare, limitarea, până 
la dispariţie, a libertăţii cuvântului şi a opiniilor, au făcut să apară, în prima fază, confuzii 
ideologice şi dispute între generaţii. În acest context, este firesc să ne punem întrebarea: cu ce a 
contribuit fiecare academician, profesor sau cercetător, predecesorii sau contemporanii noştri, la 
progresul ştiinţei româneşti, a academismului, a învăţământului, culturii şi economiei bănăţene? 
Pentru a răspunde cât mai corect la această întrebare, pentru a aşeza pe fiecare personalitate a 
perioadei în galeria timpului, la locul unde i se cuvine, pentru a evalua cât mai bine meritele şi 
erorile, luminile şi umbrele acestor bărbaţi care au trăit şi lucrat sub vremuri grele, nu trebuie 
să eludăm contextul social-politic amintit anterior. Prin urmare, factorul determinant în apreci-
erea personalităţii profesorilor, academicienilor, oamenilor de ştiinţă, în evaluarea eforturilor şi 
efectelor activităţii lor, trebuie să fie rezultatele perene, peste timp, roadele muncii făuritoare 
de oameni, şcoală, ştiinţă şi sisteme. În noul context, consider că ar fi o mare greşeală dacă am 
proceda, asemenea comuniştilor şi altor extremişti de stânga sau de dreapta, negând totul şi pe 
toţi, pentru că au aparţinut unei anumite perioade. Orice om, în oricare perioadă, are luminile 

10 P.I. Otiman – Marea dramă a Academiei Române, Edit. Academiei Române, 2013
11 Activitatea Bazei de Cercetări Timișoara este prezentată în Capitolul 2
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şi umbrele lui. În acest moment aniversar, să vedem chipul luminos al fiecărui academician, 
profesor şi cercetător, să vedem partea fructuoasă și frumoasă a fiecărei perioade. Istoria ne va 
judeca, pe fiecare dintre noi şi pe noi toţi, ca societate şi sistem, funcţie de ceea ce am făcut 
bine sau rău acestui neam, funcţie de ceea ce am făurit sau ceea ce am distrus în societatea, 
economia şi ştiinţa românească. Să nu acoperim luminile şi să nu ne dăm înapoi din a ne asuma 
erorile predecesorilor noștri şi ale noastre. Este spre binele neamului românesc, spre întronarea 
adevărului, spre educarea tineretului și, mai presus de toate, spre refacerea atât de necesară a 
moralităţii societăţii noastre actuale.

După anul 1970,  și, mai cu seamă în perioada 1980-1989, România, prin politica de 
închistare totală, se închide din nou. Anii de recluziune intelectuală totală sunt deosebit de grei. 
Accesul informaţiei ştiinţifice în România este totalmente blocat. Nici o carte şi nici o revistă stră-
ină nu mai pătrund, pe căi normale, în biblioteci. Singurele surse de informare bibliografică sunt 
cărţile şi revistele primite de la colegii din străinătate, cărora trebuie să le mulţumim şi cu acest 
prilej. În aceeaşi perioadă (1960-1970), graţie unei oarecari destinderi şi deschideri spre ţările cu 
învăţământ şi ştiinţă modernă, totuși, câțiva colegi, puțini la număr, universitari din Timişoara, 
beneficiază de stagii mai lungi sau mai scurte de specializare în Statele Unite ale Americii, Franţa, 
Germania, Italia etc. Pentru acești colegi, şansa de a participa la specializări în universităţi din 
ţările menţionate, a reprezentat un moment de cotitură în ceea ce priveşte mentalitatea, concepţia 
şi formarea lor ca dascăli.

Cu toate vicisitudinile vremii, determinate de instalarea și persistența comunismului timp 
de 45 de ani în România, care a afectat profund şi Academia, conştiinţa libertăţii academice şi a 
necesităţii emancipării vieţii universitare nu a dispărut niciodată. În anii grei ai ocupaţiei sovie-
tice şi ai dictaturii comuniste totalitare, studenţii şi profesorii Timişoarei au dus, din generaţie 
în generaţie, prin fapte, prin cuvinte sau numai în gând, ideea schimbării orânduirii comuniste 
şi revenirea la normalitate, la democraţie. Studenţii timişoreni s-au aflat, în octombrie 1956, în 
primele rânduri ale revoltei anticomuniste de la Timişoara. Cei care au trăit evenimentele acestor 
zile îşi amintesc dramatismul lor.

FILIALA TIMIȘOARA A ACADEMIEI ROMÂNE DUPĂ ANUL 1989

Dorința de revenire a Românei, în general, și a vieții academice și universitare, în special, 
la democrație și libertatea de creație științifică și artistică, de participare activă a institutelor și 
cercetătorilor în spațiul științific european și mondial, au constitut resorturile care au menținut 
în permanență speranța universitarilor (cadre didactice și studenți) și a cercetătorilor timișoreni 
de revenire la normalitatea societății românești. Acumulările tot mai intense de nemulțumire și 
insatisfacție profesională au constituit resorturile care au impulsionat implicarea și participarea 
universitarilor timișoreni în mișcările revoluționare din Decembrie 1989.

Și astfel, imediat după Decembrie 1989, printre primele decizii luate, în spiritul aspirațiilor 
universitarilor și academicienilor, s-a creat posibilitatea revenirii, încet, încet (nu de puține ori cu 
sincope) la normalitatea vieții și activității academice (Decretul lege nr. 4/1990 privind organiza-
rea și funcționarea Academiei Române). Decretul lege nr. 4/1990 a prevăzut înființarea filialelor  
Academiei Române. În cazul Filialei Timișoara, s-au (re)înființat următoarele structuri de cercetare 
științifică:

• Institutul de studii socio-umane, devenit, între timp, Institutul de Studii Banatice „Titu 
Maiorescu”;

• Institutul de Chimie;
• Laboratorul de Chimie Anorganică care împreună cu Institutul de Chimie au format în 

anul 2002 Institutul de Chimie Timișoara al Academiei Române;
• Observatorul astronomic;
• Biblioteca filialei; 
• Centrul de Cercetări Tehnice Fundamentale și Avansate, înființat în anul 1996;
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Centrul de Cercetare pentru Dezvoltarea Rurală Durabilă a României, înființat în anul 
200512.

Preluarea laboratoarelor și cabinetelor din clădirea Filialei și a fondului de carte din bibliotecă, 
în ianuarie 1990 și în continuare a creat grave probleme administrative și financiare institutelor și 
centrelor. Starea acestora, după mulți ani de neutilizare, absența investițiilor pentru dotări, extin-
deri și reparații capitale au necesitat eforturi financiare impresionante din partea filialei, institutelor 
și centrelor de cercetare, în condițiile penuriei bugetare pentru cercetare după anul 1990.

Prin implicarea în programele de cercetare competiționale naționale și internaționale, în 
special a Institutului de Chimie și a Centrului de Cercetări Tehnice Fundamentale și Avansate, 
cercetătorii au reușit să doteze laboratoarele cu aparatură de cercetare, calculatoare, la standar-
dele internaționale actuale, în sumă de peste 15 milioane de lei din fonduri extrabugetare. În 
perioada 2006-2016, clădirile Filialei, laboratoarele, atelierele au intrat într-un amplu proces de 
extindere și reabilitare. Construcția aulei și modernizarea laboratoarelor, atelierului și spațiilor de 
cercetare ale Filialei în perioadele 2004-2006 și 2010-2014, în valoare de 6,2 milioane lei au creat 
condiții optime activității științifice.

De asemenea, investiția actuală, de circa două milioane lei, de reconfigurare, modernizare 
și aducerea la standardele actuale de siguranță în funcționare a Bibliotecii Filialei, va facilita creș-
terea numărului utilizatorilor și diversificarea activităților de documentare și culturale.

În perioada 1990-2016 președinția Filialei Timișoara a fost susținută succesiv astfel: acad. 
Dan Mateescu, 1990-1994; acad. Toma Dordea, 1994-2003; acad. Păun Ion Otiman, 2003-2006; 
prof. Zeno Simon, m.c., 2006-2011; acad. Toma Dordea, 2011-2014; acad. Păun Ion Otiman, 2014 
și în prezent.

12 Prezentarea institutelor și a centrelor de cercetare ale Filialei Timișoara a Academiei Române se face în Capitolele 
3 – 9
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ACADEMIA ROMÂNĂ AZI

Generaţia de azi de tineri cercetători, studenţi, masteranzi şi doctoranzi din Academia 
Română au posibilitatea, asemenea generaţiei formate în perioada interbelică democratică a ţării, 
să se pregătească, să se dezvolte, în condiţiile competitivităţii şi concurenţei europene şi mondiale 
deschise și în cercetarea științifică. Adică, fiecare tânăr cercetător român competitiv are acces, 
dacă dovedeşte calităţi ştiinţifice, în orice universitate sau laborator de cercetare al lumii, cu două 
condiţii: să dorească şi să dovedească. 

Considerăm, de asemenea, că Academia Română, ca instituţie fundamentală a ştiinţei 
româneşti, împreună cu universităţile şi instituţiile de cercetare ştiinţifică, trebuie să joace, prin 
potenţialul lor de cunoaştere ştiinţifică, un rol mai activ în viaţa publică a ţării. Acad. Eugen 
Simion, preşedinte al Academiei Române în perioada 1998-2006, analizând poziţia, atitudinea şi, 
mai ales, nevoia de implicare a Academiei Române şi academicienilor în viaţa ştiinţifică, econo-
mică şi socială a ţării, cu prilejul împlinirii a 140 de ani neîntrerupţi ai înaltei instituţii academice  
în slujba ştiinţei şi culturii româneşti, afirma13:

„Într-o istorie care a cunoscut atâtea traume, răsturnări şi instabilităţi enorme, şi într-o lume 
care a fost adesea silită să construiască în fuga cailor, adică repede şi provizoriu, Academia Română 
a reprezentat un factor de stabilitate şi continuitate, ...., un spaţiu al gândirii libere şi al respectului 
faţă de valorile morale şi intelectuale, un loc unde se întâlnesc şi cooperează intelectualii eminenţi 
care înţeleg şi respectă, ei înşişi, libertatea de gândire a celorlalţi. Pe scurt, Academia Română (cu 
excepţiile pe care le cunoaştem şi cu erorile pe care trebuie să le evităm), este un veritabil „Parlament 
al savanţilor” ... Un parlament al savanţilor înseamnă, nu numai un loc în care se întâlnesc oamenii 
învăţaţi dintr-o epocă, este şi un loc unde se gândeşte mult, se gândeşte liber, se emit idei şi se transmit 
idei către societate şi către cei care conduc, la un moment dat, societatea. „Parlamentul savanţilor” 
trebuie să inspire legi bune, şi, de este cu putinţă, să descurajeze iniţiativa de a scoate legi proaste, 
legi care ating libertatea individului şi ştirbesc demnitatea şi bunăstarea unei naţiuni. Peste tot în 
lumea civilizată (lumea democraţiei), Academiile sunt consultate şi oferă sfaturi puterii executive.

Pentru ca acest rol să fie îndeplinit, trebuie, întâi, ca Academia să ştie să ofere idei bune şi, în 
al doilea rând, puterea în exerciţiu să ştie să le ceară şi, mai ales, să aibă capacitatea de a le primi”.

Ideea marilor teme de cercetare, a proiectelor fundamentale ale României ne-a fost sugerată 
de poziţia, atitudinea şi nevoia de implicare a Academiei Române, a universităţilor şi instituţiilor de 
cercetare ştiinţifică, în mod concret a academicienilor, profesorilor universitari şi cercetătorilor, prin 
potenţialul lor de cunoştinţe ştiinţifice, în viaţa publică a ţării. Suntem conştienţi de faptul că acti-

13 E. Simion – Cuvânt la Ședința solemnă a Academiei Române, 4 aprilie 2016

Acad.  
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vitatea noastră de zi 
cu zi, în laboratoarele 
ştiinţifice, atelierele 
de creaţie, concreti-
zată în rezultate, idei, 
puncte de vedere, 
dacă acestea rămân 
numai în mediul 
ştiinţific, în reviste, 
cărţi şi tratate ori vor 
fi prezentate numai 
studenţilor la cursuri 
sau numai în reuniu-
nile științifice, pentru 
societatea româneas-
că nu este suficient, 
deoarece decidenţii 
majori din spaţiul 
politic sau public  nu 
ajung la acestea ori le 
ignoră, necunoscân-
du-le. Suntem conşti-
enţi, de asemenea, 
că avem obligaţia de 
a sensibiliza societa-
tea civilă cu privire 
la părerile noastre. 
Trebuie să ne asumăm 
o mai pregnantă 
prezenţă, ca factor de 
coagulare şi direcţio-
nare, într-un mediu, 
de cele mai multe ori 
turbulent, dominat, 
nu în puţine locuri şi 
cazuri, de tendinţe 
şi acţiuni mediocre, 
lipsite de profesiona-
lism şi convergenţă. În 
acelaşi timp, suntem 
conştienţi de responsabilitatea noastră faţă de viitorul generaţiilor pentru care ne-am dedicat şi 
ne dedicăm, cărora trebuie să le spunem răspicat părerile şi ideile noastre fundamentate ştiinţific 
şi echidistante politic, cu referire la marile probleme ale ţării, indiferent că acestea convin sau nu 
celor care, vremelnic, conduc treburile publice. Considerăm că, în acest fel, comunitatea academică 
şi universitară timişoreană va obţine o poziţie mai vizibilă, mai percutantă şi, de ce nu, îşi va întări 
calitatea de arbitru judecător în multe din problemele fundamentale ale societăţii româneşti.

Un moment important de revenire la normalitatea vieții academice din România, l-a repre-
zentat anul 2007, Adunarea generală a Academiei Române, cu o imensă majoritate a membrilor 
săi, invitându-l pe Majestatea Sa Regele Mihai I în rândurile sale. Regele Mihai, a fost protector şi 
preşedinte de onoare al Academiei Române (6 septembrie 1940 – 30 decembrie 1947. Regele Mihai  
a rostit în Aula Magna a Academiei Române în ziua de 8 aprilie 2008, următoarele: „La aniversarea 
Academiei, se înfăptuieşte o reparaţie istorică, prin reluarea legăturii dintre Regalitate şi Academie. 
Mă bucur că, peste vicisitudinile timpului, atât Casa Regală, cât şi instituţia academică au rezistat, 

Foaierul înainte de recondiționare
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rămânând simboluri 
trainice ale valorilor 
româneşti. 

R e f ă c â n d u - s e 
legătura istorică, sper 
ca împreună să recâşti-
găm locul României şi 
în domeniul cultural, 
artistic şi ştiinţific, aşa 
cum am făcut-o deja în 
cel militar şi politic. 

Astfel, vom pune 
în valoare marele po-
tenţial uman în spriji-
nul dezvoltării europe-
ne a ţării noastre”.

În final, remar-
căm faptul că din cei 
1700 de membri ai 
Academiei Române, 
de la începuturi şi 
până astăzi (4 aprilie 
2016), 102 de membri 
provin sau au lucrat 
în Banat și în zone-
le limitrofe (Arad, 
Deva, Zărand, Hațeg, 
Voivodina). Cei mai 
mulţi academicieni 
bănăţeni, după cum 
este firesc, având în 
vedere evoluţia vieţii 
ştiinţifice și universi-
tare a Banatului, s-au 
distins, prin rezulta-
tele lor de excepţie, 
în domeniul ştiinţelor 
tehnice (22) și funda-
mentale (matematică, 
fizică, chimie, biolo-

gie – 20). Un număr mare de înalţi ierarhi ai bisericii ortodoxe şi greco-catolice (12) au onorat 
Academia Română, precum şi mulţi scriitori, publicişti, oameni de artă şi oameni politici (12) au 
devenit, datorită contribuţiei lor la spiritualitatea românească, membri ai instituţiei academice. 
Trebuie să menţionăm contribuţiile de excepţie ale membrilor din Banat ai Academiei Române, 
în domeniile medicinei (8), agronomiei (5), artei (5) și istoriei (3), precum şi în alte domenii ale 
ştiinţei şi culturii (15).

Foaierul după  recondiționare
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CAPITOLUL 2

BAZA DE CERCETĂRI ȘTIINŢIFICE  
TIMIȘOARA A ACADEMIEI  

(1951 – 1970 – 1989) 

Acad. Toma DORDEA, Acad. Păun Ion OTIMAN

Banatul și principalele sale orașe, ca urmare a condiţiilor umane și naturale locale și a 
legăturilor sale cu regiunile învecinate, încă din perioada medievală, s-au constituit în centre de 
polarizare a activităţii sub foarte multe aspecte. Drept consecință, Timișoara a devenit unul dintre 
cele mai dezvoltate oraşe din Banat. Existenţa unei industrii dezvoltate în regiune, a unei stări de 
civilizaţie materială și culturală mai ridicată decât în zonele vecine, Timişoara a fost primul oraş 
în care s-a introdus iluminatul electric, determinând ridicarea nivelului de pregătire al oamenilor, 
creșterea densităţii specialiștilor cu pregătire superioară, încât înfiinţarea Școlii Politehnice a fost 
o cerinţă organică. Imediat după Primul Război Mondial, în 1920 a fost înfiinţată, la Timişoara, 
Şcoala Politehnică spre care s-a îndreptat marea majoritate a tinerilor din Banat și Ardeal. Aceasta 
a făcut ca, încă de la început, în Politehnică să se dezvolte un corp profesoral de elită, cu o pregătire 
ştiinţifică elevată, conştient de nivelul necesar pregătirii viitorilor ingineri şi pe care l-au instaurat 
în şcoală, asigurând o pregătire temeinică. La această şcoală s-a format o pleiadă de ingineri care 
au contribuit la dezvoltarea industriei din Banat ca şi a altor regiuni şi care au participat la însu-
şirea tehnologiilor din toate domeniile pentru acoperirea nevoilor ţării noastre. Trecerea ţării prin 
cea de a doua conflagraţie mondială a avut parte de un sprijin deloc de neglijat în unităţile în care 
au activat inginerii formaţi în şcoala superioară timişoreană. Aceasta a devenit un centru din care 
au plecat serii de specialişti pentru a-şi îndeplini misiunea pentru care s-au pregătit. 

În afară de aceasta, existenţa specialiștilor de înaltă factură, cu o pregătire superioara 
obţinută în ţară şi în străinătate, care au format tineri specialişti în domeniul tehnic, a constituit, 
totodată, o componentă importantă de polarizare a forţelor de evoluție mai accelerată a centrelor 
științifice și de cultură. În acest mod, s-a format un nucleu, la ale cărui începuturi a contribuit o 
seamă de intelectuali iluştri, începând cu Andrei Mocioni, Vicenţiu Babeş, Damaschin Bojincă, 
Constantin Diaconovici Loga, continuând cu Traian Lalescu, Victor Vâlcovici şi Traian Vuia. 

Un moment important în evoluția culturală și științifică a Timișoarei îl reprezintă anul 1945 
când se înființează încă trei instituții de învățământ superior: Institutul de Medicină, Institutul 
Agronomic și Institutul Pedagogic. Alături de Școala Politehnică, cele trei institute de învățământ 
superior vor constitui embrionul cercetărilor științifice timișorene și, totodată, nucleul de formare 
al școlilor de cercetare academică în domeniile politehnic, medical, agronomic, matematică, fizică, 
chimie teoretică, astronomie și seismologie, lingvistică și literatură, istorie etc. - nuclee ale viitoarei 
Baze de Cercetări Științifice de la Timișoara.

În acest fel, la 1 septembrie 1951, prin Decizia Președintelui Academiei Republicii Populare 
Române, a fost posibil să apară în Timişoara primele unităţi de cercetare ale Academiei Republicii 
Populare Române, iar în 1953, prin HCM 466, s-a înfiinţat Baza de Cercetări Ştiinţifice din 
Timişoara a Academiei Republicii Populare Române. Acesta a fost un eveniment remarcabil care 
trebuia să vină, dat fiind nivelul științific și cultural la care s-a ajuns prin dezvoltarea Politehnicii 
cu noi facultăţi şi prin înfiinţarea actualelor universităţi: Universitatea de Vest, Universitatea de 
Medicină şi Farmacie şi a Universității de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară. În modul acesta, 
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 ansamblul Universitate - Academie a fost realizat. În perioada 1956-1958 s-a pus la dispoziţia 
Bazei de Cercetări o clădire pentru activitatea științifică a personalului şi o clădire pentru bibliote-
că, extrem de importantă privind munca cercetătorilor din noile unităţi științifice. 

Structura Bazei Timișoara a Academiei Republicii Populare Române1 (denumirea dată prin 
Decizie) cuprinde patru colective, după cum urmează:

1. Colectivul de cercetări politehnice (19 posturi);
2. Colectivul de cercetări medicale (15 posturi);
3. Colectivul de cercetări agronomice (17 posturi);
4. Colectivul de cercetări siderurgice Reșița (7 posturi);
5. TESA (27 posturi).
După înfiinţare, în Bază, prin unităţile ei, s-au concentrat cele mai reprezentative direcţii şi 

cele mai active forţe de cercetare din Timişoara. Astfel, s-a reuşit stimularea muncii de cercetare în 
această parte a ţării şi orientarea ei spre cele mai actuale domenii ale preocupării ştiinţifice. S-au 
avut în vedere atât cercetări în direcţii de importanţă imediată, ţinându-se cont de problemele 
cerute de economie, cât şi direcţii de perspectivă. Direcţiile avute în vedere, în prima parte, au fost 
industria, agricultura şi sănătatea. După câţiva ani de oscilaţii (până în 1954), caracterizate prin 
succesiuni de colective, s-a stabilizat un profil mai adecvat cercetărilor, pe o durată mai mare de 

1 În toate documentele și consemnările istorice referitoare la înființarea și funcționarea Bazei de cercetări de la Timișoara 
nu se specifică (aproape) nimic despre o structură a acesteia: Institutul de studii româno-sovietice care a fost înființat 
prin Decizia nr. 3 din 1 aprilie 1951, încadrat cu șase persoane și care a funcționat până în anul 1958 (?), conform 
ultimei consemnări (E. Menkes – „10 ani de activitate științifică la Timișoara”, Analele Academiei RPR, vol. VIII, 1958, 
pag 55 și V. Malinschi – „Planul de cercetări științifice al Academiei RPR pe anul 1958”, Analele Academiei RPR, vol. VIII, 
1958, pag 255)

Filiala Timișoara a Academiei Române
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timp. Acesta a cuprins domenii ale ştiinţelor tehnice, chimiei, ştiinţelor medicale, agriculturii, 
seismologiei, matematicii si fizicii, domenii pe care le regăsim și în învățământul universitar în 
Timișoara, confirmându-se, astfel, legătura simbiotică, complementară între Universitate şi 
Academie. Au fost înfiinţate 4 reviste care au apărut regulat timp de 10 ani, în care s-au publicat 
peste 1000 de lucrări ştiinţifice, din care, practic, jumătate ca rezultat al cercetărilor proprii. De 
asemenea, au fost organizate numeroase manifestări ştiinţifice care numai până în 1965 au depăşit 
50 de evenimente, multe dintre acestea având o amploare naţională și cu participare internaţiona-
lă. Au fost stabilite legături științifice cu unităţi similare din alte ţări şi au fost stimulate participări 
la conferinţe şi congrese ştiinţifice internaţionale, consolidându-se astfel legăturile Bazei cu insti-
tuții științifice similare din străinătate. 

Acest ritm de dezvoltare 
al Bazei Timişoara a Academiei, 
care a polarizat încă de la început 
activitatea ştiinţifică a Timişoarei, 
a făcut ca, în foarte scurt timp, să 
se extindă şi în zonele învecinate, 
formându-se colectivul de cerce-
tare de la Reşiţa în care au activat 
o seamă de ingineri şi tehnicieni 
de înaltă valoare, formaţi în cea 
mai mare măsură la Politehnica 
din Timişoara.

În perioada 1965-1967 
clădirea Bazei din B-dul Mihai 
Viteazu, pentru satisfacerea nece-
sarului de spațiu, s-a etajat, iar la 
Institutul de Chimie s-au constru-
it două aripi noi pentru labora-
toarele de cercetare.

Polarizarea activităţii ştiin-
ţifice din Banat rezultă şi din 
structura colectivelor formate 
în cadrul Bazei. În anul 1954 în 
Bază funcționau 5 colective din 
domeniul tehnic (rezistenţa şi 
tehnologia materialelor, hidro-
mecanică, maşini şi aparate 
electrice, combustibil şi side-
rurgic la Reşiţa), un colectiv de 
chimie, un colectiv de fizică, un 
colectiv agronomic şi 4 colective 
din domeniul medical (fiziolo-
gie, biologie, parazitologie şi 
igienă), situaţie care a constituit 
un argument temeinic pentru a 
se solicita conducerii Academiei 
transformarea Bazei în Filială, 
numărul de posturi ajungând la 217. 

Personalităţi de certă valoare științifică au lucrat în cadrul Bazei. Se remarcă, în această 
perioadă, cercetările efectuate în domeniul tehnic, de profesorul Aurel Bărglăzan, m. c. al Academiei, 
în domeniul  hidraulic, de acad. Cornel Micloşi în cel al sudurii, oameni de știință remarcabili care 
au înţeles necesitatea şi importanţa dezvoltării Bazei şi rolului ei în promovarea ştiinţei şi culturii, 
contribuind, prin efortul lor, la această acţiune constructivă. 

Biblioteca Filialei Timișoara a Academiei Române
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În această perioadă, activitatea Bazei a fost condusă de directorul prof. Gheorghe Lupaşcu, 
m. c. al Academiei, Benedict Menkes, m. c. al Academiei, acad. Ştefan Nădăşan, acad. Coriolan 
Drăgulescu şi acad. Dan Mateescu. 

Concentrarea activităţii ştiinţifice în Baza de la Timișoara a necesitat reorganizarea acesteia 
în centre şi secţii, apărând, astfel, în 1956, Centrul de Cercetări Tehnice cu 4 secţii (de sudură, 
de oboseală şi rupere fragilă, de cavitaţie şi de materiale de construcţii), condus de acad. Cornel 
Micloşi, până în 1963, de acad. Ştefan Nădăşan până în 1967, de acad. Ioan Anton, până în 
1970; Centrul de Embriologie cu 3 secţii (embriogeneză, embriopatologie, embriofiziologie), 
condus de prof. Benedict Menkes, m. c. al Academiei şi, ulterior, Centrul de chimie cu 3 secţii 
(chimie organică, chimie anorganică şi chimie fizică) condus de acad. Coriolan Drăgulescu.  
La acestea s-au adăugat încă 4 secţii de cercetare, în domeniile: Pedologie, Seismologie, Lingvistică 
şi Monumentele naturii. 

Calitatea personalului angrenat în cadrul Bazei a evoluat, ajungând în 1963, să activeze doi 
membri titulari ai Academiei Române (Coriolan Drăgulescu şi Ştefan Nădăşan), 5 membri cores-
pondenţi (Ioan Anton, Constantin Avram, Alexandru Cişman, Gheorghe Ivănescu şi Benedict 
Menkes), un doctor docent şi 12 doctori în ştiinţe.

În această perioadă, au fost puse bazele unor şcoli de cercetare în domeniile: Sudură, Maşini 
Hidraulice şi Cavitaţie, Chimia Complecşilor, Chimie Organică, Rezistenţă şi Încercări de Materiale, 
Teoria Comportării şi Calculului de Beton Armat, Embriologie Experimentală, care au făcut să 
se stabilească o legătură şi mai strânsă între instituțiile de învăţământ superior şi Academie, cu 
rezultate benefice atât în formarea de specialişti cât şi de promovare a cercetării 
ştiinţifice. Aceste școli au devenit cunoscute în ţară şi străinătate prin lucrările 
efectuate, prezentate în sesiuni și conferinţe şi publicate în reviste recunoscute. 

Şcoala de sudură, ale cărei bazei au fost puse în 1937 de către acad. 
Cornel Micloşi, a fost consolidată şi dezvoltată în cadrul Bazei. S-au obţinut 
rezultate valoroase în domeniul realizării căii ferate continue, al sudabilităţii 

metalelor şi aliajelor, în elaborarea de surse de energie pentru 
procesul de sudare, s-au stabilit orientări pentru cercetări în 
domeniul plasmei, au fost pregătite cadre medii şi superioare 
în domeniul sudurii şi a fost înfiinţată revista „Sudura”, extrem 
de utilă pentru consolidarea şcolii de specialitate. 

Şcoala Maşini Hidraulice şi Cavitaţie, formată de eminentul profesor 
Aurel Bărglăzan, m. c. al Academiei, a adus contribuţii în probleme cheie pentru 
acest domeniu, cu evidenţierea fenomenului de cavitaţie, strâns legat de hidrodi-
namica reţelelor de profile şi teoria, calculul şi construcţia maşinilor hidraulice. 
Impulsul dat de remarcabilul profesor a fost amplificat de succesorul său,  acad. 
Ioan Anton, care a intensificat cercetările, elucidând influenţa parametrilor 
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geometrici ai profilului, aprofundând hidrodinamica fenomenului de cavitaţie pentru turbine 
şi pompe şi introducând similitudinea la cavitaţie pentru studierea influenţei acestui fenomen 
asupra caracteristicilor energetice, cu aplicaţii concrete la maşini din centralele hidroelectrice de 
pe Bistriţa, în aval de Bicaz, şi în realizarea unor pompe şi transmisii hidraulice în ţara noastră.

Şcoala de rezistenţă şi încercări de materiale, iniţiată în cadrul Politehnicii din Timişoara, 
a fost consolidată în cadrul Bazei de acad. Ştefan Nădăşan care a orientat cercetările în domeniul 
îmbunătăţirii calităţii materialelor din construcţia de maşini prin contribuţii la elaborarea fontei 
modificate (cu aplicaţie la CFR), în studiul oboselii oţelurilor, în dimensionarea 
bazată pe rezistenţa la oboseală, în stabilirea posibilităţilor de economisire a 
oţelului şi fontei, în care sens au fost elaborate tratate apreciate de specialişti, ca 
„Oboseala materialelor” şi „Analiza şi încercări de metale” care au orientat acti-
vitatea şcolii formate ale cărei contribuţii au servit practica în mod benefic.

Şcoala de cercetări în domeniul materialelor de construcţii, iniţiată şi 
dezvoltată de prof. Constantin Avram, membru corespondent al Academiei, cu 
o bază materială comună a Bazei de Cercetări cu Politehnica din Timişoara, a 
abordat probleme de teoria comportării şi calculul elementelor de beton armat şi 
beton precomprimat, cu scopul realizării de elemente si structuri de beton armat 
cu durabilitate sporită, în care scop au fost perfecţionate metodele de calcul ale 
acestor elemente apreciate favorabil de specialişti. 

Școala în domeniul chimiei anorganice, condusă de către acad. 
Coriolan Drăgulescu, orientată spre chimia complecşilor chelatici, ramură 
a chimiei coordinative; în domeniul chimiei organice, condusă de către prof. 
George Ostrogovici, cu tematică proprie referitoare la combinaţiile organice, 
compuse, azotate, a obținut rezultate remarcabile în domeniu.

Școala de embriologie experimentală, iniţiată de prof. Benedict 
Menkes, m. c. al Academiei, a orientat cercetările spre analiza unor procese 
ontogenetice normale şi patologice, spre studiul reactivităţii embrionare, spre 
dezvoltarea transplantărilor de ţesuturi tumorale pe substrat embrionar, spre 
elaborare de metode originale  experimentale, spre folosirea microcinematogra-
fiei şi microfotografierii în embriologie experimentală ş.a., probleme majore ale 

medicinii şi biologiei în patologia prenatală.
Școala de astronomie şi seismologie, condusă de prof. Ioan Curea, şi-a concentrat atenţia 

în primul rând asupra creării bazei materiale pentru aceste două ramuri, rezultatul acestora fiind 
construirea observatorului astronomic şi a staţiei seismologice în care s-a manifestat capacitatea 
profesorului de a împleti activitatea de concepţie cu cea de realizare concretă, fără de care activi-
tatea s-ar fi redus în cea mai mare măsură la reflecții teoretice, când obiectul la care se referă sunt 
fenomene cu existenţă materială precisă şi care necesită date concrete obținute prin măsurători 
atente şi migăloase. La aceste realizări au participat cu susţinere materială a Universității de Vest 
şi Politehnicii. 

Școala de pedologie, condusă de prof. C.V. Oprea, a orientat cercetările colectivului spre 
studiul solurilor din Banat şi regiunile învecinate în vederea cartografierii lor pentru a se stabili 
agrotehnica adecvată şi metodele de ameliorare a acestora.

Școala de lingvistică, sub conducerea prof. Gheorghe Ivănescu, a 
făcut cercetări asupra formării cuvintelor în limba română, asupra contribuţiilor 
bănăţene în istoria lingvisticii româneşti, în dialectologie, toponimie, lexicolo-
gie stilistică, s-a elaborat atlasul lingvistic pe regiuni ş.a.

În domeniul de Ocrotire a monumentelor naturii s-a urmărit prote-
jarea şi supravegherea zonelor naturale precum şi efectuarea unor lucrări de 
cercetări biologice în rezervațiile științifice din Munții Retezat și ai Banatului.

În perioada 1956 – 1960, sub conducerea acad. Dan Mateescu, a fost 
proiectată și construită Cabana de la Gura Zlata, de pe Râul Mare din Retezat, 
având ca scop cazarea cercetătorilor în domeniile florei și faunei și a protecți-
ei mediului din Parcul Național Retezat. Tot în acest timp, Baza de Cercetări 
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Timișoara, prin Comisia Ocrotirii Naturii, a înființat și extins Cabana Gemenele din Rezervația 
Științifică cu același nume din Retezat. În acest fel, cercetătorii biologi timișoreni au contribuit 
la constituirea unui herbar și a unui insectar de mari dimensiuni din această rezervație naturală.

Toate sectoarele în care s-a desfăşurat activitate de cercetare au fost sprijinite de Biblioteca 
Bazei, care s-a îmbogăţit în permanenţă cu cărţi şi publicaţii din ţară şi străinătate, fiind utilizată 
atât de către personalul propriu, cât şi de personal aparţinând unităţilor de învăţământ  superior 
şi al celor de cercetare-proiectare patronate de diferite ministere.

Cabana Gemenele – Retezat

Cabana Gura Zlata – Retezat
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Pe măsura trecerii timpului, rolul de centru ştiinţific  și cultural al Bazei s-a accentuat 
în special datorită legăturilor strânse dintre Bază, Universități şi celelalte  instituții de ştiinţă şi 
cultură, la care s-au adăugat şi cele în care se aplicau rezultatele științifice.

Ritmul ascendent al Bazei s-a menţinut până în 1970 când s-a produs o nouă orientare a 
organelor de decizie ale ţării, nefastă pentru Academie, care a adus serioase prejudicii instituțiilor 
de ştiinţă şi cultură, orientând activitatea cercetătorilor cu precădere spre partea aplicativă, având 
consecinţe supra obiectivelor de cercetare fundamentală care reveneau, normal, Academiei.  Au 
fost transferate institutele de cercetare ale Bazei către unităţi productive şi către cele din învăţă-
mânt, Academia rămânând, practic, numai for de consacrare, pierzându-şi atributele de orientare 
şi dirijare a activităţii în aceste ramuri de elită ale spiritului uman. În perioada respectivă, secţiile 
de Sudură şi Rezistenţa Materialelor din cadrul Bazei au devenit Institutul de Sudură şi Încercări 
de Materiale în cadrul Ministerului Construcţiilor de Maşini, iar Centrul de Chimie a trecut, mai 
întâi, la Ministerul Învăţământului şi, apoi, la Ministerul Industriei Chimice, sub tutela Institutului 
Central de Chimie. Din punct de vedere material, unităţile de cercetare trebuiau să se autofinanţe-
ze, reducându-se astfel subvenţiile bugetare.

Cadrele de conducere din Bază au fost puse la grele încercări, pentru a găsi soluții de 
continuare a activității ştiinţifice şi culturale și în aceste condiții vitrege. S-a beneficiat de faptul 
că majoritatea cercetătorilor din Bază, mulți cu legături strânse în universităţi, prin intermediul 
acestora, s-au continuat cercetările în probleme de perspectivă, nu în rare cazuri sub o formă 
camuflată.

În perioada 1979-1989, Baza Timișoara a funcționat, practic, cu patru salariați (director – 
Acad. Dan Mateescu, un contabil, un secretar-casier și un îngrijitor). În același timp, și-a continuat 
activitatea numai Biblioteca, subordonată Bibliotecii Academiei RSR din București.

În cadrul Bazei s-au format comisii şi subcomisii științifice compuse, în totalitate, din 
colaboratori onorifici (cadre didactice şi cercetători) care au continuat activitatea pe linia cores-
punzătoare Academiei, În această perioadă dificilă, în acest fel, directorul Bazei de Cercetări de 
la Timișoara,  acad. Dan Mateescu, a reuşit să găsească o modalitate adecvată de supravieţuire a 
spiritului științific al Bazei.

Activitatea științifică a Bazei Timișoara, conform rapoartelor anuale de activitate întocmite 
de acad. Dan Mateescu, s-a remarcat în organizarea periodică de sesiuni de prezentare de refera-
te, lucrări științifice etc. ale cadrelor didactice și cercetătorilor din universitățile timișorene și din 
fostele institute și laboratoare de cercetare ale Bazei, trecute, între timp, la ministerele economice 
sau Ministerul Învățământului.

Ceea ce trebuie să subliniem însă, acum, după mai bine de 45 de ani de la nefastul moment 
– 1970 –, este faptul că spiritul academic al Bazei de Cercetări Științifice Timișoara, cu toate vici-
situdinile perioadei, nu a dispărut, ci dimpotrivă, acesta a perpetuat prin nucleele de cercetători 
și de cadre didactice care și-au continuat activitatea științifică în universitățile și în institutele 
timișorene, în centrele și laboratoarele științifice preluate de la Academie. În acest fel, după 1989, 
încă din primele luni ale anului 1990, s-au făcut primele demersuri pentru reînființarea  Academiei 
României în structura sa inițială și a filialelor Cluj, Iași și Timișoara (Decretul lege din 4 ianuarie 
1990), precum și a institutelor și centrelor de cercetare în cadrul filialelor.
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CAPITOLUL 3

INSTITUTUL DE CHIMIE TIMIȘOARA 

Dr. chim. Otilia COSTIȘOR

Începuturile cercetării chimice în Timisoara sunt legate de Facultatea de Chimie Industrială. 
Pe lângă catedrele didactice prestigioase s-au creat colective de cercetare care au constituit nuclee 
în jurul cărora s-au dezvoltat laboratoarele Secţiei de Chimie (1956) ale Bazei de Cercetări 
Ştiinţifice Timişoara a Academiei Române (HCM nr. 466/1953 1951). Secţia cuprindea Laboratorul 
de Chimie anorganică şi analitică şi – ulterior, Laboratorul de Chimie a compuşilor azotaţi şi colo-
ranţi. Înfiinţarea acestei unităţi de cercetare este indisolubil legată de personalitatea Acad. Coriolan 
Drăgulescu. Alte două personalităţi deschizătoare de drumuri i-au stat cu cinste alături: Profesorul 
dr. doc. Tuliu Simonescu şi Profesorul dr. doc. Iosif Dick.

În urma reorgănizării unităţilor de cercetare în chimie ale Academiei în anul 1963, Secţia 
de Chimie anorganică şi analitică din cadrul Bazei de Cercetări Ştiinţifice din Timişoara se alătură 
Secţiei de Chimie anorganică a Centrului de Cercetări Chimice din Bucureşti și, împreună cu Secţia 
de Chimie a silicaților – nou creată, au format Centrul de Chimie 
Anorganică al Academiei Române.   

Lărgirea bazei materiale, creşterea numerică a colectivelor 
şi diversificarea preocupărilor au condus la constituirea Centrului de 
Chimie în cadrul Bazei de Cercetări Ştiintifice Timişoara a Academiei în 
anul 1966. Au apărut direcţii de cercetare noi în profilul Centrului de 
Chimie, ceea ce a condus la acumularea şi dezvoltarea de competenţe 
comparabile cu cele ce existau pe plan internaţional la acea vreme. 

Infiinţarea Secţiei de Chimie şi în continuare a  Centrului de 
Chimie Timişoara este marcată de contribuţia determinantă a profe-
sorilor Ilie Murgulescu şi Coriolan Drăgulescu, membri ai Academiei 
Române, academicianul Drăgulescu deţinând şi funcţia de director 
pâna la sfârşitul vieţii, în anul 1977. Direcţiile de cercetare – aşa cum 
sunt prezentate în continuare, şi laboratoarele specializate corespunză-
tor s-au păstrat pâna în anul 2012, astfel:

LABORATORUL DE CHIMIE ANORGANICĂ

Cercetările abordate în jurul Catedrei de chimie anorganică şi analitică a Facultaţii de Chimie 
Industrială au condus la conturarea unui grup ale cărui preocupări s-au înscris în cateva direcţii de vârf 
la acea vreme, fapt care a determinat scindarea acestuia şi dezvoltarea unor colective bine conturate. 
Intreaga activitate a Laboratorului a fost marcată de personalitatea acad. Coriolan Drăgulescu care a 
pus bazele chimiei anorganice moderne în centrul universitar Timişoara atât sub aspect didactic cât 
şi ştiinţific. Se cuvine să subliniem din nou contribuţia celor două personalităţi care i-au stat alături 
acad. Dragulescu: prof. Tuliu Simionescu cu o înaltă competenţă în domeniul Chimiei analitice şi 
profesorul Josif Dick, personalitate recunoscută în domeniul chimiei farmaceutice. 

Colectivele Laboratorului de Chimie anorganică şi performanţele lor se prezintă în 
continuare: 

Acad.  
Coriolan Drăgulescu
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• Colectivul de Chimie coordinativă condus nemijlocit de acad. Drăgulescu şi profesorul 
Tuliu Simonescu a fost primul nucleu de cercetare în domeniul chimiei anorganice la Baza de 
Cercetări Ştiinţifice a Academiei Române din Timişoara. Principalele direcţii de cercetare şi perfor-
manţele realizate pot fi sumarizate astfel:

 – Studiul în soluţie al combinaţiilor complexe ale unor metale rare orientat către formarea 
şi stabilitatea acestora sub aspect termodinamic şi cinetic utilizând metode spectrofotometrice, 
entalpimetrice, de separare cu solvenţi neapoşi.

 – Obţinerea şi caracterizarea de complecşi ai unor metale din prima serie tranziţională şi 
platinice conţinând liganzi din clasa antipireticelor şi a unor aminoacizi esenţiali. Studiile aveau ca 
obiectiv explicarea acţiunii unor produse farmaceutice dar şi obţinerea de noi compuşi cu activitate 
antimicrobiană, antivirală sau citostatică potenţială. Cunoştinţele dobândite în cursul acestor studii 
au facut posibilă abordarea unei probleme cu caracter aplicativ si anume elaborarea tehnologiei 
de obţinere a compusului citostatic cis-diclorodiaminoplatina(II) (cis-DDP) ca substanţă activă a 
medicamentului romanesc ROMCIS. Tehnologia elaborată a facut obiectul brevetului(A. Maurer, 
S. Policec, O. Costisor, M. Mracec, L. Martony, M. Halmagean, St. Muresan, I. Barbos R. Vasiliev, 
Brev. Rom. 87977(1985). In baza acestuia, s-a realizat fabricarea cis-DDP ca microproducţie în 
laboratoarele colectivului pâna în anul 1994.

 – Compuşi polinucleari cu proprietatea de a fixa molecule mici: O2 sau CO cu relevanţă 
în cataliza omogenă. Studiile au condus la obţinerea a sase brevete unele dintre acestea fiind 
aplicate în industrie până în anul 1991 şi a unor lucrări cu caracter fundamental aşa cum este cea 
prezentată în articolul: O. Costisor, M. Brezeanu, Rev. Rom. Chim., 33 143(1988). 

 – Studiul compuşilor coordinativi ca precursori pentru arhitecturi supramoleculare (după 
1990) reprezintă armonizarea preocupărilor colectivului cu cercetările întreprinse pe plan interna-
ţional. Au rezultat articole publicate în reviste prestigioase, de ex., O. Costişor, W. Linert, S. Deutsch, 
C. Stănescu, J. Coord. Chem. 33 229-234 (1994).

• Colectivul de Radiochimie a fost înfiinţat în anul 1961 la iniţiativa şi sub coordonarea 
profesorului Ilie Julean în 
cadrul Secţiei de chimie 
anorganica. Activitatea 
de cercetare cu caracter 
fundamental a vizat:

 – Studiul cinetic 
al echilibrelor chimice în 
reacţii de hidroliză-com-
plexare ale uraniului şi 
bismutului, obţinerea 
complecşilor şi caracteriza-
rea lor structurală.

 – S e p a r a r e a 
spe ciilor de uraniu în dife-
rite trepte de oxidare prin 
metode polarografice şi 
efecte izotopice utilizand 
liganzi aminopolicarboxi-
lici şi polifosfonici. Studiile 
sunt prezentate într-o 
serie de articole ştiinţifi-
ce, reprezentativ fiind cel 

publicat în Rev. Roum. Chim. 12 1105 (1994), autori Lvia Martony, Ana Nimara şi Ecaterina 
Prinz. Competenţele câştigate prin aceste studii au făcut posibilă elaborarea de tehnologii pentru 
recuperarea uraniului ca săruri de înaltă puritate utilizabili ca reactivi chimici. S-au obţinut brevete 
proprii în baza cărora acești reactivi s-au fabricat ca microproducţie pâna în anul 1990. Colectivul 
şi-a încetat activitatea în anul 1997 odată cu expirarea avizelor CNCAN. 

Colectivul implicat în obţinerea citostaticului cis-diclorodiaminoplatina(II) 
A. Maurer, S. Policec, O. Costișor, M. Mracec și M. Hălmagean.
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 – Studiul teroretic privind ionii metalici în soluţie a condus la dezvoltarea temei privind 
recuperarea de metale din deşeuri si includerea lor in îngraşăminte foliale de mare eficienţă. 
Acestea s-au obtinut în laboratoarele colectivului pâna în anul 1990.

• Colectivul de tehnologie anorganică înfiinţat în anul 1970 a funcţionat pâna în anul 1990. 
Tematica de cercetare a fost dedicată valorificării resurselor indigene de dolomită, astfel:  

 – Obţinerea de carbonat de magneziu şi oxid de magneziu din dolomita indigenă. Compuşii 
obtinuţi în baza tehnologiilor 
elaborate de colectiv răspun-
deau criteriilor de puritate şi 
textură impuse celor mai bune 
produse obţinute pe plan inter-
naţional utilizate în farmaceu-
tică, industria maselor plastice 
şi a cauciucului. Este remarca-
bil din acest punct de vedere 
brevetul C. Craiu, S. Policec,  
L. Taubert, Brev Rom. 81088 
(1983).

 – Obţinerea unor sor ti -
mente de car bo nat de calciu cu 
proprietăţi spe  ci ale utilizate în 
special în farmaceutică şi industria 
cosmetică a fost brevetat astfel: 
S. Policec, L. Saitj, P. Volcinschi,  
A. Carabet, Brev Rom. 96667 
(1989).

Aspectele fundamentale ale lucrărilor au vizat studiul proprietăţilor tensioactive ale aditivilor 
în procesul de cristalizare şi de creştere a cristalelor contribuind major la obţinerea produselor 
menţionate. 

• Colectivul de Cataliza Eterogenă întemeiat în anul 1965 din iniţiativa şi sub conducerea 
profesor dr.ing. Iancu Horescu ale cărui lucrări referitoare la cinetica  procesului de dehidrogenare 
a alcoolilor inferiori pe catalizatori metalici sunt considerate astăzi clasice a abordat de la inceput 
atât aspectele fundamentale cât şi cele aplicative ale domeniului. Sunt remarcabile lucrările cu 
caracter tehnologic în obţinerea de catalizatori cu utilizare în:

 – Reducerea emisiunii oxizilor de azot din gazele reziduale în articolul V. Medeleanu,  
N. Doca, V. Sasca, A. Ritivoiu, IKKA-Inform, Zascito atmosferi I 89 p 106 (1989);

 – Obţinerea aldehidelor alifatice superioare prin dehidrogenarea alcoolilor;
 – Oxidarea selectivă a unor compuşi organici. Lucrările efectuate au condus la câteva breve-

te din care amintim brevetul Brev. Rom. 95514 (1986) elaborat de colectivul  N. Doca, V. Sasca,  
V. Medeleanu A. Ritivoiu, O Isailă. Aceasta temă este abordată şi în prezent în cadrul colectivului. 

Studiile cu caracter fundamental ale colectivului au vizat evaluarea proprietăţilor catali-
tice ale  catalizatorilor multicomponenţi, dinamica schimburilor energetice şi de parametriza-
re a interacţiilor catalizator – reactant. Au rezultat publicatii valoroase în reviste foarte bine 
cotate, de exemplu, lucrarea  elaborata de dr. Nicolae Doca publicată în Progress in Catalysis 
4 65 (1995).

• Colectivul de pigmenţi şi compuşi oxidici a luat fiinţa în anul 1970 sub conducerea dr. ing. 
Tănase Tăvală. Tematica de cercetare cu caracter tehnologic predominant a condus la brevete de 
invenţie aplicate în industria emailurilor cu utilizare largă şi a pigmenţilor anorganici pe baza de dioxid 
de titan şi în sistemul spinelic pe bază de cobalt. Sunt reprezentative brevetele: Tăvală T.P., Oprescu 
M., Brînzan N., Savii C., Gavrilă V.I., Procedeu de obţinere a unor pigmenţi galbeni şi portocalii în 
sistemul CuO-TiO2-Sb2O5. Brev Rom. nr. 70666/1979 şi, respectiv, Tăvală T.P., Savii C., Florea V. 
Procedeu de preparare a unor pigmenţi violeţi-liliachii termorezistenţi în sistemul CoO-SiO2. Brev 
Rom. nr.88613/1985. Pe baza acestor brevete, colectivul a realizat  microproducţie pâna în anul 1990. 

Acad. C. Drăgulescu,  prof. J. Dick și  prof. Ilie Julean.
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Studiile teoretice au vizat obţinerea oxizilor de fier destinaţi aplicaţiilor speciale cum sunt 
feritele magnetic dure, mecanismul de dezvoltare a culorii în compuşii anorganici, echilibrul de 
fază şi mecanisme de reacţie în sistemul MeO-SiO, relaţia compoziţie-structură-reactivitate. Savii 
C., Tăvală T.P., Cocheci V., Florea V., Savii G.G., Blue and green pigment structure in CoO-Al2O3-Cr2O3 
system, Rev. Roum. Chim., 39(8) 927-933(1994). S-au utilizat tehnici de investigare moderne şi 
metode numerice de rezolvare a amestecurilor pentru pigmenţi  heteromorfi. Competenţele câştigate 
şi experienţa acumulată a permis colectivului dezvoltarea ulterioară către studiul nanomaterialelor. 

LABORATORUL DE CHIMIE ORGANICĂ – COLORANŢI

Primele studii în domeniul coloranţilor organici de sinteză şi ale produselor intermediare 
au fost iniţiate de profesorul Josif Reichel în anul 1954 iar Colectivul de coloranţi a fost primul 
grup de cercetare în chimie al Bazei de Cercetari Ştiintifice Academiei care a avut un labora-
tor propriu amenajat în cladirea Bazei de Cercetari Ştiintifice, în actualul sediu de pe bul. Mihai 
Viteazu nr. 24. Personalităţile care au contribuit alături de prof. Josif Reichel la formarea şi dezvol-
tarea Laboratorului sunt profesorii G. Ostrogovich, Membru al Academiei Romane, Josif Dick şi, 
mai târziu, Radu Vâlceanu, Walter Schmidt, Aurel Balint, Aurel Demian, Danilă Purdela, Jaroslav 
Havlic. Colectivul a cuprins de la început personal cu norma de baza în cercetare între aceştia se 
numară personalităţi care au jucat un rol determinant în promovarea cercetarii ştiinţifice funda-
mentale. Temele abordate au fost:

• Coloranţi azoici – sinteză şi structură. Lucrările efectuate au clarificat relaţia dintre sistemele 
fenildiazoice, carbonamidice şi 2,4-di(fenilamin)s-triazinice pe de o parte şi cele centrale iminice pe de 
alta parte. Lucrarea publicată J. Reichel, A.Balint, A. Demian, W. Schmidt, Rev. Roum. Chim., 7 1203-

1212 (1962) a contribuit la 
elucidarea problemei tauto-
meriei amida-imino în 
aminele aciclice.   

• Catal izatori i 
so lubili în solvenţi orga-
nici în sinteze de tip 
Friedel-Crafts având ca 
obiectiv final obţinerea 
unor co loranţi antrachino-
nici au constituit o direcţie 
de studiu importantă din 
punct de vedere aplica-
tiv. S-au elucidat aspecte 
teoretice a căror cunoaş-
tere a condus la stabilirea 
condiţiilor optime pentru 
sinteza unor coloranţi noi 
cu proprietăţi speciale. Au 
rezultat lucrări ştiinţifice 

publicate dar şi multe brevete de invenţie care au fost preluate de Ministerul Industriei Chimice 
şi puse în aplicare la fabricarea unor coloranţi de foarte bună calitate. Cele mai multe studii au 
condus la tehnologii aplicate la „Colorom” Codlea cu un beneficiu „de circa 300 milioane de lei, 
sumă care a fost de patru ori mai mare decât fondul de tehnică nouă pe care Ministerul Industriei 
Chimice l-a pus la dispoziţia întregului Centru de Chimie în perioada 1975-1989”.

• Studiul triazinelor simetrice. Prin aceste studii s-au rezolvat doua probleme de însemnatate 
tehnică şi economică: fabricarea melaminei şi fabricarea nitratului de guanidină. A rezultat de 
asemenea, un număr important de lucrări ştiinţifice în reviste prestigioase la acea dată între care 
amintim: R. Bacaloglu, F. Neamțu, Ilse Bacaloglu, G. Ostrogovich, Rev. Roum. Chim., 17 747 
(1972); F. Neamțu, R Bacaloglu, G. Ostrogovich, Z. Phys. Chem., (Leipzig) 257 1089 (1976).

Dr. Iaroslav Havlik și dr. Walter Schmidt în Laboratorul de coloranţi.
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• Condensarea tetraclorurii de carbon cu amine aromatice şi heterociclice – un studiu 
care a condus la publicarea unei lucrări de referinţă în chimia organică, J. Reichel, R. Vâlceanu,  
W. Schmidt, Rev. Roum. Chim., 9 743-749 (1964). 

• Studiile privind rezonanţa magnetică nucleară pe nuclee de fosfor-31 şi carbon-13 au condus 
la lucrări cu un impact important cum  sunt cele elaborate de D. Purdela şi publicate în Rev. Roum. 
Chim., 13 1415-1425 (1968) și J. Magnetic Resonance 5 23-36 (1971). ibid. 5 37-43 (1971).

LABORATORUL DE COMPUȘI ELEMENT – ORGANICI 

Iniţiat şi dezvoltat de prof.dr.ing. Radu Vâlceanu în anul 1968, laboratorul avea menirea de 
a realiza cercetări în urmatoarele direcţii: 

• Sinteza şi caracterizarea unor noi compuşi organici ai fosforului şi fluorului;
• Studiul unor compuşi de sinteză şi naturali activi din punct de vedere biologic.
În abordarea acestor noi direcţii, prof. Vâlceanu s-a înconjurat de tineri de o calitate profe-

sională de excepţie dintre care se cuvine a fi amintiţi Victor Eliu, Paul Schulz sau Ion Neda. S-au 
studiat cele mai importante clase de compuşi organici conţinand fosfor, reprezentative fiind fosfi-
nele şi compuşii heterociclici cu fosfor. S-au elaborat metode de sinteză pentru compuşii organici 
perfluoruraţi, intermediari continand fosfor şi fluor în moleculă. Au rezultat lucrări publicate în 
reviste prestigioase: R. Vâlceanu, V. Eliu, P. Schulz Z. Szabaday, Doina Ene, Nicoleta Vâlceanu, Pure 
Appl. Chem., 44, 285 (1975); R. Vâlceanu, P. Schulz, Phosphorus 6 231(1976); R. Vâlceanu,  
I Neda Phosphorus Sulfur, 6, 577 (1979). Compuşii erau destinaţi unei largi palete de aplicaţii: 
insecticide, ierbicide, biostimulatori, medicamente, ignifuganţi, antistatizanţi, etc. astfel încat o 
mare parte a rezultatelor s-au concretizat în numeroase brevete de invenţii aplicate. Dintre acestea 
trebuie menţionat brevetul pentru fabricarea medicamentului citostatic ciclofosfamida cu perspec-
tiva de aplicare pe instalaţia de piloţi de pe platforma „Fagului” a Centrului de Chimie. 

În anul 1966 se înfi-
inţează – sub conducerea 
profesorului Zeno Simon 
colectivul de Structură 
şi Reactivitate dedicat 
studiului structurii şi reac-
tivitaţii compuşilor orga-
nici precum şi al relaţiilor 
cantitative structură - acti-
vitate biologică. Incepând 
cu anul 1968, colectivul 
funcţionează în cadrul 
Laboratorului de compuşi 
element – organici. Trebuie 
menţionată ca realizare 
remarcabilă în domeniul 
chimiei cuantice, studiul 
atomului de fosfor penta-

valent în sisteme conjugate de tip heterocyclic. Cercetările intreprinse au condus la elaborarea 
unui model pentru fosforul pentavalent tetracoordinat în sisteme conjugate de electroni p, model  
citat în literatura de specialitate ca modelul Vâlcenu – Simon. În această organizare şi cu această 
tematică, colectivul funcţionează pâna în anul 1971 odată cu schimbarea survenită în orientarea 
cercetării către domenii applicative la începutul anilor ‘70. Totuşi, domeniul chimiei computaţionle 
a continuat să se dezvolte în cadrul unui grup format din tinerii chimişti cu cele mai variate 
specializări în chimie, cu locuri de muncă şi atribuţii de serviciu diferite de ceea ce însemna 
chimia teoretică dar pasionaţi de noul domeniu al carui promotor era profesorul Zeno Simon. 
Din acest grup s-a coagulat mai târziu, în anii 1990, colectivul secţiei de Chimie Computaţională 
din cadrul Institutului de Chimie Timişoara al Academiei Române. 

Laboratorul de compusi element – organici. Acad. Ilie Murgulescu, Acad.
Coriolan Drăgulescu, prof. Tuliu Simonescu și prof. Radu Vâlceanu.



50

Odată cu reorganizarea reţelei de cercetare din domeniul ştiinţelor exacte şi tehnice, 
respectiv cu desfiinţarea institutelor de cercetare proprii ale Academiei, Centrul de Chimie 
Timişoara a devenit unitate independentă subordonată direct Ministerului Educaţiei şi 
Învătământului (1970-1975).  

Cercetarea aplicativă orientată spre rezolvarea problemelor puse de o industrie chimică 
în dezvoltare a căpătat o pondere tot mai mare în preocuparile acestei unitati de cercetare. 

În anul 1975 s-a hotarât trecerea tuturor unitaţilor de cercetare la ministerele de resort. 
Ca urmare, Centrul de Chimie Timişoara a fost trecut la Ministerul Industriei Chimice sub tutela 
Institutului Central de Chimie (1970-1990). 

În perioada următoare, Centrul de Chimie a fost o instituţie finanţată integral de la buget 
apoi, treptat, s-a trecut la finanţarea pe bază de contracte de cercetare marcându-se astfel începutul 
autofinanţării. În următorii 15 ani institutia nu a mai dispus de nici o subvenţie bugetară, veniturile 
provenind numai din contracte de cercetare la care s-a adăugat şi microproducţia. Aceasta a deve-
nit în timp obligatorie cu o pondere mereu crescândă ajungând în anul 1989 de aproximativ 50% 
din venitul total. Celor trei compartimente dedicate studiilor în domeniile tradiţionale ale chimiei 
li se adauga acum Departamentul de microproducţie. Pentru dezvoltarea acestuia, Institutului i s-a 
repartizat platforma tehnologică Fagului. Instalaţiile pilot prevăzute a se construi urmau să pună 
în fapt tehnologiile elaborate de cercetătorii Centrului de Chimie. Pâna la sfârsitul anului 1989, 
platforma avea în diverse faze de executie opt instalaţii tehnologice pilot. De asemenea, erau în 
funcţiune două instalații pilot destinate fabricării sulfatului şi oxidului de zinc pe baza tehnologii-
lor elaborate de colectivul de Radiochimie condus de dr. Ana Nimară. 

În această perioadă cercetarile efectuate aveau un caracter predominant aplicativ orien-
tat catre asimilarea de produse pentru industria chimică. Totuşi, calitatea personalului şi apara-
tura existentă a permis realizarea de studii fundamentale care aveau să se finalizeze în lucrări 
publicate în reviste prestigioase preponderent în ţară. Trebuie menţionată contribuţia cercetato-
rilor Centrului cu publicații valoroase la Buletinul Institutului Politehnic Timişoara, Seria Chimie, 
revistă cu o ţinută înaltă marcată de recenzia ei de prestigiosul Chemical Abstract. 

Prestigiul de care s-a bucurat Centrul de Chimie  a fost marcat de interesul unor cerceta-
tori valoroşi care au  
susţinut conferinţe şi 
mai apoi, au oferit burse 
cercetătorilor români. 
Printre personalităţile 
care au vizitat Centrul 
de Chimie s-au numărat 
specialişti de renume 
ca: prof. G. Wittig (ulte-
rior laureat al premiului 
Nobel pentru Chimie), 
prof. H. Normant 
(Facultatea de Ştiinţe 
Sorbona – Paris), prof.  
H. Grunze, directorul 
Institututlui de Chimie 
Anorganică al Academiei 
Germane de Ştiinţe), 
Prof. St. Kirschner 
[Michigan State Univer-
sity (SUA)], prof.  

H.I. Emeleus (Anglia), prof A. Haas (Germania) etc. Centrul de Chimie a străbătut această peri-
oadă sub conducerea directorului Radu Vâlceanu.

Profesorul Zeno Simon cu discipolii mai vechi si mai noi – 
la refacerea colectivului de chimie computationala in anul 1993.
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Structura organizatorică a Centrului de Chimie Timişoara constituită din trei Laboratoare: 
Laboratorul de Chimie Anorganică, Laboratorul de Chimie Organică – coloranţi şi Laboratorul de 
compuşi element-organici la care s-a adăugat un colectiv de producţie, s-a păstrat până în anul 1990. 

Odată cu reînfiinţarea unităţilor de cercetare ale Academiei Române, în anul 1990, labo-
ratoarele au revenit în subordinea Academiei Române. In noua formulă organizatorică se reface 
colectivul de chimie computaţională în jurul profesorului Zeno Simon. Vechi discipoli carora li se 
alătura tineri absolvenţi universitari alcatuiesc Laboratorul de Chimie computaţională care – împre-
una cu Laboratorul de Chimie organica alcatuiesc Institutul de Chimie Organica sub conducerea 
directorilor dr. Walter Schmidt (1990-2000) şi prof. Mircea Mracec (2000-2004). Laboratorul de 
Chimie anorganică aflat sub conducerea dr. Septimia Policec (pâna în anul 1996) şi dr. Otilia 
Costişor (1996-2002)  a trecut în subordinea Filialei din Timişoara a Academiei Române.  Prin 
H.G. 1366/2001 este reunită unitatea de cercetare formată din cele trei laboratoare vremelnic 
despărţite (1990-2002) sub denumirea Institutul de Chimie Timişoara al Academiei Române sub 
conducerea directorilor prof Mircea Mracec şi dr. Otilia Costişor (din 2004). Institutul este acredi-
tat conform HG 551/2007 şi reacreditat în anul 2011.

Aici trebuie să se remarce faptul că, deşi structura organizatorică a Institutului a rămas 
aproape neschimbată pâna în anul 2012, temele de cercetare abordate au ţinut pasul cu trendul 
dezvoltării ştiinţifice în domeniu astfel încât acestea au căpătat un caracter inter- şi multidiscipli-
nar tot mai accentuat. Această abordare a fost posibilă datorită competenţelor câstigate de tinerii 
cercetători prin strădania şi exemplul înaintaşilor. 

Obiectivele de cercetare

În prezent, Institutul de Chimie desfăşoară activitate de cercetare fundamentală în dome-
niul chimiei dar orientată catre scopuri precise, concrete, de interes aplicativ. Este un obiectiv 
strategic care implică existenţa unui personal cu expertiză înaltă în domeniile chimiei organice, 
anorganice şi computaţionale astfel încât sa fie posibilă dobândirea de rezultate valoroase în lucrări 
cu caracter multi- şi interdisciplinar.

Activitatea de cercetare – dezvoltare a institutului  se desfășoară prin:
• sistemul de programe fundamentale şi programe prioritare ale Academiei Române;
• programele de granturi ale Academiei Române şi Ministerului Educaţiei şi Cercetării;
• programe de cercetare – dezvoltare europene, inclusiv cele transfrontaliere;
• colaborări internaţionale în cadrul relaţiilor de schimb interacademic sau al colaborări-

lor bilaterale agreate.
Institutul de Chimie desfăşoară activităţi conexe în domeniul său de activitate astfel:
• acordă asistenţă tehnică şi consultanţă unităţilor productive din zona de vest a ţării;
• efectuează expertize tehnice şi analize chimice;
• acordă consultanţă la construirea şi implementarea sistemelor de asigurare a calităţii.
Domeniile de cercetare ale ICT pot fi sumarizate astfel:
• Studiul proprietǎţilor biologice, toxicologice şi tehnice ale unor clase de compuşi organici 

prin metode moderne cum sunt: chemometria, metode cuanto-chimice de modelare moleculară şi 
tehnici QSAR/QSPR/QSTR. 

• Combinaţii complexe precursori pentru materiale avansate, sisteme supramoleculare, 
sisteme multicomponente cu relevanță biologică, proprietăți optice și magnetice speciale.

• Studiul compuşilor cu activitate catalitică dirijată vizând valorificarea unor produse 
secundare în scopuri în principal ecologice. 

• Studiul unor clase de compuși organici multifuncţionali cu o largă paletă de aplicații 
potenţiale. 

• Deși domeniile de cercetare abordate sunt cele inițiale, perspectiva abordată este în 
acord cu dezvoltarea chimiei şi a obiectivelor pe care aceasta şi le propune pe plan internaţional: 
creşterea cunoaşterii în domeniu, obţinerea de noi compuşi destinaţi creşterii standardului de viaţă 
inclusiv prin modelarea şi proiectarea unor compuși naturali. 
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Personalul institutului

La începutul anului 1990, Centrul de Chimie avea peste 250 angajati. Schimbările survenite 
în noua organizare dar şi tematica abordată care se deplasa acum spre aspecte ale cercetarii funda-
mentale au condus atât la reducerea numarului de angajati cât şi la întinerirea personalului prin 
atragerea absolvenţilor cu o bună pregătire de specialitate. Un exemplu este oferit de evolutia colec-
tivului de chimie computaţională aşa cum este ilustrată de imaginile anilor 1993 şi, respectiv, 2005. 

În prezent, Institutul de Chimie cuprinde 95,5 posturi din care 53 reprezintă personalul de 
cercetare activ cu 43 cercetatori atestati şi 37 având  titlul de doctor. Diferenţa o reprezintă perso-
nalul auxiliar distribuit astfel: serviciul financiar-contabil, tehnic-administrativ, biblioteca, compar-
timentul juridic şi de audit intern.

Personalul de cer-
cetare organizat în cele trei 
laboratoare tradiţionale 
men ţionate a suferit o 
schimbare treptata în ceea 
ce priveste experiza astfel 
încat, schimbarea de la 
organizarea pe Laboratoare 
la una pe Programe de 
cercetare în anul 2012 
s-a produs în mod firesc. 
Totodată, vârsta medie a 
personalului de cercetare 
a scăzut la 42,3 ani, situa-
ţie care asigură îmbinarea 
maturităţii şi experienţei 
cu dinamismul şi spiritul 
de iniţiativă al celor tineri.

Activitatea Institutului de Chimie a cunoscut, încă de la începuturile ei, şi o componentă 
instructiv-educativă orientată spre formarea de cercetători cu înaltă dăruire şi pregătire profesio-
nală. Aceasta s-a realizat prin implicarea asistenţilor de cercetare în lucrări finalizate prin publica-

ţii importante. În acelaşi 
timp, personalul tânăr cu 
un potenţial de cercetare 
ridicat şi axat pe teme de 
cercetare cu caracter 
fundamental sau aplicativ 
şi-a elaborat teza de docto-
rat sub îndrumarea directă 
a cercetătorilor prestigioşi 
ai institutului. În prezent, 
de foarte multe ori, forma-
rea tinerilor cercetători 
începe din perioada maste-
ratului când, în colectivele 
de lucru sunt incluşi şi 
masteranzi. De cele mai 
multe ori, tematica aborda-
tă se continuă printr-o teză 
de doctorat. Începând cu 
anul 2002, Institutul de 
Chimie este instituţie orga-
nizatoare de doctorat 

2005 – Laboratorul de Chimie computațională.

2005 – Laboratorul de Chimie Organică.

2005 – Laboratorul de Chimie Anorganică.
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(IOD) cu patru conducatori de doctorat dintre care trei sunt activi, Institutul de Chimie având 
statutul de Institut de Cercetare Abilitat (ICA) în cadrul Şcolii doctorale a Academiei Romane 
-SCOSAAR ca IOSUD. De la înfiinţarea SCOSAAR în anul 2011, Institutul de Chimie a înregistrat  
30 doctoranzi dintre care 14  externi. Un număr de 13 cercetători au obţinut titlul de doctor în 
ştiinţe chimice.

Se poate remarca 
marea mobilitate a cerce-
tătorilor, în special a celor 
tineri, realizată prin satgii 
de cercetare de până la 
2 ani în laboratoare din 
Europa (15 cercetători) 
şi în SUA (3 cercetători). 
Stagii de cercetare de scur-
tă durată s-au realizat în 
cadrul relaţiilor de schimb 
interacademic în Franţa, 
Bulgaria, Republica Cehă, 
Ungaria, Rusia şi Serbia. 
În cadrul proiectelor de 
colaborare bilaterală ale 
MEC – proiecte obţinute 
prin competiţie, s-au efec-
tuat stagii de cercetare în China, Republica Sud Africană, Grecia, Bulgaria, Ungaria şi Franţa. 
Cercetători ai ICT au efectuat stagii de cercetare la universități prestigioase, la invitația acestora, 
de exemplu, la Universitatea Tehnică din Viena (Austria), Universitatea din Leizig (Germania), 
Universitatea din Milano (Italia), Universitatea din Hull (Anglia).

 
Programe și proiecte de cercetare

Tematica de cercetare a Institutului de Chimie este rezultatul unei perioade de căutări 
care a avut drept ţintă abordrea unor domenii de interes pentru problematica actuală în strânsă 
corelare cu competenţele cercetătorilor. Organizarea rigidă care ţinea seama de domeniile tradi-
ţionale ale chimiei s-a schimbat începând cu anul 2012 în una flexibilă care permite asocierea 
cercetătorilor cu expertize complementare astfel încât să răspundă cerinţelor legate de rezolvarea 
problemelor cu un caracter interdisciplinar tot mai accentuat, acestea fiind dirijate de necesitatea 
obţinerii de sisteme chimice noi cu relevanţa în ştiinţa materialelor cu proprietăţi opto-electronice, 
cataliză, sistemele biologice  cu proprietăţi  antivirale, analgetice sau antitumorale sau implicate 
în diagnoză. De fapt, trecerea de la organizarea rigidă la una pe programe de cercetare a venit să 
confirme o stare în mare parte existentă: temele abordate fiind tot mai pregnant situate la conflu-
enţa mai multor discipline. Se poate însă observa că – în general, domeniile de studiu abordate 
odată cu începuturile cercetării chimice la Baza de Cercetări Timișoara a Academiei Române nu 
au fost abandonate; ele se regăsesc în tematica actuală pe un palier nou acordat la tendinţele şi 
cerinţele chimiei actuale. Atât planul de cercetare anual cât şi evaluatea rezultatelor obţinute pe 
parcursul unui an sunt aprobate, respectiv, avizate de către Secţia de Științe Chimice a Academiei 
Române. În acord cu prestigiul forului tutelar, activitatea ştiinţifică a Institutului este organizată în 
cadrul a patru programe de cercetare care includ 10 proiecte. Succint, acestea împreună cu unele 
din ultimele lucrări publicate sub forma de articole stiințifice se prezintă astfel:

Programul 1: Proiectarea moleculară asistată de calculator cuprinde două proiecte de 
cercetare:

a. Studiul proprietăţilor biologice, toxicologice şi tehnice ale compuşilor organici prin 
chemometrie, metode cuanto-chimice, de modelare moleculară şi tehnici QSAR/QSPR/QSTR. Se 
întreprinde studiul rezistenţei la flacără a unor polimeri cu fosfor prin metode  computaţionale, 

Personalul institutului

La începutul anului 1990, Centrul de Chimie avea peste 250 angajati. Schimbările survenite 
în noua organizare dar şi tematica abordată care se deplasa acum spre aspecte ale cercetarii funda-
mentale au condus atât la reducerea numarului de angajati cât şi la întinerirea personalului prin 
atragerea absolvenţilor cu o bună pregătire de specialitate. Un exemplu este oferit de evolutia colec-
tivului de chimie computaţională aşa cum este ilustrată de imaginile anilor 1993 şi, respectiv, 2005. 

În prezent, Institutul de Chimie cuprinde 95,5 posturi din care 53 reprezintă personalul de 
cercetare activ cu 43 cercetatori atestati şi 37 având  titlul de doctor. Diferenţa o reprezintă perso-
nalul auxiliar distribuit astfel: serviciul financiar-contabil, tehnic-administrativ, biblioteca, compar-
timentul juridic şi de audit intern.

Personalul de cer-
cetare organizat în cele trei 
laboratoare tradiţionale 
men ţionate a suferit o 
schimbare treptata în ceea 
ce priveste experiza astfel 
încat, schimbarea de la 
organizarea pe Laboratoare 
la una pe Programe de 
cercetare în anul 2012 
s-a produs în mod firesc. 
Totodată, vârsta medie a 
personalului de cercetare 
a scăzut la 42,3 ani, situa-
ţie care asigură îmbinarea 
maturităţii şi experienţei 
cu dinamismul şi spiritul 
de iniţiativă al celor tineri.

Activitatea Institutului de Chimie a cunoscut, încă de la începuturile ei, şi o componentă 
instructiv-educativă orientată spre formarea de cercetători cu înaltă dăruire şi pregătire profesio-
nală. Aceasta s-a realizat prin implicarea asistenţilor de cercetare în lucrări finalizate prin publica-

ţii importante. În acelaşi 
timp, personalul tânăr cu 
un potenţial de cercetare 
ridicat şi axat pe teme de 
cercetare cu caracter 
fundamental sau aplicativ 
şi-a elaborat teza de docto-
rat sub îndrumarea directă 
a cercetătorilor prestigioşi 
ai institutului. În prezent, 
de foarte multe ori, forma-
rea tinerilor cercetători 
începe din perioada maste-
ratului când, în colectivele 
de lucru sunt incluşi şi 
masteranzi. De cele mai 
multe ori, tematica aborda-
tă se continuă printr-o teză 
de doctorat. Începând cu 
anul 2002, Institutul de 
Chimie este instituţie orga-
nizatoare de doctorat 

2005 – Laboratorul de Chimie computațională.

2005 – Laboratorul de Chimie Organică.

2005 – Laboratorul de Chimie Anorganică.
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analiza comparativă a bazelor de date existente ale compuşilor cu activitate agrochimică, stabi-
lirea de relaţii structură-proprietăţi aplicate unor compuşi triazolici cu activitate fungicidă prin 
metode specifice cheminformatice şi de QSAR. Cercetarile efectuate au condus la publicarea 
unor articole importante cotate Web of Science printre cele mai valoroase numărându-se lucra-
rea: Avram S., Funar-Timofei S., Borota A., Chennamaneni S.R., Manchala A.K., Muresan S. 
Quantitative estimation of pesticide-likeness for agrochemical discovery. J. Cheminformatics, 6(42), 
1-11, 2014. In cadrul acestui proiect a fost abordată şi tema interacţiei ligand-receptor pentru o 
clasă de trifenilalchene active pe receptorul estrogenic alpha. Proiectul este derulat de o echipa 
tânară condusa de dr. Ramona Curpan (C.S. II) în colaborare cu un grup de specialişti din SUA. 
In această formulă a rezultat lucrarea valoroasa: Maximov P.Y., McDaniel R.E, Fernandes D.J., 
Bhatta P., Korostyshevskiy V.R, Curpan R.F., Jordan V.C. Pharmacological Relevance of Endoxifen 
in a Laboratory Simulation of Breast Cancer in Postmenopausal Patients. J. Natl. Cancer Inst., 
106(10), dju283, 2014, cu F.I. = 15.161.

b. Aplicaţii ale metodelor de modelare moleculară la liganzi activi pe proteine membranare 
şi protein-kinaze reprezintă o altă direcţie de cercetare în cadrul programului amintit. Proiectul 
este condus de dr. Păcureanu Liliana şi se bazează pe utilizarea metodelor computaţionale în:

• studiul relaţiilor evolutive dintre receptorii cuplaţi cu proteine G (GPCR) caracterizaţi şi 
orfani, 

• influenţa conservării şi a similarităţii secvenţiale (Dr. Liliana Halip), 
• profilul chimic al modulatorilor de kinaze (Dr. Alina Bora), 
• profilul chimic al angiogenezei şi limfangiogenezei, 
• estimarea  penetrării barierei hematoencefalice cu prelucrarea datelor de literatură  

(Dr. Luminiţa Crişan, CS) şi 
• Real screening (HTS) versus virtual screening  aplicație la inhibitorii glicogen sintetaz 

kinazei - 3 (GSK-3) (dr. Pacureanu Liliana). 
Între cele mai valoroase rezultate obţinute de colectiv, menţionăm lucrările: Chigaev A, 

Smagley Y., Haynes M.K., Ursu O., Bologa C.G., Halip L., Oprea T., Waller A., Carter M.B., Zhang 
Y., Wang W., Buranda T., Sklar L.A.. FRET detection of lymphocyte function-associated antigen-1 
conformational extension Mol. Biol. Cell., 2014 mbc.E14-06-1050 sau Avram S., Crisan L., Bora A., 
Pacureanu L.M., Kurunczi L. Retrospective group fusion similarity search based on eROCE evaluation 
metric, Bioorg. Med. Chem., 21(5), 1268-1278, 2013.

Programul 2: Contribuţii la chimia compuşilor organici, element-organici si polimerici 
continand F, N, P, S. Sinteza, caracterizare, aplicaţii coordonat de dr. Aurelia Visa (C.S. II) cuprinde 
patru proiecte:

a. Metode „green” în sinteza unor compuşi conţinând heteroelemente (P, F, N) şi utilizarea 
acestora pentru obţinerea de materiale speciale. Proiectul este concentrat pe utilizarea metodelor 
de sinteză prietenoase în sinteza unor compuşi cu molecula mica sau polimeri conţinând 
heteroelemente (Ilia G., Iliescu S., Popa A. A new method for the synthesis of triaryl phosphates 
Green Chem. 7(4): 217-218, 2005), în particular fosfor şi/sau fluor (Ilia G., Parvulescu V., Popa 
A., Iliescu S. Organic-inorganic hybrids containing phosphonate groups obtained by sol-gel process 
J. Optoelectron. Adv. M. 10(12): 3398-3402, 2008) şi utilizarea acestora pentru obţinerea 
de materiale speciale cu aplicatii în medicină, agricultură, cataliză etc. şi este coordonat de  
dr. Gheorghe Ilia, CS I. Studiile abordate vizează de asemenea, obţinerea materialelor compozite 
utilizând ca molecule de cuplare acizi fosfonici cum sunt acidul N,N-bis-(fosfonometil)-glicina, 
acidul nitrilo-trimetil-fosfonic, acidul fenil-fosfonic, acidul vinil-fosfonic, (Petrescu A-M., Putz 
M.V., Ilia G. Quantitative Structure- Activity/EcoToxicity Relationships(QSAR/QEcoSAR) of a series 
of phosphonates Environ. Toxicol. Pharmacol. 40(3), 800-824, 2015). Din colectivul de lucru fac 
parte tinerii cercetători dr. Manuela Crişan, dr. Simulescu, V.  şi dr. Crăşmăreanu Eleonora.

b. Proiectul: Polimeri reactivi, sorbanţi, electroliţi, membrane, ignifuganţi, catalizatori, 
agenţi antimicrobieni şi de protecţie anticorozivă coordonat de dr. Adriana Popa, C.S. I îşi propune 
obţinerea de polimeri modificaţi chimic cu grupări active cu fosfor şi/sau azot. S-au obţinut si 
caracterizat biopolimeri reactivi de tip chitosan modificat chimic cu grupări pendante reactive 
aminofosfonice plecând de la biopolimerii cu grupari aminice. Produşii obţinuţi s-au testat faţă 
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de diferite culturi bacteriene gram pozitive iar rezultatele au facut obiectul unei lucrări valoroase: 
Buruiana L., Avram E., Popa A., Ioan S. Impact of some properties of quaternized polysulfone/
poly(vinylidene fluoride) blend on the potential biomedical applications. Polym. Plast. Technol. 
Eng., 54(7), 671-681, (2015). O atenţie specială s-a acordat co(poliesterilor cu fosfor şi/sau azot 
în catena principală (Dr. Smaranda Iliescu, CSI) şi polimerilor şi copolimerilor acrilici obținuţi 
prin polimerizare fotoiniţiată (Dr. Lavinia Macarie, CSII). Au rezultat lucrari valoroase publicate 
în reviste cu factor de impact ridicat. De exemplu, în ultimul an, au apărut lucrările Nichita I., 
Popa A., Dragan E.S., Iliescu S., Ilia G. Grafted-hydroxyphosphonic acids onto polymeric supports: 
Preparation, characterization, and antimicrobial effect. J. Biomat. Sci-Polym. E, 26( 8),  483-496, 
2015 şi Popa A., Ene R., Visinescu D., Dragan E. S., Ilia G., Iliescu S., Parvulescu V. Transitional 
metals immobilized by coordination on aminophosphonate functionalized copolymers and their 
catalytic properties. J. Mol. Catal. A: Chem., 408, 262-270, 2015. 

Obţinerea conductorilor organici intrinseci şi formulări de compozite pe baza acestora 
cu posibilitaţi de utilizare ca senzori şi electrozi modificaţi pentru electrocataliză şi biochimie 
reprezintă o tema de actualitate cu perspectiva unei aplicaţii rapide. Studiile efectuate sub 
conducerea dr. Nicoleta Pleşu, CS II, au condus la lucrări între care se aminteşte:  Kellenberger A., 
Ambros D. Plesu N., Scan rate dependent morphology of polyaniline films electrochemically deposited 
on nickel, Int. J. Electrochem. Sci., 9(12), 6821-6833, 2014.

c. Proiectul Reţele metal organice fosfonice şi/sau carboxilice cu proprietăţi dirijate, coordonat 
de dr. Aurelia Vişa, cuprinde doua teme care vizează sinteza de reţele metal-organice cu metale 
trivalente cu proprietăţile catalitice ale acestora şi studiul polimerilor de coordinaţie conţinând 
grupări fosfonice şi metale bivalente. Deşi domeniul abordat în colectiv este nou, studiile efectuate 
au condus la articole publicate în reviste cotate Web of Science (Thomson Reuters), dintre care se 
remarca lucrarile: Maranescu B., Visa A., Maranescu V. Co–Vinyl Phosphonate Electrical Properties. 
Phosphorus Sulfur, 190(5-6), 902-904, 2015 şi  Vişa A., Maranescu B., Bucur A. Spectroscopic 
Properties of New Cerium Metal–Organic Framework Based on Phosphonate Ligands with Vinyl 
Functional Group. Phosphorus Sulfur 190(5-6), 959-960, 2015.

Un rol însemnat în lucrările elaborate în cadrul celor trei proiecte menţionate mai sus 
l-au avut colaborările cu cercetatori de la institutii prestigioase din lume: Universitatea din Creta, 
Grecia- (Prof. Konstaninos Demadis), Universitatea Cape Peninsula, Africa de Sud prin Prof. Nico 
Van der Walt,  Institute of Polymer Chemistry, Nankai University, R.P. China (Prof. Zhang Zhengpu, 
Prof. Tianying Gu), Universitatea din Leipzig, Germania (Prof. Joerg Matysik) sau Universitatea  
Ca`Foscari, Veneția, Italia (Prof. Pietro Tundo).

d. În cadrul Programului 2 al Institutului de Chimie se derulează şi proiectul cu titlul 
Compuși azo multifuncţionali ca vectori de îndepărtare a poluanţilor coloraţi cu aplicaţii în protecţia 
mediului coordonat de Dr. Ing. Simona Gabriela Muntean, CSII. Proiectul reprezintă o continuare a 
tematicii traditionale a Laboratorului de compuşi organici coloranţi. În noua şi moderna abordare, 
proiectul îşi propune efectuarea de studii dirijate spre obţinerea şi caracterizarea compuşilor 
organici cu funcţiune azo şi a coloranţilor de tip complecşi metalici conţinând liganzi de tip azo. 
Importanţa acestor compuşi este relevată de capacitatea lor de a funcţiona ca şi coloranţi cu mare 
afinitate pentru materiale neconvenţionale. Subiectul are o importantă aplicaţie ecologică. Astfel, 
studiile întreprinse au demonstrat şi stabilit condiţiile în care capacitatea de fixare a metalelor 
grele pe compuşii conţinând o funcţiune azo este optimă. Lucrările au conturat posibilitatea 
utilizării rezultatelor în elaborarea de sisteme chimice şi de metode corespunzătoare pentru 
reducerea poluării cu metale grele. Urmărind acelaşi scop, proiectul abordează şi studiul utilizării 
unor biopolimeri în protecţia mediului. Cercetările efectuate au constituit materialul unor lucrări 
ştiinţifice elaborate sub coordonarea dr. Simona Muntean şi  apărute în reviste prestigioase, dintre 
care le remarcăm pe cele publicate în Clean Technol. Envir. Pol., DOI: 10.1007/s10098-015-1041-7; 
CTEP-D-15-00301R1; Fibers Polym., 16(1), 62-66, 2015 si RSC Adv., 4, 62621-62630, 2014. 

Programul 3 al Institutului de Chimie se referă la Chimia și aplicatiile compuşilor 
tetrapirolici din clasa porfirinelor. Programul se adresează atât domeniului fundamental cât şi 
celui aplicativ al cercetării inter- şi multi-disciplinare. S-au proiectat şi obţinut structuri porfirinice 
(porfirine şi metaloporfirine) cu proprietăţi opto-electronice şi morfologice adecvate pentru a 
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fi folosite ca materiale sensibile pentru detecția de gaze (CO2 și O2) (Fagadar-Cosma E., et al.  
A Sensitive A3B Porphyrin Nanomaterial for CO2 Detection. Molecules, 19: 21239-21252, 2014)) 
şi substanţe toxice cu includerea lor în electrozi sensibili faţă de diferiți compuși. Prin alternanţa 
de porfirine asimetice mixt substituite şi oxizi pseudobinari ai metalelor Zn, Ta si Nb s-au obţinut 
nanosisteme cu proprietaţi de inhibare a coroziunii unor oţeluri de pana la 94% (Birdeanu M. et.al. 
Zn(Ta1–xNbx)2O6 Nanomaterials. Synthesis, characterization and corrosion behavior.  J. Serb. Chem. 
Soc. (2015) doi: 10.2298/JSC150708073B- on line). O atenţie specială se acordă imobilizării 
porfirinelor pe matrici anorganice şi/sau polimere prin tehnici de sinteză organică, coloidală 
şi sol-gel şi pentru obţinerea de nanomateriale hibride de tip silice-porfirină, de stabilizare cu 
porfirine a nanoparticulelor de aur şi argint, studiile vizând obtinerea de senzori şi materiale 
fotosensibilizatoare cu efecte biologice antibacteriene şi antimicotice (Tarabukina E., Fagadar-
Cosma E., Enache C., Zakharova N., Birdeanu M. Molecular Properties and Aggregation of Porphyrin 
Modified Polysiloxane in Solutions. J. Macromol. Sci. Phys. 52(8): 1077-1091, 2013).

Programul 4 cu titlul Compuşi anorganici şi hibrizi cu relevanţă în ştiinţa materialelor 
nanostructurate. Precursori pentru materiale avansate, coordonat de dr. Liliana Cseh cuprinde trei proiecte:

a. Proiectul Liganzi si combinaţii complexe homo- şi heteropolinucleare ale unor elemente 3d, 
precursori pentru: 

(1) materiale avansate;
(2) sisteme supramoleculare cu implicaţii în: sistemele biologice şi ştiinţa materialelor coordo-

nat de dr. Otilia Costișor are ca obiective proiectarea, obţinerea şi caracterizarea: 
(i) de liganzi multifuncţionali cu o capacitate de preorganizare controlată, 
(ii) combinaţii complexe ale unor elemente tranzitionale si/sau lantanide conţinand aceşti 

liganzi şi 
(iii) asocierea acestor compuşi în sisteme supramoleculare. 
Pentru fiecare din clasele de compuşi menţionate se are în vedere identificarea proprietăţilor 

care conduc spre utilizarea lor ca materiale avansate cu relevanţa în sistemele biologice, 
electro-optică şi protecţia mediului. Studiile au în vedere obţinerea de liganzi din clasa bazelor 
Schiff sau Manich şi a heterociclurilor conţinand oxigen. Aceştia sunt compuşi care prezinta ei 
înşişi proprietăţi speciale şi/sau care prin complexare conduc la specii chimice noi cu proprietaţi 
ţintite şi controlate cum sunt cristalele lichide termotrope sau litrope, compuşi fotocromici sau 
cu activitate antimicrobiană. Studiile au condus la publicaţii importante cum sunt: Cretu C., 
Tudose R., Cseh L., Linert W., Halevas E., Hatzidimitriou A., Costişor O., Salifoglou A. Schiff base 
coordination flexibility toward binary cobalt and ternary zinc complex assemblies. The case of the 
hexadentate ligand N,N’-bis[(2-hydroxybenzilideneamino)-propyl]-piperazine Polyhedron, 85, 48 – 
59, 2015; Mastropietro T. F., La Deda M., Godbert N., Ricciardi L., Szerb E. I., Ghedini M., Aiello 
I. Photophysical and structural properties of pyridylpyrroles-based Ir(III) Luminophores: role of the 
Substituents. J. Organomet. Chem., 786, 55-62, 2015). Grupul de lucrări Combinaţii complexe ale 
unor metale tranziţionale cu liganzi de tip baze Manich a fost apreciat de Academia Română prin 
acordarea premiului Gheorghe Spacu în anul 2002. In acelşi domeniu se înscrie lucrarea Cseh 
Liliana, Mang X., Zeng X., Liu F., Mehl G.H., Ungar G., Siligardi G. Helically twisted chiral arrays of 
gold nanoparticles coated with a cholesterol mesogen J. Am. Chem. Soc.,  137(40), 12736−12739, 
2015 elaborată în cadrul unei colaborări extinse cu cercetători prestigioşi din Anglia şi China. 

În scopul obţinerii de compuşi noi în cadrul acestui proiect se abordează pe lânga tehnicile 
şi metodele uzuale ale sintezei organice şi anorganice, sinteza şi separarea enzimatică. Pe acest 
palier, colectivul de cercetare cuprinde chimişti având expertize în sinteza şi caracterizarea 
compuşilor organici (dr. Cseh Liliana) şi a combinaţiilor complexe (dr. Otilia Costisor, dr. Tudose 
Ramona, dr. C. Cretu, dr. E. Szerb), în proiectarea moleculară (dr. Păuşescu Iulia) şi în procese 
enzimatice (dr. Deveseleanu-Corici Livia).

b. Studiul Sisteme multicomponente cu proprietăţi optice, magnetice şi farmaceutice speciale 
(oxizi şi săruri obţinute prin tehnicile: coprecipitare, ceramică, sol – gel, sonosinteză si utilizând 
precursori – săruri şi combinatii complexe) se realizează în cadrul unui proiect coordonat de dr. 
Cecilia Savii şi are la bază experienţa câştigată în cursul anilor în ceea ce prveşte sistemele oxidice 
cu proprietati speciale electro-optice şi magnetice. În cadrul acestui proiect se obţin materiale 

http://et.al/
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oxidice nanostructurate mezoporoase pe bază de silice şi hibride  urmând metodele sol-gel, cu 
agenţi de directionare clasici şi metode care implică lichide ionice. Rezultatele studiilor sunt 
prezentate în articole de referinţa cum este: Putz A.M.,  Savii C., Ianăşi C., Dudás Z., Székely K.N., 
Plocek J., Sfârloagă P.,  Săcărescu L., Almásy L. Pore ordering in mesoporous matrices induced by 
different directing agents. J. Porous Mater. 22(2), 321-331, 2015 ). Sistemele obținute caracterizate 
în scopul obţinerii de informaţii structurale, morfologice şi texturale sunt supuse testelor 
preliminare în scopul identificării unor aplicaţii în domenii biomedicale. Tot ca o continuare a 
preocuparilor iniţiale, s-a abordat tema Materiale superpara- magnetice nanostructurate (oxizi de 
fier si nanocompozite) obţinute prin coprecipitare, sol-gel şi metode electrochimice de sinteză. Au 
fost sintetizate nanoparticule de oxizi de fier cu proprietăţi superparamagnetice la temperatura 
camerei iar rezultatele au condus la publicarea articolului  Kiss M.L., Chirita M., Banica R.,  Ieta A., 
Savii C., Grozescu I. Transition from single crystalline FeCO3 to layered and ordered nanostructured 
α-Fe2O3 Mater. Lett. 158, 214-217, (2015); s-a obţinut hematita mezoporoasă iar un studiu teoretic 
s-a aplecat asupra tranziţiei de fază siderită-hematită.

c. Proiectul Proiectarea la nivel molecular şi sinteza de compuşi cu activitate catalitică dirijată 
pentru reacţii de transformare a substanţelor obţinute din surse regenerabile în intermediari organici 
sau în surse de energie şi pentru reacţii de distrugere a unor poluanţi  coordonat de dr. Viorel Sasca 
continuă cercetările în domeniul catalizei eterogene iniţiat de profesorul Horescu. Una din direcţiile 
avute în vedere se referă la proiectarea la nivel molecular şi sinteze de compuşi solizi cu activitate 
catalitică dirijată pentru  reacţiile de transformare a substanţelor obţinute din surse regenerabile 
şi pentru distrugerea sau conversia de poluanţi în substante utile. S-au obţinut catalizatori de tip 
Kegin, heteropolicompuşi  ai acidului tungstofosforic cu cationi nichel(II) introduşi în Unitatea 
Keggin-UK şi suportarea UK pe săruri neutre de cesiu sau argint. Studii teoretice privind controlul 
aciditaţii, al stabilităţii trmice şi suprafeţelor specifice au condus la numeroase comunicări ştiinţifice 
dintre care amintim articolul: Sasca V. Z., Popa A., Verdes O., Quantitative measurement of Brönsted 
acidity by TPD of ammonia on H3[PMo12O40] and its Cs1 salt, in bulk and supported on SBA-15.  
J. Therm. Anal. Calorim., DOI 10.1007/s10973-015-4896-2, 2015.

În cadrul acestui proiect, tema Catalizatori suportaţi pentru reacţia de conversie a alcoolilor 
alifatici inferiori a condus la obţinerea unor compuşi nanocristalini cu porozitate controlată ceea ce 
a contribuit în mod substanţial la creşterea selectivităţii catalitice în reacţii de oxidare a alcoolilor 
inferiori, în special etanol. Studiile cu caracter fundamental au fost prezentate în articolul: Popa 
A., Sasca V., Verdes O., Holclajtner-Antunović I., Adsorption–desorption and catalytic properties of 
SBA-15 supported cesium salts of 12 molybdophosphoric acid for for the dehydration of ethanol, 
React. Kinet., Mech. Catal., 115 (1) 355-375 (2015). Studiile efectuate au condus totodată la 
intensificarea proceselor chimice de conversie prin mărirea suprafeţei specifice a catalizatorilor. 

Un succes a însemnat utilizarea unor principii moderne şi anume, ancorarea 
catalizatorilor pe structuri specifice de silice. S-a realizat grefarea unor heteropoliacizi (HPA) şi 
heteropolioxometalati, inclusiv a heteropoliacizilor cu structură Keggin şi a sărurilor lor de cobalt 
şi nichel pe silice functionalizată sau pe suporturi de tipul sitelor moleculare aşa cum se arată 
în lucrarea: Popa A.,  Sasca V., Bajuk-Bogdanovic D., Holclajtner-Antunovic I., Acidic nickel salts 
of Keggin type heteropolyacids supported on SBA-15 mesoporous silica, J Porous Mater, 2015, 
pag 1-13, DOI 10.1007/s10934-015-0072-0). Procedeul elaborat a permis conversia etanolului la 
acetaldehida cu selectivitate ridicată. 

Participarea la proiecte naționale și internaţionale

În acord cu competențele existente în fiecare colectiv, cercetătorii participă la competiţii în 
cadrul programelor de cercetare naţionale şi europene. In ceea ce priveşte proiectele internaţionale, 
menţionam că în fiecare din colectivele implicate în cele patru programe de cercetare ale Institutului 
de Chimie s-a derulat sau se derulează câte un proiect european. 

Proiectul Development of novel solid materials for high power Li polymer bateries (SOMABAT). 
Recyclability of components coordonat de Dr. Eugenia Fagadar-Cosma derulat în cadrul programului 
FP7 în perioada  2010 – 2014 a  vizat dezvoltarea de noi materiale solide reciclabile pentru a fi 
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folosite ca şi componente (anod, catod si electrolit) în baterii Li-polimerice de putere şi siguranţă 
mare, precum şi studiul şi testarea reciclabilităţii şi a durabilităţii lor. Colectivul a obţinut şi evaluat 
din punct de vedere fizico-chimic, termic, mecanic şi electrochimic diferiţi polimeri ca electroliti 
solizi pe baza de reţele de fosfonat(fosfat)-polieter cu reducerea cristalinităţii  prin esterificarea 
grupelor terminale OH şi reticulare. S-au realizat doi senzori pe baza de ionofori porfirinici pentru 
detecţia potențiometrică a Cu şi a Fe din băile de reciclare şi a fost propus un procedeu pentru 
recuperarea cuprului din bateriile de litiu uzate. A fost investigată cu succes posibilitatea de 
reciclare a materialului polimeric polifosfoesteric propus ca electrolit. Materialele realizate au fost 
integrate în celulele electrochimice prototip, realizându-se un minivehicul electric care a fost testat 
cu succes la încheierea proiectului, fapt care a atras aprecierea pozitiva a autorităţii contractante.

În cadrul Programului european de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-Romania (CBC 
Phare Programe), colectivul de cataliză a derulat în perioada 2011-2012 proiectul Catalysts for 
bio-ethanol and bio-methane conversion, director de proiect dr. ing. Viorel Sasca. Proiectul are la 
baza o colaborare îndelungata a colectivului condus de dr. Viorel Sasca cu cercetători şi cadre 
didactice de la Universitate Tehnică din Szeged (Ungaria). Pornind de la realitatea cunoscută 
privind generarea de CO2 în combustia compusilor din materialele fosile şi de rolul nociv al acestuia 
în fenomenul de încălzire globală, echipa ICT a studiat conversia catalitică a bio-etanolului la etenă 
şi oxidarea parţială pe catalizatori acizi cum sunt: acidul tungstofosforic (H3[PW12O40]), acidul 
1-vanado-1 -molibdofosforic (H4[PVMo11O40]) şi pe unele dintre sărurile lor acide. Studiile teoretice 
realizate in cadrul acestui proiect au vizat corelaţii între compoziţie, structură şi textură iar în final, 
a fost propus un model de microstructură al sărurilor de cesiu ale acidului tungstophosphoric. Pe 
această bază, s-a realizat proiectarea si elaborarea unei metode pentru obţinerea unui catalizator 
cu eficienţă optimă, Cs2.5H0.5[PW12O40].

Accesarea de fonduri europene a făcut posibilă achizitionarea de aparatură şi echipamente. 
De exemplu, prin acest ultim proiect a fost posibilă completarea echipamentului destinat analizei 
termogravimetrice cu un spectrometru de masa performant.  Proiectul a contribuit semnificativ la 
întărirea colaborării cercetătorilor din cele două centre ştiinţifice importante din zonă, Timişoara 
şi Szeged, în scopul identificării de soluţii de dezvoltare durabilă şi de stimulare a dezvoltării 
economice a zonei.

În prezent, cercetatorii specializaţi în chimie computaţională sunt implicaţi în proiectul 
EU-OPENSCREEN - European Infrastructure of Open Screening Platforms for Chemical Biology Grant 
nr.261861, Preparatory Phase. Pentru acest proiect Institutul de Chimie Timişoara este reprezentantul 
naţional cu dr. Liliana Pacureanu ca director proiect. Printre cele mai importante obiective ale 
proiectului se menţionează:

• înfiinţarea şi operarea unei reţele pan-europeane de platforme de high throughput scre-
ening (HTS); 

• furnizarea de 
noi compuşi biologic - 
activi care pot fi utilizaţi în 
toate domeniile ştiinţelor 
vieţii, accesibili pentru 
cercetători ca instrumente 
moleculare pentru inves-
tigarea mecanismelor şi 
proceselor biologice; 

• high-through-
put screening-ul colecţiei de 
compuşi pentru descoperi-
rea de substanţe bioactive 
(aşa-numitele „hit”-uri) 
care va fi realizata de către 
o reţea de facilitaţi de HTS 
de ultimă tehnologie. Sistem de analiză termică METTLER cuplat cu spectrometria de masă.
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Proiectul susţine dezvoltarea de noi probe moleculare pentru uzul cercetătorilor prin 
oferirea accesului liber transnaţional la cele mai avansate tehnologii, resurse chimice şi expertiza 
ştiinţifica, şi promovează colaborarea dintre chimişti, biologi şi chemoinformaticieni, astfel încât să 
faciliteze descoperirea de noi compuşi cu activitate biologică. Prin realizarea proiectului, se obține 
accesul la o colecţie unică europeană de compuşi chimici comerciali si colectaţi de la chimiştii 
europeni. Proiectul este completat de un aspect instructiv – educativ marcat de activităţi de training 
şi educaţie pentru staff-ul care operează platformele HTS şi pentru utilizatorii lor având ca țintă 
îmbinătățirea calității cercetării.

Formarea unor colective multidisciplinare s-a extins prin colaborările cu specialişti din 
institutele subordonate Academiei Române, respectiv Institutul de Chimie Fizică „Ilie Murgulescu” 
din Bucureşti, Institutul de Chimie Macromoleculară „Petru Poni” din Iaşi şi Centrul de Chimie 
organică „C.D. Nenițescu” din Bucureşti etc. În sfera colaboratorilor se înscriu şi institute de 
învățământ superior sau de cercetare prestigioase cum sunt: Universitatea „Politehnica” Timişoara, 
Universitatea de Vest din Timişoara, Universitatea de Ştiinte Agricole a Banatului din Timişoara, 
Universitatea de Medicină şi Farmacie (Timişoara), Institutul Național C&D pentru Electrochimie 
şi Materie Condensată şi Institutul de Sudură şi Încercări de Material, ambele din Timişoara,  
Institutul de Tehnologie Izotopică şi Moleculară, Cluj-Napoca, Universitatea din Bucureşti etc. 

Odată cu iniţierea si dezvoltarea sistemului de finantare a cercetarii prin competiţie, 
cercetatorii s-au implicat in accesare de fonduri prin granturi al Academiei  Romane si Ministerului 
Educaţiei şi Cercetării. Astfel, în perioada 2004 – 2015 au fost obținute peste 20 granturi.

Un rol important în constituirea colectivelor inter/multidisciplinare l-a avut participarea 
cercetătorilor Institutului de Chimie Timişoara la proiecte finanţate în cadrul Planului naţional de 
cercetare - dezvoltare obţinute prin competiţie. În perioada 2008 – 2015, în cadrul Programului 
National II s-a derulat un număr de 21 proiecte de cercetare  în care  Institutul a avut calitatea de 
coordonator şi 41 proiecte în calitate de partener. Fondurile exatrabugetare obţinute au contribuit 
la o creştere importantă a veniturilor cercetătorilor dar şi la creşterea bazei materiale prin 
achiziţionarea de aparatură şi echipamente performante, a materialelor consumabile inclusiv 
reactivii chimici. Amintim aici proiectul Nanomateriale cu porozitate controlată şi proprietăţi 
magnetice şi optice dirijate, 
obţinute prin metoda sol- 
gel şi sonosinteză, cu 
potenţial aplicativ în 
protecţia mediului, biologie 
şi medicină – NANOBIOMED, 
director de proiect: Cecilia 
Savii care a avut ca obiectiv 
dezvoltarea de materiale 
avansate cu proprietăţi 
magnetice, optice, biolo-
gice şi noi tehnologii pentru 
obţinerea acestora, precum 
şi diversificarea ariilor 
potenţial aplicative. S-au 
efectuat studii care au 
condus la nanocompozite  magnetice, materiale obţinute prin entraparea biomoleculelor active în 
matrici anorganice şi matrici hibride anorganice- organice, luminofori willemitici dopaţi cu 
activator Mn(II) şi/sau Ce(III) şi s-au elaborat tehnologiile la nivel de laborator pentru aceste clase 
de materiale. Intre acestea, semnalăm obţinerea nanocompozitelor cu enzime entrapate. Studiul 
comparativ al activităţii proteolitice a preparatelor enzimatice libere şi imobilizate prin entrapare 
în gel de silice a arătat că activitatea relativă este mai mare la preparatele imobilizate decât la 
enzima nativă, fapt explicat prin protecţia asigurată de matricea de silice. În acelaşi cadru s-au 
obţinut luminofori anorganici cu emisie în domeniul verde al spectrului pentru care există aplicaţii 
în fabricarea tuburilor cu raze catodice, a lămpilor fluorescente, proiectoarelor de televiziune şi 

Aparat NOVA 1200 Quantachrome.
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detectorilor de raze X, studiile efectuate fiind dirijate către tendinţa de  miniaturizare, creşterea 
duratei de viaţă şi a stabilităţii spectrale, spre imbunatăţirea strălucirii şi a contrastului sistemelor 
de imagistică. Prin finanţarea realizată, a fost posibilă amenajarea şi dotarea laboratorului destinat 
obţinerii şi caracterizarii de matrici anorganice mezoporoase cu un aparat de măsurare a suprafaţei 
specifice și porozităţii (Aparat NOVA 1200 Quantachrome), instalaţie de uscare supercritică, 
echipament ultraacustic-sonotroda şi nişă chimică cu exhaustare. Practic, s-a restaurat şi amenajat 
un laborator destinat sintezei şi caracterizării nano materialelor şi a celor mezoporoase. 

În cadrul programului MATNANTECH-CEEX-P-CD s-a derulat proiectul  Nanocompozite 
multifuncţionale pe bază de arhitecturi supramoleculare cu proprietăţi optoelectronice, fotochimice, 
electrochimice şi biologice-precursori pentru materiale avansate, MAVOPTEL, proiect cu caracter 
multidisciplinar al cărui obiectiv viza obţinerea şi implementarea de noi materiale, compoziţii şi 

tehnici de înaltă valoare în domeniul 
nanocompozitelor multifuncţionale prin 
utilizarea structurilor porfirinice. Tema se baza 
în principal pe versatilitatea macrociclurilor 
tetrapirolice. S-au obţinut porfirine şi 
metaloporfirine care  în continuare, au fost 
asamblate prin electrodepunere, imobilizare în 
membrane polimerice şi funcţionalizare în 
arhitecturi supramoleculare. Studiile efectuate 
au condus la numeroase publicaţii ştiinţifice 
iar aplicaţiile sistemelor obţinute vizează 
formularea de celule fotovoltaice, mărirea 
siguranţei în construcţii prin inhibarea 
coroziunii, monitorizarea calitaţii mediului 
înconjurator prin construcţia de senzori 
electrochimici şi a competitivităţii trata-
mentelor în sănătate. În baza acestor aplicaţii, 
s-au obţinut brevetele:  Van Staden Raluca-
Ioana, Fagadar-Cosma Eugenia-Lenuta. Brevet 
RO 123101/29.10.2010 Senzori stocastici 
pentru determinarea acidului ascorbic si 
procedeu de realizare a acestor,  Vlascici Dana, 
Pică Elena Maria, Fagadar-Cosma Eugenia, 
Bizerea Otilia, Costisor Otilia, Cosma Viorica 
cu titlul Brevet RO NR. 200600190 (22)/ 
23.03.2006 Senzor potenţiometric nitrit-selectiv 
şi Eugenia Fagadar-Cosma, Dana Vlascici, 
Elena Maria Pică, Otilia Costişor, Viorica 
Cosma, Liliana Olenic, Otilia Bizerea Brevet 
RO 123.447/30.05.2012. Procedure for 

obtaining of a highly selective potentiometric sensor for silver ion detection based on porphyrin 
ionophore, brevet care a obţinut Diploma şi Medalia de aur şi Medalia salonului INFOINVENT 
ediţia a XIII-a, 19-22 noiembrie 2013.

Proiectul Hibrizi organici-anorganici cu proprietăţi speciale pe bază de compuşi organofos-
forici / org-inorg hybrids coordonat de dr. Gheorghe Ilia situat la interferenţa chimiei anorganice, 
organice şi computaţionale a condus la  sintetiza şi caracterizarea unor metal fosfonaţi pornind 
de la acidul vinilfosfonic cu evidenţierea proprietăţilor de fluorescenţă, grefarea fosfonaţilor pe 
alumină, obţinerea prin metoda sol-gel de hibrizi organici-anorganici conţinand fosfor şi a unor 
săruri de tip metal polivinilfosfonaţi. Studiile experimentale s-au bazat pe proiectarea de fosfonaţi 
MII-MIV în corelarea parametrilor de sinteza-proprietăţi. Prin metode cuanto-chimice s-a modelat 
formarea hibrizilor obţinuţi prin grefarea acidului vinilfosfonic pe bioxidul de titan. Lucrările efec-
tuate au condus la publicaţii si comunicări la conferinţe importante. Amintim lucrările Popa A., 

Nișa chimică cu exhaustare, Talassi.
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Davidescu C.M., Negrea P., Ilia G., Katsaros A., Demadis K., Adsorption of Divalent Metal Ions 
(Ca2+, Cu2+ and Ni2+) From Aqueous Solutions Using Phosphonate Ester/Phosphonic Acid Grafted 
on Styrene-Divinylbenzene Copolymers, Industrial & Engineering Chemistry Research, 47(6), 
2010 -2017, 2008 şi Vlase G., Vlase T., Doca N., Perta M., Ilia G., Plesu N. Thermal behavior of 
a sol–gel system containing aniline and organic phosphonates, J. Therm. Anal. Calorim., 97, 
473-4478, 2009. 

În cadrul programului Parteneriate PN II, în perioada 2014-2016, se derulează proiectul 
Recuperarea avansată a produselor utile din deşeurile de catalizatori uzați (REMACAT), director 
de proiect dr. Otilia Costişor, responsabil al echipei coordonatoare a Institutului de Chimie,  
dr. Liliana Cseh. Proiectul are ca obiectiv major protecţia mediului prin reducerea emisiilor de 
metale grele în mediu şi al poluărilor cu materiale organice aromatice. În acest scop proiectul are 
ca obiect  reciclarea catalizatorilor complecşi epuizaţi care au ca suport şi mijloc de vehiculare 
solvenţi organici. Al doilea obiectiv major – cel economic, urmăreşte valorificarea compuşilor 
metalici ca materiale avansate cu relevanţă în tehnică şi epurarea apelor, creşterea eficienţei 
energetice a proceselor catalitice la sintezele organice şi recuperarea avansată a solvenţilor şi 
apelor uzate, utilizând principiile chimiei verzi. Concret, este vorba de catalizatorul complex 
epuizat CuAlCl4*toluen rezultat din procese COSORB iar rezolvarea problemei implică separarea 
şi purificarea toluenului, recuperarea cuprului metalic ca pulbere, valorificarea aluminiului (III) ca 
agent de coagulare în epurarea apelor. În acest din urmă obiectiv, se urmăreşte şi valorificarea unor 
deşeuri de fier existente la partenerul industrial, astfel încât să se obţină un agent de coagulare 
mixt Al(III)-Fe(III). 

Competiţiile de finanţare dedicate tinerilor cercetători cunosc o bună participare. Sunt 
remarcabile proiectele „Reactivitatea chimică – cauza majoră de rezultate false în testarea biologică de 
capacitate ridicată?” director de proiect dr. Curpăn Ramona, Noi strategii de identificare a compuşilor 
farmacologic activi pe receptori cuplaţi cu proteine 
G (GPCR) orfani director de proiect dr. Halip 
Liliana sau Reţele metal organice fosfonice: 
complexitatea şi diversitatea structurilor şi a 
aplicaţiilor director de proiect dr. Vişa Aurelia. 
Finanţarea obţinută prin aceste proiecte a permis 
achiziţionarea unui Cluster IBM – sistem 
multiprocesor format din 4 blade-uri, fiecare 
având doua procesoare quad-core virtualizate la 
16 thread-uri oferind în total un număr de 64 
procesoare. De asemenea, s-au achiziţionat 
licenţe pentru cinci programe. Achiziţiile 
menţionate au permis dezvoltarea domeniului 
prin ancorarea în trendul problematicilor de 
actualitate ale chimiei computaţionale. 

În același registru – al implicării tinerilor 
cercetători, se înscrie și proiectul Translation in 
Romanian and dissemination of a monograph 
for universities and secondary schools on „Global 
Climate change”, finanţat de International Union 
of Pure and Applied Chemistry, prescurtat IUPAC, 
prin contractul nr. 2007-035-1-300 si dezvoltat 
de directorul de proiect dr. Aurelia Pascariu. 
Proiectul avea menirea de a face cunoscut 
publicului din România natura sistemului 
climatic, cauzele schimbării climatice cu accent 
pe cele contemporane si rolul chimiei verzi în acest proces. Documentatia reprezinta viziunea 
autorului Fulvio Zecchini în acord cu Protocolul de la Kyoto. Un capitol aparte este dedicat  cauzelor 
factorilor de poluare în România și măsurilor ce se impun pentru reducerea acestora pe plan național.
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Este remarcabilă reuşita cercetătorilor tineri ai ICT în  competiţia  2015 a programului 
Orizont 2020. În acest cadru, din şase proiecte dedicate formării de  „Tinere echipe” depuse, au fost 
declarate reuşite şi finanţate trei: Strategii inovative de modelare in silico a promiscuitaţii compuşilor 
evaluaţi în testări biologice de capacitate ridicată - director de proiect dr. Ramona Curpan, Influenţa 
proprietăţilor fizico-chimice şi structurale asupra activităţii catalitice a retelelor metal-organice fosfonice 
cu impact asupra mediului - director de proiect dr. Aurelia Vişa şi Epurarea selectiva a apelor reziduale 
colorate folosind nanocompozite magnetice - director de proiect dr. Simona Gabriela Muntean.

Temele abordate în cadrul acestor proiecte demonstrează continuitatea politicii de cercetare 
în institut dar şi capacitatea ei de a permite adaptarea la problematica actuală.

Baza materială - laboratoare

Institutul de Chimie Timisoara are sediul în clădirea Academiei Române din Timișoara,  
Bv. Mihai Viteazu nr 24. O parte din spaţiu este amenajat ca laboratoare de sinteză şi analiză 
chimică, prevazute cu instalaţii specifice. Alte laboratoare sunt destinate studiilor fizico-chi-

mice, lucrărilor la calcula-
tor, inclusiv celor pentru 
tehnoredactare. In cursul 
anilor unele colective au 
realizat prin autodotare în 
cadrul Atelierului meca-
nic o serie de instalaţii şi 
aparate destinate activită-
ţii de cercetare şi, în unele 
cazuri, pentru micropro-
ducţie. Un exemplu este 
oferit de instalaţia pentru 
testarea catalizatorilor în 
sistem eterogen sau linia 
pentru obţinerea cis-diclo-
rodiaminoplatinei(II). 

În ceea ce priveşte 
baza materială, în special în perioada 1960 - 1970, dotarea laboratoarelor cu aparate şi echipa-
mente pentru determinari fizico-chimice a fost bună, la un nivel comparabil cu cel din ţări avansa-
te. Perioada 1970 - 1990 caracterizată prin orientarea cercetării spre asimilarea de produse şi 
microproducţie a însemnat o reducere a fondurilor pentru achiziţii de echipamente si aparatură. 

Dupa anul 1991, Institutul 
de Chimie Timișoara a 
cunoscut o perioadă în care 
activitatea de micropro-
ducţie a condus la atrage-
rea de fonduri care au 
permis achiziţionarea  unor 
echipamente şi a pri melor 
calculatoare personale. 
Acesta este cazul micropro-
ducţiei citostaticului cis-di-
clorodiaminoplatina(II). 
Apoi, fon duri obţinute din 
venituri extra bugetare 
obţinute prin competiţie, 
respectiv granturi şi progra-
me naționale de cercetare 

Instalația pentru testarea catalizatorilor în sistem eterogen.

Spectrometru de absorbție atomică.
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au permis creşterea bazei materiale. În afara echipamentelor care împreună descriu unităţi comple-
te aşa cum au fost prezentate mai sus, din fondurile extrabugetare obţinute prin competiţie s-au 
achiziţionat  echipamente si aparate care permit realizarea de sinteze organice si anorganice fine, 
în atmosferă inertă/controlată sau de sonosinteză. S-a modernizat laboratorul de analiză elemen-
tală prin achiziţionarea unui spectrometru de absorbţie atomică şi a unui aparat de digestie acidă 
a substanţelor în scopul aducerii în soluţie a ionilor metalici în vederea dozării (Digesdahl). 

De asemenea, s-a achiziţionat un spectrometru de masă Bruker Daltonik destinat în prin-
cipal analizei compuşilor oraganici, spectrometre de luminescenta Perkin Elmer LS 55, UV-Vis, 
FT-IR şi un Sistem de analiză termică G/DTA/DSC METTLER. În scopul abordării unor studii cu 
caracter aplicativ vizând obţinerea de noi produşi cu proprietăţi ingnifuge din clasele: polimeri, 
pigmenţi, celuloză, textile, lacuri şi vopsele, dar şi pentru cercetări fundamentale sau în elaborarea 
de strategii, studii de diagnoză şi prognoză s-a achiziţionat Camera de ardere LOI (Limiting Oxigen 
Index Chamber). S-au achiziţionat programe de chimie cuantică şi drug design computaţional 
(ChemOffice, HyperChem 7.52., Gaussian 03W., Schrödinger și Dragon Professional) şi de calcul 
statistic (Statistica 7.1.,  MobyDigs Professional și SIMCA P + 12).

ICT are o bibliotecă bine dotată. În patrimoniul bibliotecii se găsesc peste 10 000 volume  şi 
peste 100 titluri de reviste.  Accesul la literatura de specialitate de ultimă oră se face însă on-line.

Relaţii internaţionale 

În toate etapele evoluţiei sale, Institutul de Chimie Timişoara a fost conectat la realităţile 
dezvoltării ştiinţifice ale timpului. Numeroase personalităţi ştiinţifice au vizitat institutul încă de la 
formarea lui, iar Laboratoarele acestor personalităţi au fost centre în care tinerii cercetătorii s-au 
specializat astfel încât, la întoarcerea în ţară au abordat şi dezvoltat teme de vârf cu competenţă 
de nivel internaţional. Și în această direcție, Institutul prezintă continuitate. O bună parte a 
colaborărilor internaţionale se stabilesc şi se realizează în cadrul relaţiilor de schimb interacademic 
existente între Academia Româna şi academiile altor ţări. În acest cadru, în ultimii 10 ani s-au 
efectuat stagii de scurtă durată în laboratoare aparţinand urmatoarelor instituţii: Academia 
Maghiară de Ştiințe şi Universitatea Szeged (Ungaria), Academia Bulgară de Ştiințe, Sofia 
(Bulgaria), Academia de Ştiinte a Republicii Cehe prin Institutul de Chimie Anorganică, Academia 
de Ştiințe a Republicii Moldova prin Institutul de 
Chimie din Chişinău şi cu Universitatea Novi Sad, 
Facultatea de Tehnologie (Serbia) însumând 83 
săptamâni. În acelaşi cadru, peste 30 de cercetători 
din străinătate au efectuat stagii scurte de cercetare 
în laboratoarele Institutului de Chimie Timişoara.

Colaborări bilaterale bazate pe contracte 
obţinute prin competiţie şi finanţate de Ministerului 
Educatiei şi Cercetării au permis realizarea unor 
stagii de scurtă durată în China, Bulgaria, Republica 
Sud Africana, Grecia şi Franţa. Un număr de trei 
specialişti din aceste ţări au efectuat stagii de cercetare 
de scurtă durată în laboratoarele Institutului. De 
asemenea, în ultimii trei ani, sase doctoranzi din 
străinătate au efectuat stagii de cercetare de lungă 
durată la Institut. Cercetători ai Institutului au 
efectuat stagii de cercetare la universităţile din 
Aachen, Viena, Koeln, Leipzig, Bratislava, Milano, 
Braunschweig la invitaţia şi cu finanţarea gazdelor. 
De asemenea, Institutul are relaţii de colaborare 
directe cu institute şi universităţi din Euroregiunea 
DKTM. Colaborările existente au condus la creşterea şanselor de accesare a fondurilor europene 
pentru cercetare – dezvoltare prin crearea premizelor pentru parteneriate. 

Prof. Evamarie Hay-Hawkins – 2015.
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Manifestări științifice organizate

Institutul de Chimie Timişoara al Academiei Române a organizat o serie de manifestări 
ştiintifice cu participare internaţională. Dintre acestea se remarcă A IX –a Conferință națională 
de Chimie Fizică în anul 2003. O manifestare ştiinţifica cu caracter intern Contribuții ale Tinerilor 
Cercetători la Dezvoltarea Domeniilor Prioritare ale Chimiei organizată odată  la fiecare doi ani, 
dedicată realizărilor tinerilor cercetători din institut s-a dezvoltat treptat astfel încât - începând 
cu anul 2007, a devenit un simpozion cu participare importantă din ţară şi din străinatate cu 
denumirea  New Trends and Strategies in The Chemistry of Advanced Materials with Relevance in 
Biological Systems, Technique and Environmental Protection. Ponderea participanţilor din străinatate 
a crescut de la an la an. De exemplu, la ediţia anului 2014, simpozionul a înregistrat participarea 
a şapte institute de cercetare şi a zece universităţi din ţară şi a trei institute şi şapte universităţi 
din străinătate. Ediţia din anul 2015 a înregistrat o creştere a participării astfel: opt institute de 
cercetare şi unsprăzece universităţi din ţară şi cinci institute şi zece universităţi din străinătate. 
La ediţia din 2015 a simpozioului s-au susţinut 27 conferinţe invitate, 27 prezentări orale şi  
84 postere, faţă de 10 conferinţe prezentate, 13 prezentări orale şi 69 postere în anul 2014.  
Specialişti cu expertiză internaţională recunoscută au prezentat cele mai noi realizări în domeniile 
lor de competenţă. 

Între personalităţile care au prezentat conferinţe la aceste manifestari, amintim profesorii 
Robert B. King de la University of Georgia, USA  cu conferinţa The fluoroborylene (BF) and boronyl 
(BO) ligands as analogues of the ubiquitous carbonyl (CO) ligand in transition metal chemistry, 
Antonio Laguna, (Zaragoza Spain) cu conferinţa  Preparation and antimicrobial activity of silver 
nanoparticles, Carmen Boeriu (Wageningen UR, Netherlands) cu conferinţa Present and future trends 
in the application of biocatalysts for the production of biobased monomers and biobasedpolymers si 
Ungar Goran (University of Sheffield, Sheffield, U.K.) cu conferinţa Supramolecular self-assembly 
driven by frustration and twist sau Cesare Oliviero Rossi (Calabria University, Italia) cu conferinţa 
Rheology of complex fluids: a new approach to characterize soft matter. 

Specialişti de renume au devenit prezente fidele ale acestui simpozion cu susţinerea de 
prelegeri de cea mai înalta ţinută ştiinţifică. Între aceştia, menţionam prezenţa profesorului  
Salifoglou Athanasios (University, Thessaloniki, Grecia) cu opt prezente, cele mai apreciate 
conferinţe având titlurile In search of rational approaches to the Chemistry of Advanced Materials 
(2010), Technological advancements in the design of antitumorigenic vanadodrugs(2013), 
A structural speciation strategy toward understanding the chemistry of cadmium molecular toxicity 
si  Structure lattice-dimensionality correlations in novel binary and ternary materials of group 
13 elements with benzilic acid and phenanthroline (in anul 2015); a doamnei profesor Evamarie 
Hay-Hawkins de la Universitatea din Leipzig cu conferinţele Catalytically Active Metal-Organic 
Frameworks: MOFCATS (2010) Immobilised phosphorus-functionalised ferrocene derivatives for 
applications in catalysis (2013), Highly selective transition metal complexes as novel antitumour 
agents (2014) şi Carbaboranes – more than just phenyl mimetics (2015); Alexandrova Radostina 
(Bulgarian Academy of Sciences), cu conferinţele Cell cultures as model systems in experimental 
oncopharmacology si In vitro biocompatibility evaluation of calcium phosphate materials for bone 
implants (2013); Zinc complexes as potential anticancer agents (2015) sau Preparation and 
properties of beta-Fe2O3. 

Subiectul conferinţelor menţionate – cu un accentuat caracter interdisciplinar, leaga 
aspectele ale chimiei fundamentale de interesul pentru potenţialele aplicaţii şi/sau explicaţii 
ale unor procese biologice şi tehnice. Aspectul aplicativ al subiectelor conectat la problemele 
tehnologice, este foarte bine reprezentat de contribuţiile dr. Livius Cotarca (Zambon Chemicals, 
Italy) prin conferintele Next generation processes for generic pharmaceuticals a review of recent 
successful cases in Zach-Zambon chemicals  şi  Novel high resolution XR-powder diffraction protocol 
for detection of apis polymorph contamination sau de conferinţa cu titlul Calculation of enthalpies of 
formation. 2. Compounds with hydroxyl and carbonyl groups susţinută de profesorul Radu Bacaloglu 
la editia a 7-a a simpozionului, în anul 2014.
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Multe din personalităţile amintite la care se adaugă profesorii Plocek Jiri (Charles University, 
Prague), Kalfin Reni (Bulgarian Academy of Sciences, Institute of Neurobiology, Mehl Georg 
(University of Hull, UK), Crispini Alessandra si 
Ranieri Giuseppe Antonio  (University of 
Calabria, Italia) au devenit colaboratori în 
studiile intreprinse în laboratoarele Institutului 
de Chimie. Colaborările cu institute prestigioase 
din străinătate au contribuit la creşterea 
performanţei prin accesul la aparatura de ultima 
oră dar şi la cunoaşterea şi recunoasterea 
specialiştilor nostri în exterioarul ţării.

Simpozionul institutului se bucură 
de aprecierea Secţiei de Chimie a Academiei 
Române, fapt evidenţiat de participarea 
membrilor Secţiei cu prelegeri la standardul 
de cunoaştere cel mai înalt al domeniului 
de activitate. Au avut contribuţii importante 
academicienii Bogdan Simionescu cu conferinţa 
From simple organic compounds to complex macromolecular Architectures – Strategies and Challanges, 
Maria Zaharescu cu conferinţa Oxide nanotubes and their possible applications si Structure and 
properties of the TiO2 based nanostructures obtained by sol-gel and microwave assisted sol-gel methods 
sau Cristian Silvestru cu prelegerea Organopnicogen (Sb, Bi) compounds - unusual species stabilized 
through intramolecular  coordination.

Simpozionul prilejuieşte prezentarea orală şi ca postere a realizărilor cercetătorilor 
Institutului.  In cadrul acestor sesiuni s-au prezentat lucrări care au îmbinat armonios probleme de 
cercetare fundamentală cu aspecte purtând amprenta unui pronunţat caracter aplicativ. Amintim 
prelegerile Soft ordered iridium(III) cyclometalated ionic complexes with tunable photophysical 
properties susţinută de dr. Elisabeta Szerb, Porphyrins. Optoelectrical applications susţinută de dr. 
Eugenia Făgădar-Cosma, Theoretical work beyond imagination - cdk’s inhibitors selectivity versus 
optimal off target effects (Dr. 
Liliana Pacureanu) şi 
prezentările orale Biological 
promiscuity and chemical 
reactivity: is there a relationship? 
(dr. Ramona Curpan), Structure 
analysis of mesoporous silica 
spheres synthesized using 
different directing agents (dr. 
Ana-Maria Putz), Catalytic 
activity corroboration of Ni 
doped CsxH3-xPW12O40 salts with 
its phisical-chemical charac-
teristics (dr. Silvana Borcă-
nescu), Bioselective flavo noids 
and related compounds in high-
throughput screenings (dr. Sorin 
Avram), Effect of substrate on 
the morphology of polyaniline 
films (dr. Nicoleta Pleșu), 
Catalytic activity of PD doped 
CSxH3-xPW12O40 in relation with 
its microstructure (dr. Orsina Verdes),  Study on TPD of basic substances by thermogravimetry for 
bronsted acidity determination from solid catalysts (dr. V. Sasca). 

Academician Bogdan Simionescu.

La conferințele susținute de membri ai Academiei Române în Aula 
Academiei Române – Filiala Timișoara.
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O serie de manifestări sunt organizate în cadrul oferit de proiectele obţinute prin 
competiţie. Astfel, în cadrul proiectului SOMABAT, s-a desfăşurat workshopul cu titlul ADVANCED 

WORKSHOP Insights into Novel Solid Materials, 
their Recyclability and Integration into Li Polymer 
Batteries for EVs. Future research directions in this 
field, Timisoara, July 4-5, 2012. Au participat peste 
35 de invitaţi din 13 ţări europene şi s-au prezentat 
15 conferinţe. 

Personalităţi prestigioase au răspuns 
invitaţiei noastre şi au susţinut conferinte cu ocazia 
vizitelor pe care le-au facut la Institut. Între acestea 
menţionăm prelegerea susţinută de academician 
Bogdan Simionescu: Proiectul IntelCentru 
al Institutului de Chimie Macromoleculară 
„Petru Poni” Iași – de la idee la realizare și cele 
susţinute de academician Marius Andruh cu 
titlurile Metallosupramolecular Chemistry and 
Crystal Engineering of Multimetallic Complexes și  
Frumuseţea polimerilor de coordinare. 

Un moment important pentru Institut 
l-a constituit vizita Prof. Dr. Henning Hopf, 
vicepreşedintele Societății Germane de Chimie, 
ocazie cu care a susţinut conferinţa How do 
functional groups interact? – Learning from [m.n]
cyclophanes. 

Dintre prelegerile audiate la Institutul de 
Chimie mai trebuie menţionate cele cu un caracter 

fundamental pronunţat în domenii de varf: Chromium-hydroxycarboxylate chemistry of bioinorganic 
significance prezentata de prof. A. Salifoglu, Nanocomposite and nanoparticle scintillators based 
on rare earth pyrosilicates prezentată de prof. D. Niznansky, Preparation and study of free and  
immobilised metal complexes of histidine sustinuta de prof. I. Labadi,  Lebede negre, lebede albe 
(prof.  Tudor I. Oprea – SUA), Speciation of insulin-mimetic vanadium complexes in biological system 
(Prof. T. Kiss (Ungaria); Inert or not inert? Electron pair effects in the coordination chemistry of low 
valent organoantimony and -bismuth compounds (Prof. Dr. Hans Joachim Breuning, Germania) şi  
Application of EXAFS method in coordination chemistry prezentata de prof. Nagy Laszlo. Trebuie 
să se remarce faptul că aceste conferinţe au fost deschise pentru intreaga comunitate ştiintifică a 
oraşului, chimişti sau cu alte specializări, şi că, prezentările dovedite a fi deosebit de interesante 
şi atractive au generat întrebari şi discuţii venite din ambele zone. 

Vizibilitate 

Considerat un principiu de baza al cercetării împreuna cu finanţarea şi continuitatea în 
cercetare, evaluarea activităţii la nivel instituţional răspunde criteriilor de performanţă cantitative 
şi calitative specifice domeniului de activitate al Institutului. Având ca misiune realizarea de 
cercetări cu caracter fundamental, un prim criteriu se referă la numărul şi calitatea lucrărilor 
ştiinţifice publicate în reviste de specialitate cotate ISI. O analiză în această direcţie arată că anual 
cercetătorii publică în medie 54 lucrări ştiinţifice în reviste cotate de Web of Science (Thomson 
Reuters) ceea ce reprezintă 1.31 lucrări cotate ISI per cercetător atestat. Este remarcabilă însă 
creşterea calităţii revistelor în care au fost publicate lucrările aşa cum arată valoarea factorului de 
impact cumulat al revistelor. Astfel factorul de impact al lucrărilor raportat la numarul cercetatorilor 
atestaţi a crescut de la 27.98 în anul 2012 la 37.474 în anul 2014. Impactului lucrărilor este 
evidenţiat în mod pregnant de numărul de citări în reviste prestigioase. Acesta a crescut în aceeaşi 
perioadă de la 189 la 362. 

Cărţi elaborate de cercetători ai Institutului.

Acad. Marius Andruh
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În medie, cercetătorii Institutului 
publică în fiecare an 4 cărţi/capitole de carte 
în volume din străinătate. Cităm cartea Metal 
Mediated Template Synthesis Of Ligands, autori 
Otilia Costișor şi W. Linert, Ed. World Scientific 
(London, New Jersey, Singapore). 308 pp; ISBN 
981-238-813-3.2004. Cartea a deținut poziția 13 
în topul celor mai vândute cărţi de specialitate în 
anul 2014 (conform Library Journal Academic 
Newswire (Wiley-VCH Verlag GmbH&Co), 
January 6, 2005 in The Publishing Report). 
În prezent volumul se află achiziţionat în 930 
biblioteci din întreaga lume dintre care 627 în 
Statele Unite (World Cat.org la 13.11.2015).

În ultimii ani, cercetătorii institutului au 
elaborat articole cu caracter monografic 
publicate în serii ale unor volume aparţinând 
unor edituri prestigioase cum sunt Wiley VCH 
(1 lucrare), Springer Verlag (trei lucrări), The 
Royal Society of Chemistry (două lucrări), 
NOVA Science Publisher, NY, USA (cinci lucrări), 
CRC Press Taylor & Francis Group (o lucrare) şi   
Hershey, USA (o lucrare). Amintim lucrările: 
Savii C., Putz A.M. Advances in (bio)responsive 
nanomaterials in Carbon Bonding And Structures: Advances In Physics And Chemistry, Springer 
Verlag, Berlin-London-New York (Putz M.V.- Editor), 2011, 379-435, (ISBN: 978-94-007-1732-9 

Cărţi elaborate de cercetători ai Institutului.

http://cat.org/
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aflată în 44 biblioteci din lume; Birdeanu Mihaela, Fagadar-Cosma Eugenia Chapter 5: The Self-
Assembly of Porphyrin Derivatives into 2D and 3D Architectures in Quantum Nanosystems: Structure, 
Properties and Interactions, Taylor & Francis Group, ISBN: 978-1-926895-90-1, 2014, pp.173-206, 

Volume publicate la edituri din Timișoara

Volume publicate la edituri din Timișoara.
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volum care este disponibil în 235 biblioteci din lume; și Lupa L., Popa A., Ilia G. Use of phosphorus-
containing polymers for the removal of metal ions from wastewaters, in: RSC Polymer Chemistry 
Series No. 11, Phosphorus-Based Polymers: From Synthesis to Applications, Eds.  S. Monge and G. 
David, The Royal Society of Chemistry, Cambridge, England, 2014, pp. 225-251, volum care se 
găseşte în 418 biblioteci.

Există o foarte bună colaborare cu editurile Universității Politehnica și ale Universității de 
Vest, în general, cu editurile din Timișoara acreditate de Ministerul Educației și Cercetării. În acest 
cadru, s-au publicat în volume lucrări reprezentând teme abordate în tezele de doctorat dezvoltate 
într-o măsură mai largă. 

Cu dorinţa de a promova revistele ştiinţifice autohtone, cercetătorii Institutului au în atenţie 
publicarea unor studii valoroase în jurnale cotate ISI din ţară. Astfel, în cele mai prestigioase reviste 
românești de profil chimic, Revue Roumain de Chimie (Academia Româna) şi Revista de Chimie 
(Societatea de Chimie), în perioda 2012–2014, s-au publicat 25 lucrări ştiinţifice dintre care amintim: 
Ostopovici-Halip L. Template Structure Selection for Homology Modeling of Class A Orphan G-protein 
Coupled Receptors Rev.Roum.Chim., 59(3-4), 193-199, 2014; Kerti V., Coricovac D., Duicu O., 
Danila M., Dehelean C., Fagadar-Cosma E., Muntean D., Noveanu L., 5,10,15,20-Tetrakis(N-methyl-
4-pyridyl)porphyrin-Zn(II)-tetrachloride Modulates Respiration inIsolated Rat Liver Mitochondria. 
Rev. Chim. Bucharest 65(4): 447-449, 2014. Halip L., Gruia A.T., Borota A., Mracec M., Curpan 
R.F., Mracec M. 3D homology model of the alpha(2C)-adrenergic receptor subtype. Rev.Roum.Chim., 
57, 763-768, 2012. 

În cadrul destinat formării de specialişti, este încurajată publicarea rezultatelor obţinute de 
asistenţii de cercetare în revistele universităţilor ca şcoală pentru dobândirea cunoştinţelor privind 
redactarea şi a formării deprinderii de a scrie lucrări ştiinţifice. În acelaşi scop este încurajată 
participarea la simpozioane şi conferinţe naţionale şi internaţionale a tinerilor cu prezentări orale 
şi prelegeri. Anual, sunt înregistrate peste 50 prezentări orale şi postere la manifestări naţionale şi 
peste 20 la cele internaţionale. 

Cercetători ai institutului sunt referenţi la reviste de specialitate prestigioase cu însumarea 
a peste 60 de prezenţe anuale, evaluatori pentru proiectele naţionale şi europene (trei cercetători) 
sau numiţi în comisii de doctorat în ţară şi în străinătate. Cercetători ai Institutului de Chimie 
fac parte din comisiile de experți ai Consiliului Europei şi din comitetele manageriale ale unor 
programe COST. 

Institutul de Chimie este implicat în proiectele zonale. Institutul de Chimie este membru 
fondator al Asociației pentru Cercetare Multidisciplinară Vest, asociaţie care activează în cadrul 
euroregiunii DKMT. În această calitate a participat la organizarea unor manifestări dedicate 
problemelelor care privesc Regiunea de Vest a României şi regiunile Csongrad (Ungaria) şi Voivodina 
(Serbia) şi la care participă specialişti din cele trei ţări. Conferinţele organizate anual la Timișoara, 
Szeged sau Novi Sad au subiecte cu caracter multidisciplinar. În același cadru, Institutul a fost 
implicat ca şi coorganizator al simpozionului Tinerii și cercetarea multidisciplinară. Institutul face 
parte din asociația nonguvernamentală Tehimpuls, implicarea fiind benefică pentru cunoaşterea 
problemelor industriei din zonă. Această participare a condus la încheierea unor contracte cu 
venituri extrabugetare importante pentru ICT.
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CAPITOLUL 4

CENTRUL DE CERCETĂRI TEHNICE  
FUNDAMENTALE ȘI AVANSATE

ÎNFIINȚAREA ȘI EVOLUȚIA 1951-2016

Odată cu reorganizarea Academiei Române din anul 1948 se aprobă înființarea, la 
Timișoara, a unor colective de cercetare științifică, încă din anul 1951.

Drept recunoaștere a rezultatelor cercetărilor științifice de pe plaiurile bănățene, a poten-
țialului creator, prin HCM, nr. 466 din 18.II.1953, se înființează Baza de Cercetări Științifice din 
Timișoara a Academiei R.P.R.

În anul 1956, prin hotărârea Prezidiului Academiei, adresa nr. 84/20.04.1956, se înființează 
Centrul de Cercetări Tehnice (CCT), prin reunirea colectivelor existente și organizându-le pe 
patru secții.

M-am gândit că în a scrie istoria CCT este bine să apelăm la ideea înțeleptului cronicar 
moldovean Miron Costin care spunea că: „Toate lucrurile, dacă se încep a se spune din începutul 
său, mai bine se înțeleg”.

Minunatele plaiuri bănățene, respectiv Banatul – „Dacia Malvensis”1 este parte integrantă 
a perimetrului Daciei pe care s-a format și dezvoltat o cultură materială și spirituală, la început 
specific geto-dacică, iar pe urmă daco-romană, din care s-a plămădit poporul român, cu limba sa 
română. Ocuparea Daciei de către împăratul Traian (102-106) a fost determinată, în primul rând, 
de apariția, la granița Imperiului Roman, a unui stat puternic și bogat, precum și de pericolul 
potențial al năvălitorilor barbari.

Drept dovadă a bogăției Daciei este printre altele, faptul că Traian a transportat la Roma de 
aici cca. 165.000 kg aur fin și 331.000 kg argint.

Mai mult, Traian, aflând de existența unui număr mare de zăcăminte de aramă, plumb, 
minereu de fier și, desigur, de aur și argint, instituie așa-zisul „Collegium Aurrarium” care să se 
ocupe de extragerea și prelucrarea acestor bogății naturale. După retragerea Romanilor din Dacia, 
sub presiunea popoarelor barbare, împăratul Aurelian, după cum menționează Iordanes: „reche-
mând de acolo legiunile le-a așezat în Moesia (274-275)” (Fontes, II, p. 407).

Contactele dintre locuitorii de la nordul Dunării cu cei de la sudul fluviului se mențin.
Procopius din Caesarea menționează că: „împărații romani de odinioară au împânzit cu 

cetăți întregul mal al fluviului, cu scopul de a împiedica trecerea barbarilor care locuiau pe cealaltă 
parte a Dunării.

Ei au construit aceste fortărețe și castele nu numai pe malul drept al Dunării, ci pe aici și 
celălalt țărm” („Viața în Dacia Romană”, Macrea, 1969).
1 Denumirea de Dacia Malvensis a fost acordată pe baza unei ipoteze rezultate din interpretarea inscripției descoperite 
la Denta (județul Timiș) (IDR, III, 1, 109) de către prof. C. Daicoviciu (cf. Nesciendiars..., Sibiu, 1944, 26p; Pe margi-
nea cărților, Acta Musei Napocensis, Cluj, VII, 1970, p 125.132.

Acad. Ioan ANTON,  
Dr. Ladislau VÉKÁS,  
membru corespondent al Academiei Române
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Legăturile puternice existente între locuitorii din nordul și din sudul Dunării au făcut ca 
populația daco-romană să nu fie nici redacizată și nici germanizată sub raport etnic și cultural, 
ci și-a păstrat ființa sa, care a stat la baza procesului istoric din fosta Dacie Traiană („Problema 
continuității”, Protase, 1960).

Odată cu ocuparea Panoniei de către maghiari și cu expansiunea lor spre răsărit, Anonymus, 
secretarul regelui Bela al III-lea, în a sa cronică „Gesta Hungarorum”, scrisă la finele secolului al 
XII-lea, menționează că pe teritoriul Banatului era ducatul (voievodatul) lui Glad (Vlad), care-și 
exercita autoritatea asupra unei populații române și slave. Vlad este învins în luptă de către unguri 
și devine vasalul acestora.

În această nouă calitate, el întărește economic și politic și lasă urmașului său, prințul 
Ahtum, la finele secolului al XI-lea, un teritoriu întins și bogat, bine organizat.

În legenda „Sancti Gerhardi”, primul episcop din Cenad, se spune: „Pe timpurile acelea era 
în Cetatea Morisena (Cenad) un principe foarte puternic, Ahtum. Acesta se lăuda prea mult cu 
virtutea și puterea sa, iar pe regele Ștefan nu-l respecta”.

La finele secolului al XII-lea este atacat de statul ungar și nu poate fi învins decât în urma 
trădării de către unul din căpeteniile armatei sale și anume de Chandinus.

Această victorie a ungurilor transformă voievodatul bănățean în domeniu regal.
În urma consolidării stăpânirii maghiare și în zona regiunilor muntoase ale Banatului  

(sec. al XIII-lea), regalitatea, în virtutea dreptului său suprem „Jus regale minerale”, dispune 
trecerea terenurilor bogate în zăcăminte cu minereuri, de sub stăpânirea cnezilor autohtoni, în 
proprietate regală („Istoria critică a mineritului în Ungaria”. Gustav Venzel, 1880).

Primele mențiuni scrise despre mineritul din Banat sunt cele referitoare la exploatările din 
împrejurimile Reșiței și Bocșei.

Odată cu ocuparea Banatului de către turci și transformarea sa în pașalâc (1552-1717), 
exploatările miniere și activitățile metalurgice continuă, dar într-un ritm mai lent.

În anul 1703, când cetatea Timișoarei era ocupată de turci, austriecii trimit în regiunea 
Oravița 13 mineri tirolezi, în frunte cu maistrul miner Matyas Bruner, ca să identifice posibilitățile 
începerii unor exploatări miniere.

După încheierea tratatului de pace de la Passarovits (1718), Banatul este anexat Austriei 
și declarat ca domeniu al Coroanei imperiale. Consiliul de război și Camera Aulică din Viena se 
preocupă în mod special de organizarea producției miniere și metalurgice din Banat.

Generalul Claudius Florimundus Mercy este numit guvernator al Banatului și înființează, 
încă din anul 1717, în cadrul administrației din Timișoara, o comisie care să se ocupe de mineritul 
și metalurgia din regiune. Comisia depindea direct de Camera Aulică din Viena.

Deoarece populația în Banat era mai rară decât în Transilvania, pentru sporirea brațelor 
de muncă atât necalificată, cât și calificată, se apelează la aducerea de coloniști: germani, italieni, 
francezi, bulgari ș.a.

În a doua jumătate a secolului al XVIII-lea mineritul și metalurgia din Banat iau un avânt 
deosebit deoarece aceste ocupații primesc un pregnant caracter capitalist. 

Numai Complexul minier Ocna de Fier extrăgea anual peste 100.000 „de măji” de cupru 
(Francesco Griselini).

În anul 1734 funcționau la Bocșa două furnale și se punea problema construirii celui de al 
treilea. Studiul elaborat de specialiști de renume din Austria propune abandonarea acestei idei și 
dezvoltarea unei noi baze metalurgice la Reșița.

Printre argumentele principale se menționa că în împrejurimi există numeroase zăcăminte 
bogate în minereuri încă neexploatate, întinse zone cu păduri necesare combustibililor, dar în 
același timp există în zonă râuri cu căderi hidraulice importante, favorabile captării energiei aces-
tora, necesară acționării diferitelor utilaje.

Curtea imperială de la Viena aprobă proiectul (1.XI.1769) și, în 3.VII.1771, sunt date în 
lucru primele două furnale la Reșița. F. Griselini, care a vizitat Banatul și, desigur, aceste zone 
miniere, în perioada anilor 1774-1777, deși face uneori aprecieri nefavorabile asupra românilor de 
aici, recunoaște totuși textual următoarele: „La exploatările miniere ale celor patru administrații 
de mine din Banat, precum și la Ciclova și Bocșa, pe lângă lucrători germani se găsesc destui valahi 
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cărora nu le lipsește nici destoinicia și nici experiența: („încercare de istorie politică și naturală 
a Banatului Timișoarei”, Editura Facla, Timișoara, 1984). Leonard Böhm scoate în evidență că: 
„valahii existenți în număr mare printre muncitori din Reșița se remarcă printr-o îndemânare și 
inteligență deosebită reușind să-și însușească într-un timp foarte scurt noile meserii” (L. Böhm, 
„Geschichte des Temischer Banats”, vol. II, Ed. Otto Wigand, Leipzig, 1861).

Planurile generalului Mercy ținteau mult mai departe decât mineritul, metalurgia și vizau, 
în același timp, dezvoltarea și modernizarea agriculturii din Banat, deoarece pământul era deosebit 
de fertil. Astfel, pe lângă aplicarea unor tehnologii și unelte noi de lucru, se dezvoltă și noi culturi.

Mai mult, opera sa mare constă în elaborarea unor planuri și punerea lor în practică, în 
privința desecării unor mari suprafețe de terenuri și redarea lor agriculturii, precum și realizării 
unor rețele de canale de apă.

Canalul Bega se înscrie în această gândire. Lucrările, atât din amonte de Timișoara, pe 
parcursul Făget - Timișoara, dar și cele din aval, Timișoara – Tisa, încep în anul 1728. În vederea 
asigurării cotelor necesare navigației au fost construite șapte baraje, dintre care trei pe terito-
riul României (Timișoara, Sânmihaiu Român și Sânmihaiu German). Inginerul olandez Fremant 
proiectează și conduce execuția lucrărilor nodului hidrotehnic de la Coștei (1789-1790). Prin 
această lucrare se prevede distribuția apelor din Timiș în Bega sau invers, în vederea asigurării 
nivelului de navigație, respectiv a prevenirii și eliminării inundațiilor.

F. Griselini considera Canalul navigabil Bega ca: „o capodoperă vrednică de vechea Romă”.
Generalul Mercy acordă toată atenția dezvoltării armonioase a Timișoarei, construind 

o nouă cetate, de formă stelară, care o situează printre primele patru fortificații din Imperiul 
 austriac. Între zidurile cetății se ridică un nou oraș, cu piețe, străzi și edificii dispuse după un plan 
de sistematizare care copia, la scară redusă, Viena.

Ritmul de dezvoltare a orașului Timișoara continuă și după anul 1779, când Banatul este alipit 
Ungariei. Astfel, în preajma primului război, în Timișoara pulsa o intensă viață economică și industrială, 
aici funcționau 62 de întreprinderi mari, 208 mici și mijlocii, 18 instituții bancare. Comitatul Timiș avea o 
rețea deasă de căi ferate, construită între anii 1857-1910 și orientată spre Budapesta și Fiume. Timișoara 
este primul oraș din Europa în care s-a introdus iluminatul public stradal (12.XI.1884). În anul 1881 se 
instalează rețeaua telefonică publică, iar în 1895 se dă în exploatare primul tramvai acționat electric.

În aceste împrejurări, primarul orașului, Dr. Telbisz, în ședința din 15 mai 1906, propune 
Consiliului Municipal să fie de acord cu înființarea unei Politehnici și să-i încredințeze misiunea de 
a face demersurile necesare.

Propunerea, însoțită de un raport documentar, este trimisă Ministerului Ungar al 
Instrucțiunii, minister care abia în anul 1917 solicită un raport și desigur, avizul Politehnicii de la 
Budapesta. O comisie, în frunte cu rectorul Politehnicii, întocmește un raport foarte documentat 
și își dă avizul solicitat. Unul din principalele argumente în susținerea înființării Politehnicii la 
Timișoara a fost acela că această instituție ar putea deveni un punct important al expansiunii 
economice maghiare în Balcani.

Întreaga acțiune este curmată de Primul Război Mondial, dar mai ales de finalul său.
Înfăptuirea României Mari în 1918 este momentul în care o pleiadă de intelectuali bănățeni 

de seamă, în frunte cu prof. Traian Lalescu, Emanoil Ungureanu, ing. Stan Vidrighin, reiau proble-
ma înființării unei Școli politehnice la Timișoara.

Prof. Traian Lalescu, în articolul „O universitate în Banat” („Banatul românesc” s.11-1919) 
scria: „Trebuie să înființăm o Universitate în Banat care să prezinte lumii neștiutoare aspectele 
multiple ale unității provinciei noastre” și că „în sfârșit, toate facultățile laolaltă vor răspunde prin 
învățământele lor dorinței arzătoare de cultură unei populațiuni care și-a arătat totdeauna mintea 
deschisă năzuințelor omenirii spre frumos, spre bine și adevăr”.

Pe de altă parte, ing. Stan Vidrighin, primarul șef al orașului Timișoara, de numele căruia 
se leagă alimentarea cu apă și canalizarea acestui oraș, în „Adresa Primăriei orașului Timișoara, 
către Ministerul instrucțiunii și cultelor”, din 27.02.1920 spunea: „Instituția aceasta (Politehnica), 
cu numărul mare al studenților, cu prezența unui corp profesoral de o înaltă știință și cultură, care va 
avea să dovedească tăria și superioritatea geniului românesc în Timișoara și Banat și va aduce cu sine 
naționalizarea tuturor instituțiilor, astăzi încă străine”.
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În memoriu se precizează că primăria oferă „80.000 metri pătrați loc viran gratuit”, „dife-
rite edificii necesare începerii imediate a cursurilor”, precum și un concurs bănesc de 2.000.000 
coroane, sprijinul financiar total ridicându-se la suma de 12.050.000 coroane”.

Prin Decretul regal nr. 4822 din 11 noiembrie 1920, emis de Ferdinand I, Regele României, 
Art. II „se aprobă înființarea, pe ziua de 15 noiembrie 1920, a unei școale politehnice în Timișoara”. 
Politehnica avea două secțiuni de ingineri: una de electromecanici și cealaltă de mine și metalurgie. Ziua 
de 15 noiembrie 1920 devine pentru Timișoara, pentru întregul Banat, o zi istorică. Țara întreagă salută 
orașul ridicat la rangul de „CIVITAS ACADEMICA”, legând de această înfăptuire nobile și mari speranțe.

Într-un timp relativ scurt, Școala Politehnică din Timișoara și-a conturat o personalitate 
aparte, și-a câștigat un bun renume, atât în țară, cât și peste hotare. În primul rând, prin munca 
neobosită și generoasă a profesorilor săi selectați cu deosebită atenție de savantul Traian Lalescu, 
primul rector al Școlii. La bunul renume al Școlii, la strălucirea ei au contribuit, în egală măsură, 
absolvenții ei, inginerii, care prin ținuta lor morală, prin rezultatele muncii lor s-au impus în 
colectivele lor de lucru, atât din țară, cât și de peste hotare.

Odată cu ivirea unor posibilități de înființare, în cadrul Academiei R.P.R. și a unor colective 
de cercetare și din domeniul științelor naturii, deci și tehnice pe lângă cele umanistice, marile 
personalități de la Școala Politehnică din Timișoara se străduiesc să dea viață acestora. Astfel, la 
inițiativa prof. dr. ing. Cornel Mikloși, prof. dr. ing. Aurel Bărglăzan, prof. dr. ing. Ștefan Nădășan, 
se fac demersurile necesare înființării unor nuclee de cercetare la Timișoara.

Prin Decizia Președintelui Academiei R.P.R., nr. 76/1.IX.1951, se înființează Colectivul 
de Cercetări Politehnice, cu următoarele subcolective: Rezistența și tehnologia metalelor, Noi 
metode de construcții, Problema de folosire a apei, Combustibili, Centrale electrice și Cercetări 
siderurgice (Reșița). Toate acestea depindeau de Secția de Științe Tehnice a Academiei.

Odată cu înființarea, la data de 1 ianuarie 1953, a Bazei de Cercetări Știinţifice din 
Timișoara, a Academiei R.P.R., prin HCM nr. 466/18.II.1953 sunt reorganizate colectivele de 
cercetare din domeniul tehnic.

Prin adresa Consiliului de Miniștri nr. 462/19.I.1953, se hotărăște ca activitatea de cerce-
tare în domeniile tehnice să se desfășoare în următoarele colective: 

1. Rezistența și tehnologia materialelor (Prof. dr. ing. Ștefan Nădășan)
2. Hidromecanică (Prof. dr. ing. Aurel Bărglăzan)
3. Combustibili (Prof. dr. ing. Ioan Vlădea)
4. Mașini și aparate electrice (Prof. dr. ing. Cornel Mikloși)
5. Siderurgie. Reșița (Ing. M. Micula)
Pe data de 1.II.1954, prin adresa Ministerului Finanțelor, se aprobă transformarea unor 

colective în secții:
1. Rezistența materialelor (Prof. dr. ing. Ștefan Nădășan)
2. Sudură (Prof. dr. ing. Cornel Mikloși) rezultată prin unirea colectivelor de Mașini și 

aparate electrice și de combustibili.
Prin decizia Președintelui Academiei R.P.R., nr. 84/20.IV.1956 ia ființă Centrul de Cercetări 

Tehnice, cu următoarele secții și șefi de secție:
1.  Sudură - Acad. Cornel Mikloși
2.  Rezisten ţa materialelor - Prof. dr. ing. Șt. Nădășan, m.c. al Academiei R.P.R.
3.  Maşini hidraulice - Prof. dr. ing. A. Bărglăzan. m.c. al Academiei R.P.R.
4.  Metalurgie (Sector Reșita) - Ing. M. Micula, care în anul 1957 se desființează.
Anuarul din 1965 al Academiei R.P.R. „Organizare. Unități de cercetare” consemnează urmă-

toarea structură a Centrului de Cercetări Tehnice (CCT) de la Baza din Timișoara a Academiei R.P.R.:
• Secția de Sudură
• Secția de Oboseală și rupere fragilă a metalelor
• Secția de Cavitație
• Secția de Materiale de Construcții
• Secția de Mașini Hidraulice e transformată în Secția de Cavitație, în mai 1964.
• Secția de Materiale de Construcții a fost înființată de Biroul Prezidiului Academiei R.P.R., 

în ședința din 12 septembrie 1963, cu adresa 32787/345 din 30 octombrie 1963.
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Conducerea CCT a fost asigurată de acad. C. Mikloși (1956-1963), acad. Ștefan Nădășan 
(1963-1967) și de prof. dr. ing. Ioan Anton, m.c. al Academiei R.P.R., în calitate de director.

Conducerea CCT, Consiliul Științific, împreună cu șefii de secții au elaborat tematicile de 
cercetare care au fost orientate cu precădere către aspectele fundamentale, fără a neglija aspec-
tul aplicativ, valorificarea rezultatelor obținute în practică, în producție. Din Anuarul Academiei 
R.P.R. pe anul 1965 rezultă cu claritate aceste direcții pentru fiecare din secțiile CCT.

O atenție sporită s-a acordat publicării rezultatelor investigațiilor efectuate, în primul rând 
în revistele Academiei R.P.R. – R.S.R., precum și în reviste de prestigiu peste hotare. S-a sprijinit 
prezentarea acestor rezultate la diferite conferințe, simpozioane cu caracter național sau internați-
onal, organizate în țară sau peste hotare, cu convingerea că aici este arena de luptă identică dintre 
cercetători și oamenii de știință. Mai mult, 
CCT, respectiv secțiile sale, au organizat 
periodic astfel de manifestări, cu participări 
internaționale.

În ideea publicării cât mai rapide 
a rezultatelor obținute la CCT, precum și 
la Școala Politehnică din Timișoara, se fac 
demersurile necesare pentru obținerea unei 
reviste proprii.

Astfel, în anul 1954, Prezidiul 
Academiei R.P.R. aprobă revista „Studii 
şi cercetări științifice”, cu mai multe 
serii, printre care și seria Științe tehnice. 
Revista a apărut pe lângă Baza de Cercetări 
Științifice din Timișoara, între anii 1954-
1971, în 18 volume, a câte patru numere 
pe an, având o bună periodicitate.

Primul redactor șef a fost academi-
cianul Cornel Mikloși, care a imprimat o 
exigență deosebită Comitetului de redacție, 
cât și referenților lucrărilor prezentate spre 
publicare, fiind reținute numai lucrările 
cele mai valoroase. Mai mult, academici-
anul Mikloși citea personal toate lucrările 
selectate, discutând cu autorii atât conținu-
tul lor, cât și modul de prezentare, respectiv 
limbajul utilizat.

Personal am beneficiat din plin de 
numeroase învățăminte din partea mento-
rului nostru. Cu toate că lucrasem deja de câțiva ani în domeniul cavitației – inclusiv în teza 
de diplomă, condusă de prof. dr. ing. Aurel Bărglăzan, unde abordasem unele aspecte din acest 
domeniu, la prima lucrare pe care am publicat-o, Academicianul m-a chemat la Domnia Sa și mi-a 
spus: „Dragă Anton, în literatura științifică de prestigiu, de pe plan mondial, termenul consacrat 
pentru noțiunea utilizată de D-ta de „începutul cavitației” este „incipienta cavitației”, termen care 
se folosește și astăzi de specialiștii care cercetează fenomenul de cavitație.

Conducerea CCT și a secțiilor a fost preocupată, în mod cu totul special, de atragerea tine-
rilor talentați și cu înclinații spre activități creative, în același timp, fruntași la învățătură. Evident, 
pepiniera CCT era Școala Politehnică din Timișoara, unde șefii de secții erau profesori și aveau cele 
mai largi posibilități de selectare a tineretului. 

Odată veniți la CCT și trecuți prin focul uceniciei, tinerii cercetători erau îndrumați spre 
calificare prin doctorat. Toți șefii de secții erau conducători de doctorat și preferau să se oprească, 
la colocviile de doctorat, asupra acelor tineri care și-au demonstrat deja posibilitățile și calitățile de 
cercetător.
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Majoritatea dintre cei reținuți și-au susținut cu succes tezele de doctorat și au devenit profe-
sori de prestigiu la Politehnica din Timișoara sau la alte Politehnici din țară sau chiar de peste hotare.

Colaborarea CCT cu catedrele de profil de la Politehnica din Timișoara s-a situat pe primul 
plan. Credem, că acest mod de lucru gândit și pus în practică de înaintașii noștri, a fost elementul 
de bază care a reunit forțele de cercetare și a contribuit, în cea mai mare măsură la obținerea unor 
rezultate remarcabile, unele de nivel mondial.

Colaborarea s-a extins și la catedrele de profil de la alte Politehnici din țară, precum și la insti-
tutele de cercetare și proiectare uzinale. Nu pe ultimul plan s-a situat colaborarea cu producția care, 
la Școala Politehnică din Timișoara, a fost un mod de lucru curent, împrumutat de la învățământul 
tehnic superior din Germania, cu ocazia stagiilor de perfecționare efectuate de multe dintre cadre-
le noastre didactice în această țară. Pentru a exemplifica, ne-am opri doar la acad. C. Mikloși  
și prof. dr. ing. Aurel Bărglăzan, a căror colaborare cu producția este unanim recunoscută.

Astfel, acad. C. Mikloși, după ce a creat și dezvoltat Uzina electrică din Timișoara, transportul 
în comun din oraș, cu tramvaie și troleibuze, era prezent în orice uzină, atunci când era o proble-
mă complicată de rezolvat. Îmi aduc aminte că în anul 1963 mi-a spus: „Dragă Anton, mă duc la 
Electroputere, la Craiova, să văd ce fac oltenii noștri”. La întoarcere, mi-a spus: „Să știi că oltenii fac 
treabă bună, multe din produsele lor pot fi comparate ce cele executate la Siemens, în Germania”.

Pentru Domnia Sa, aceste uzine erau considerate ca etalon.
A devenit arhicunoscută deplasarea săptămânală, în ziua de miercuri, a mentorului meu, 

prof. dr. ing. A. Bărglăzan, m.c. al Academiei, timp de peste 20 de ani. Specialiștii de la UCM Reșița -  
foștii studenți, considerau o sărbătoare venirea profesorului lor, care, cu o autoritate profesională 
remarcabilă, dădea soluții la majoritatea problemelor ridicate de ei. Astfel de exemple cunoaștem 
și din activitatea acad. Ștefan Nădășan, prof. Constantin Avram, m.c. al Academiei R.S.R., precum 
și a multora dintre cadrele didactice care au activat la CCT cu jumătate de normă.

Colaborările CCT cu instituții și personalități de peste hotare au fost numeroase. Beneficiind 
de posibilitățile create de Acordurile Academiei R.P.R - R.S.R. cu academiile din țările socialiste și 
cu cele din S.U.A., Anglia, Suedia, Norvegia, Finlanda, Grecia, Spania, Portugalia, Italia, precum și 
cu CNRS din Franța și instituții similare din RFG și Israel ș.a., mulți tineri au lucrat, pe perioade de 
1,2 luni sau chiar un an, în laboratoare de renume. Tot pe această cale, un număr mare de tineri 
au fost trimiși la congrese, conferințe sau simpozioane de peste hotare.

În același timp, CCT a primit vizitele unui număr mare de personalități științifice de peste 
hotare, precum și tineri care au venit pentru a efectua stagii de cercetare.

CCT și conducerile secțiilor au acordat o atenție sporită dezvoltării laboratoarelor, respec-
tiv stațiunilor de lucru.

Două dintre Secții, și anume: Sudură și Oboseală și rupere fragilă a metalelor și-au 
dezvoltat laboratoarele în spațiile Bazei de Cercetări Științifice sau în clădiri învecinate, special 
amenajate în acest scop.

La toate secțiile s-au adus, din import, aparate de măsură de laborator, de mare precizie. 
Numeroase standuri și instalații de laborator au fost proiectate și realizate prin autodotare în 
Atelierul mecanic și de prototipuri din structura CCT.

Secția de Materiale de Construcții s-a dezvoltat pe platforma Catedrei de Beton armat, iar 
Secția de Cavitație chiar de la începuturile sale s-a dezvoltat în cadrul Laboratorului de Mașini, 
de la Catedra de Mașini Hidraulice, ambele unități fiind conduse de eminentul dascăl și savant, 
prof. dr. ing. Aurel Bărglăzan, m.c. al Academiei R.P.R. Domnia Sa nu numai că a reunit forțele 
de cercetare din cele două unități, dar a dezvoltat și o bază materială comună, constând, pe lângă 
aparate de măsură, stațiuni și din clădiri noi.

În concluzie, CCT a avut o perioadă de avânt, caracterizată prin obținerea unor rezultate, 
pe toate planurile de activitate.

Din păcate, aplicarea Legii cercetărilor științifice și a măsurilor brutale, impuse de P.C.R., 
în anul 1971, Centrul de Cercetări Științifice se desființează și odată cu despuierea Academiei 
R.P.R. de podoabele sale - Institutele de cercetare, secțiile sale sunt reorganizate.

În acest context, acad. I. Anton scrie: „Subsemnatul, prof. dr. ing. Ioan Anton, m.c. al 
Academiei, în același timp în calitate de director al CCT, am fost chemat la București, la Academie și 
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la CNST, respectiv MICM, să mi se pună în vedere că Secția de Sudură va trece, cu întreg activul și 
pasivul, la București, unde se va înființa un Institut de Sudură, dependent de MICM.

Pentru celelalte trei secții mi s-au cerut sugestii, privind o eventuală trecere a lor pe lângă 
Catedra de profil de la Politehnică.

În acele momente am văzut că opera seniorului sudurii din România, acad. C. Mikloși, se 
prăbușește ca un castel de nisip.

Cu toate argumentele aduse de mine în ideea susținerii înființării acestui institut la Timișoara, 
unde este leagănul sudurii, domeniu în care au lucrat, pe lângă acad. C. Mikloși, acad. Șt. Nădășan, 
acad. Remus Răduleț, prof. C.C. Teodorescu și mulți alții, nu am reușit să aduc nici o modificare în 
planul inițial.

Atunci, acolo la București, unde nu mă puteam sfătui cu nimeni, mi-a venit ideea unificării 
Secțiilor de Sudură și Secția de Oboseală și rupere fragilă a metalelor și să le propun înființarea la 
Timișoara a unui Institut de Sudură și Încercări de Materiale (ISIM). Am demonstrat că acest institut 
are șansa de a se organiza într-un scurt timp și, deci, să devină activ în rezolvarea celor mai complexe 
probleme din domeniu, deoarece aici vor fi încadrate toate persoanele cu studii superioare și medii, 
de la cele două secții. Mai mult, o deplasare a acestora la București este puțin probabilă, invocând în 
acest sens probleme de familie, de serviciu și desigur, de locuință.

În cele din urmă rațiunea a învins: s-a acceptat înființarea la Timișoara a Institutului de 
Sudură și Încercări de Materiale (ISIM), prin HCM 72-75, din 5.II.1970, în frunte cu prof. dr. ing. 
Traian Sălăgean, ca director, și conf. dr. ing. Mircea Rațiu, director adjunct.

Secția de Materiale de Construcții s-a integrat cu Catedra de Beton Armat, iar Secția de 
Cavitație s-a transformat în Centrul de Cercetări de Mașini Hidraulice (CCMH), aflat pe platforma 
Facultății de Mecanică, Catedra de Mașini Hidraulice având în frunte ca director pe prof. dr. ing. Ioan 
Anton, m.c. al Academiei, pe atunci și șeful catedrei de Mașini hidraulice.

În anul 1974, CCMH se desființează și se transformă în Laboratorul de Mașini hidraulice, încadrat 
în Catedra de Mașini Hidraulice. Astfel, în avuția catedrei a intrat o clădire construită de Academie, mai 
multe stațiuni și aparatură de mare finețe, având o valoare totală de 3.700.000 lei (valoare din 1971). 
Forța de cercetare a catedrei a sporit cu 10 persoane cu studii superioare și 2 cu studii medii.

Se menționează, în mod deosebit, dr. ing. Ernest Sisak, o perioadă de timp șeful secției, dr. ing. 
Dumitru Ionescu, dr. fiz. L. Vékás, ing. Ioan Potencz, ing. A. Kuzman, ing. C. Ciocârlan și ing. Suciu Emilian.

Pe perioada anilor 1971-1989 am acordat o atenție specială acestor cercetători, solicitându-le, 
în primul rând, activitate de cercetare și didactică mai redusă. Cu o parte dintre acești distinși cercetă-
tori s-au inițiat și dezvoltat cercetările într-un domeniu nou și anume, în cel al Lichidelor magnetice 
și al aplicațiilor lor.

În anul 1991 au fost îndeplinite toate condițiile pentru desprinderea colectivului venit de la 
CCT, respectiv de la Baza de Cercetări Științifice și înființarea Centrului de Hidrodinamică, Cavitație 
și Lichide Magnetice (CHCLM), în cadrul Universității Politehnica Timișoara, unitate înființată prin 
Ord. MIS, nr. 5355 / 22.IV.1991 și care a funcționat și sub patronajul Academiei Române, în deplină 
colaborare cu Catedra de Mașini Hidraulice.

Adunarea Generală a Academiei Române, din 25.III.1993 a aprobat înființarea în cadrul 
Filialei din Timișoara a Academiei, a unui: „CENTRU DE CERCETĂRI TEHNICE FUNDAMENTALE ȘI 
AVANSATE”.

Abia după trei ani și jumătate a apărut Hotărârea de Guvern, nr. 1361 din 27.XI.1996 din care 
Centrul de Hidrodinamică, Cavitație și Lichide Magnetice din cadrul Universității Politehnice din Timișoara -  
unitate cu autofinanțare - trece cu întreg activul și pasivul la Academia Română, Filiala Timișoara, sub 
denumirea de Centrul de Cercetări Tehnice Fundamentale și Avansate. Unitatea este de interes public, 
fără personalitate juridică, finanțată de la bugetul de stat, cu un număr maxim de 27 de posturi.

În prezent, la CCTFA lucrează 20 de persoane (12 cu normă întreagă și 8 cu jumătate de 
normă), printre care 5 sunt proveniți de la CCT, și anume: (I. Anton, D. Ionescu, L. Vékas, I. Potencz 
și C. Ciocârlan).

La propunerea conducerii Filialei, Prezidiul Academiei Române aprobă lărgirea ariei de inves-
tigație a CCTFA, față de CHCLM. Astfel, se abordează probleme și din domeniile Construcțiilor meta-
lice, Sudurii, Electromecanicii, Vibrațiilor și Vibropercuțiilor.
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CCTFA este condus de acad. Ioan Anton, ca director (onorific) și este organizat pe trei secții, 
cu câte două laboratoare, și anume:

• Hidrodinamică, Cavitație și Lichide Magnetice 
• (Acad. I. Anton, șef de secție)
• Construcții metalice și sudură
• (Acad. D. Mateescu, șef de secție)
• Electromecanică, Vibrații și Vibropercuții
• (Prof.dr.doc.ing. Gh. Silaș, șef de secție, membru corespondent al Academiei Române)
• (Acad. Toma Dordea, șef de laborator)
Beneficiind de renumele Centrului de Cercetări Tehnice câștigat printr-o activitate susți-

nută și generoasă de mentorii noștri și colaboratorii lor, de valoarea profesională și morală a celor 
patru academicieni și a colaboratorilor lor ce lucrează azi în cadrul Centrului de Cercetări Tehnice 
Fundamentale și Avansate de la Filiala Academiei din Timișoara, suntem convinși că Timișoara, 
„Civitas Academica”, își va păstra cu cinste numele dat de savantul și patriotul Traian Lalescu, încă 
în anul 1920.

Toate acestea au determinat Adunarea Generală a Academiei Române, din 24.XI.1998, de a 
nominaliza CCTFA ca CENTRU DE EXCELENȚĂ.

Academicianul Ionel Haiduc, vicepreședintele Academiei Române preciza, în Raportul Domniei 
Sale, publicat în Academica, Anul IX, 3(99), ianuarie 1999, că: „Este recunoscut ca CENTRU DE 
EXCELENȚĂ un grup de cercetare (colectiv, laborator, institut), care printr-o activitate continuă are 
realizări științifice la nivel internațional, în cel puțin un domeniu de cercetare, sau, la nivel național, 
în majoritatea subdomeniilor pe care le abordează, bucurându-se de reputația corespunzătoare, dove-
dită pe baza unor indicatori”.

Această nominalizare care presupune în viitor o atenție, respectiv un sprijin special din partea 
Prezidiului Academiei Române, ne bucură, dar în același timp ne și obligă la obținerea unor rezultate 
de valoare care să fie incluse în patrimoniul științific național și mondial.

În prezentul articol, în încheiere, doresc să menționăm că am avut în vedere tot timpul ideea 
exprimată sintetic de Mihail Eminescu: „Vrei viitorul a-l cunoaște te întorci spre trecut”.

* * *

După înfiinţare şi începerea activităţii în 1997, Centrul de Cercetări Tehnice Fundamentale 
şi Avansate cu o veche tradiţie şi o prezenţă activă în ştiinţa românească, a avut o evoluţie ascen-
dentă, cu cercetări în domenii de vârf ale ingineriei şi cu rezultate care l-au făcut din ce în ce mai 
prezent şi mai vizibil în comunitatea ştiinţifică internaţională de specialitate. În mod concret, 
activitatea ştiinţifică desfăşurată în concordanţă cu misiunea CCTFA definită la început, cercetările 
întreprinse de-a lungul anilor s-au referit la dezvoltarea cunoaşterii şi creşterea vizibilităţii ştiinţei 
româneşti în următoarele domenii: hidrodinamică, cavitaţie şi lichide magnetice, construcţii meta-
lice şi sudură, electromecanică şi vibraţii. 

Începând din 2009, CCTFA este condus de Dr. fiz. Ladislau Vékás, m.c. al AR ca director şi 
are cele trei secţii de la înfiinţare, şi anume:

• Hidrodinamică, Cavitaţie şi Lichide Magnetice 
• (Dr. fiz. Ladislau Vékás, m.c. al AR, şef de secţie)
• Construcţii metalice şi sudură
• (Acad. Dan Dubină, şef de secţie)
• Electromecanică, Vibraţii şi Vibropercuţii
• (Prof. dr. ing. Ion Boldea, m.c. al AR, şef de secţie)
Istoricul şi activitatea secţiilor/laboratoarelor CCTFA, precum şi rezultatele obţinute 

de-a lungul anilor sunt prezentate în acest volum, cu numeroase detalii interesante. 
Conform cu HG nr. 1361 din 27.XI.1996 CCTFA a fost prevăzut să aibă 27 posturi de 

cercetare cu normă întreagă, dar până acum acest număr nu a fost atins. În prezent, Centrul are 
16,5 posturi permanente + 3 doctoranzi angajaţi pe proiecte de cercetare, în total 29 cercetători 
cu normă întreagă sau jumătate de normă, din care 7 sunt conducători de doctorat.
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CCTFA este prezent şi activ în viaţa ştiinţifică internaţională, fapt ilustrat şi de organizarea 
de manifestări ştiinţifice importante, dintre care menţionăm câteva:

• a 8-a Conferinţă Internaţională de Fluide Magnetice (ICMF8), 29 iunie - 3 iulie, 1998 
Timişoara (185 de participanţi, dintre care 123 străini, din 25 de ţări);

• 25th IAHR Symposium on Hydraulic Machinery and Systems, 20-24 septembrie 2010 
(236 invitaţi, dintre care 165 din străinătate);

• The 6th International Conference on Thin-Walled Structures: Recent Research Advances 
and Trends, 5-7 septembrie 2011 (126 specialişti din 33 de ţări);

• Al 7-lea workshop Europa – America, International Workshop on Connections in Steel 
Structures, 30.05-02.06.2012 (68 de experţi invitaţi nominal din 20 de ţări);

• Workshop Multifunctional nanoparticles, magnetically controllable fluids, complex flows, 
engineering and biomedical applications, 2011 şi 2015 (cu participanţi invitaţi din România, 
Germania, Rusia, Slovacia şi Ungaria).

În perioada 2010-2014 cercetătorii CCTFA au publicat 4 cărţi în edituri prestigioase din 
străinătate şi 143 de articole, dintre care 92 în reviste cotate ISI. Publicaţiile CCTFA au acumulat 
în perioada 2010-2014 un număr de peste 1000 citări ISI. În anul 2015, au apărut 4 cărţi şi 41 de 
lucrări ştiinţifice, dintre care 21 articole în reviste internaţionale cotate ISI. De asemenea, în 2015 
s-au înregistrat cca. 500 de citări ale lucrărilor anterioare, ceea ce ilustrează creşterea an de an a 
vizibilităţii internaţionale a activităţii ştiinţifice desfăşurată de personalul CCTFA.

Pe baza evaluării activităţii ştiinţifice şi tehnice după criteriile Academiei Române, Centrul 
de Cercetări Tehnice Fundamentale şi Avansate din cadrul Filialei Timişoara, a obţinut calificativul 
de Centru de Excelenţă („Excelent” (A+)) al Academiei, acordat de Prezidiul Academiei şi aprobat 
în Adunarea Generală din 13.V.2013. Calificativul a fost echivalat cu prevederile OG 57/2002 refe-
ritoare la evaluarea institutelor CDI, în conformitate cu Acordul încheiat între Academia Română 
şi Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare (nr. 2129/23.VII.2015).

LABORATORUL DE HIDRODINAMICĂ ȘI CAVITAŢIE

SCURT ISTORIC

Prin Decizia Preşedintelui Academiei R.P.R., nr. 76/1.IX.1951, se înfiinţează la Timişoara, 
Colectivul de Cercetări Politehnice, organizat pe subcolective, dependent de Secţia de Ştiinţe 
Tehnice. Unul dintre colective era şi cel de Problema de folosire a apei, condus de prof. dr. ing. 
Aurel Bărglăzan.

Această acţiune a Academiei semnifică o recunoaştere de către „Cel mai înalt for de 
ştiinţă şi cultură din ţară” a Şcolii Politehnice timişorene, a valorii rezultatelor acesteia obţinute 
pe ogorul ştiinţei. O strălucită apreciere a acestui for reprezenta şi înfiinţarea Colectivului de 
Hidromecanică, sub conducerea prof. dr. ing. Aurel Bărglăzan, prin adresa Consiliuli de Miniştri, 
nr. 462/19.I.1953, colectiv care îşi desfăşoară activitatea în cadrul Bazei de Cercetări Ştiinţifice 
din Timişoara a Academiei R.P.R., înfiinţată prin HCM, nr. 466/18.II.1953.

Datorită importanţei şi actualităţii tematicii abordate de acest colectiv, prin Decizia 
Preşedintelui Academiei R.P.R., nr. 84/20.IV.1956, acesta se transformă în Secţia de 
Maşini Hidraulice, sub conducerea prof. dr. ing. Aurel Bărglăzan, membru corespondent al 
Academiei R.P.R.

În acelaşi an ia fiinţă Centrul de Cercetări Tehnice Timişoara, prin decizia Preşedintelui 
Academiei R.P.R., nr. 84/20.IV.1956, care în structura sa are următoarele unităţi:

• Secţia de Sudură – acad. Cornel Mikloşi

Acad. Ioan ANTON,  
Prof.dr.ing. Romeo SUSAN-RESIGA
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• Secţia de Oboseală şi Rupere Fragilă - prof. dr. ing. Ştefan Nădăşan, membru cores-
pondent al Academiei R.P.R.

• Secţia de Maşini Hidraulice - prof. dr. ing. Aurel Bărglăzan, membru corespondent al 
Academiei R.P.R.

• Sectorul de Siderurgie - ing. M. Micula (Reşiţa).
Astfel, colectivul, cunoscut sub denumirile: Probleme de utilizarea apei, Hidrodinamică, 

Maşini hidraulice, lucrează în Laboratoarele Catedrei de Maşini hidraulice într-o deplină armo-
nie, sub conducerea aceleeaşi persoane, prof. dr. ing. Aurel Bărglăzan, membru corespondent al 
Academiei R.P.R., care deţine funcţia de şef de catedră, cât şi pe cea de şef de secţie.

Ilustrul dascăl, savant şi inginer conturează viguros, pentru o lungă perioadă de timp, 
tematica de cercetare, modalităţile de abordare, atât pe plan teoretic, cât şi experimental, precum 
şi necesitatea valorificării rezultatelor obţinute prin publicaţii, precum şi în industrie.

Prof. dr. ing. Aurel Bărglăzan, membru corespondent al Academiei R.P.R. reprezintă 
pentru noi, hidraulicienii din Timişoara, mentorul nostru, părintele şcolii de maşini hidraulice din 
Timişoara.

Ca un trăznet vine moartea prematură a magistrului nostru, prof. dr. ing. Aurel Bărglăzan, 
membru corespondent al Academiei, răpus de o boală necruţătoare, în anul 1960, când împlinea 
abia 55 de ani. Devine şeful Secţiei de Cavitaţie, dr. ing. Ernest Sisak, care şi-a susţinut doctoratul 
la Institutul Politehnic din Harcov, U.R.S.S.

În anul 1963, prof. dr. ing. Ioan Anton este ales de Adunarea Generală a Academiei ca 
membru corespondent și a preluat conducerea ştiinţifică a Secţiei de Cavitaţie. Conducerea 
administrativă a rămas, în continuare, în sarcina dr. ing. Ernest Sisak.

În anul 1964, Secţia de Maşini hidraulice se transformă în Secţia de Cavitaţie, la cererea 
Academiei, a Preşedintelui său, academician Ilie Murgulescu, de a orienta tematica, cu prioritate, 
către aspectele fundamentale.

Hotărârea brutală a conducerii de partid şi de stat, din anul 1970, de a despuia Academia de 
podoabele sale, de instituţiile şi centrele sale de cercetare, face ca acestea să se transfere la diferite 
ministere. Cade sub incidenţa acestei Hotărâri şi Centrul de Cercetări Tehnice. Se desprinde din 
cadrul acestuia Secţia de Cavitaţie, care se transformă în Centrul de Cercetări de Maşini Hidraulice 
(CCMH) şi trece în structura Institutului Politehnic, unde funcţionează până în anul 1974. La 
conducerea acestuia, ca director, este numit prof. dr. ing. Ioan Anton, membru corespondent al 
Academiei, care este în acelaşi timp şi şeful Catedrei de Maşini Hidraulice de la Facultatea de 
Mecanică I.P.T. În anul 1974 se desfiinţează CCMH şi se unifică, cu întreg activul şi pasivul său, 
cu Catedra de Maşini Hidraulice, sub denumirea de Laboratorul de Maşini Hidraulice. Atât LMH, 
cât şi Catedra de Maşini Hidraulice sunt conduse, cea mai mare parte din această perioadă (1974-
1989) de academicianul Ioan Anton.

În anul 1991, cu cea mai mare parte a personalului promovat de la Academie, se înfiinţează, 
în cadrul Ministerului Învăţământului, în structura Universităţii Tehnice din Timişoara, Centrul 
de Cercetări de Hidrodinamică, Cavitaţie şi Lichide Magnetice, în frunte cu acad. Ioan Anton, 
ca director (onorific). Prin HG, nr. 1361 din 27.11.1996, CCHCLM trece la Academie, Filiala din 
Timişoara, sub denumirea Centrul de Cercetări Tehnice Fundamentale şi Avansate.
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ACTIVITATEA DE CERCETARE ȘTIINŢIFICĂ

Obiectivele cercetării

Tematica de cercetare, orientată cu precădere către cea fundamentală şi avansată, a fost 
conturată, cu claritate, pe o lungă perioadă de timp de prof. dr. ing. Aurel Bărglăzan, membru 
corespondent al Academiei şi o reproducem după lucrarea: „Academia R.P.R., Organizarea «Unităţii 
de Cercetare»”, 1965. Secţia de cavitaţie este orientată spre studiul fenomenului de cavitaţie prin 
metode hidrodinamice şi fizico-chimice, spre cercetarea evoluţiei acestui fenomen în reţelele de 
profile şi în turbomaşini.

Are două sectoare:
Sectorul de hidrodinamică a cavitaţiei în reţele de profile, care studiază mişcarea plană şi 

curgerea axial-simetrică, cu cavităţi în jurul reţelelor de profile; metodele fizice ale diverselor tipuri 
de mişcări cavitaţionale şi periodice, soluţionarea problemelor la limita legată de acestea; stratul 
limită, sensibilitatea la cavitaţie a reţelelor de profile; curgeri în regim supercavitaţional; geometria 
reţelelor de profile cu sensibilitate redusă la cavitaţie şi cu caracetristici hidrodinamice optime.

Sectorul de hidrodinamică a cavitaţiei şi de turbomaşini, care se preocupă cu condiţiile 
transferului de energie în turbomaşini funcţionând în regim cavitaţional şi supercavitaţional; de 
similitudine la cavitaţie, efectul de scară, interdependenţa parametrilor geometrici şi hidrodinamici, în 
fazele incipienţei şi dezvoltării cavitaţiei; de vibraţiile cavitaţionale în turbomaşini; de soluţii constructive 
optime din punct de vedere energetic şi cavitaţional pentru turbomaşini şi instalaţiile anexe.

Sectorul de fizica cavitaţiei, dezvoltat mai târziu, se preocupă de incipienţa şi nucleaţia 
cavitaţiei; de dinamica bulei cavitaţionale şi de procesul distrugerii prin cavitaţie”.

În concordanţă cu obiectivele de mai sus, cercetarea ştiinţifică în cadrul Secţiei de Cavitaţie 
s-a desfăşurat în următoarele domenii:

• Hidrodinamica şi cavitaţia la turbomaşini
• Hidrodinamica şi cavitaţia la profile şi reţele de profile
• Fizica cavitaţiei şi dinamica bulei cavitaţionale
• Stratul limită şi turbulenţă în curenţii din reţele de profile.

Hidrodinamica şi cavitaţia la turbomaşini

Prof. dr. ing. Aurel Bărglăzan se îndreaptă, chiar de la începutul activităţii, către 
acest domeniu pe care-l consideră ca „fascinant” şi de mare importanţă tehnico-ştiinţifică 
pentru România. La cursuri spunea studenţilor săi că: „potenţialul energetic din ţară trebuie 
valorificat optim, prin turbinele hidraulice trebuie să treacă întreg debitul de apă, să nu se 
piardă nici o picătură”.

Publică încă în anul 1934 lucrarea „Câmpul hidrodinamic la o turbină Kaplan”, „Bul. Sc. E. 
P. Timişoara”, 5(1-2), iar în anul 1944, o lucrare din domeniul cavitaţiei, „Contribuţii la calculul 
pompelor axiale cu sarcină de aspiraţie pozitivă”, „Bul. Sc. E. P. Timişoara”, 11(3-4).

În domeniul cavitaţiei la turbomaşini, în articolul „Fenomenul de cavitaţie la maşinile 
hidraulice”, „St. Cercet. Şt. Tehn. Timişoara”, I (1-4), 1954, prof, dr. ing. Aurel Bărglăzan sintetizează 
magistral rezultatele cunoscute pe plan mondial şi aduce contribuţii originale în exprimarea 
analitică a coeficientului de cavitaţie la turbinele hidraulice Kaplan. În acelaşi timp, conturează cu 
precizie direcţiile în care trebuie orientate eforturile Secţiei de Cavitaţie şi a Catedrei de Maşini 
hidraulice în cercetarea fenomenului de cavitaţie.

Domeniul spre care se îndreaptă mai întâi colectivul nostru este cel al cavitaţiei la 
pompele centrifuge. Seria unui număr mare de lucrări elaborate şi publicate începe cu „Sarcina 
maximă de aspiraţie la pompe. Curbe caracteristice de cavitaţie”, „St. Cerc. Şt. Tehn. Timişoara”, 
IV (1-2), 1957 (I. Anton).

Pentru prima dată se introduce în literatura de specialitate noţiunea de curbe caracteristice 
de cavitaţie. În alte lucrări se abordează unghiul b1 de la intrarea în pompă, numărul paletelor 
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rotorice, poziţia optimă a muchiei paletei de la intrare, din punct de vedere al cavitaţiei. Pentru 
prima dată în literatură se demonstrează, pe modele de pompe, că numărul mic de palete rotorice 
asigură curbe caracteristice de cavitaţie optime. Au trecut mai bine de zece ani până când, prin 
cercetări experimentale, în laboratoarele din Europa şi S.U.A. să se găsească acelaşi rezultat.

O parte din aceste rezultate obţinute de noi sunt prezentate la „Les Journées de l’Hydraulique 
(Aix-en-Provence), Turbines et Pompes Hydrauliques (1958)”, în lucrarea „Contributions aux 
recherches sur la cavitation dans les machines hydauliques” (A. N. Bărglăzan şi I. M. Anton).

Sinteza cercetărilor intreprinse, precum şi a rezultatelor obţinute, sunt prezentate în 
teza de doctorat, cu titlul „Curbe caracteristice de cavitaţie, teoretice şi experimentale, la pompele 
centrifuge cu turaţie specifică joasă”, teză susţinută la I. P. Timişoara, în anul 1961, de I. M. Anton, 
sub conducerea prof. dr. ing. Aurel Bărglăzan, membru corespondent al Academiei.

Principalele rezultate obţinute la pompe au fost extinse şi la turbinele Kaplan şi Francis, 
unele fiind publicate în lucrările următoare: „Curbe caracteristice de cavitaţie la maşinile hidraulice 
(Turbine şi pompe)”, I. Anton, Conf. Maş. Hidr. Timişoara, 1964, vol. I şi „Definirea fazelor 
caracteristice de cavitaţie în funcţionarea turbinelor axiale” (I. Anton, I. Preda şi A. Anghel).

Prof. I. Preda dezvoltă mult aceste investigaţii, iar principalele rezultate sunt inserate în 
teza sa de doctorat, „Contribuţii la definirea şi determinarea caracteristicilor cavitaţionale la turbinele 
Kaplan”, I. P. Timişoara 1972 (Cond. I. Anton).

Pe aceeaşi linie sunt efectuate ample cercetări cavitaţionale şi asupra pompelor axiale. 
Principalele rezultate se regăsesc în teza de doctorat „Studiul zonelor secundare de cavitaţie din 
turbopompe”, (F. Gyulai), I. P. Timişoara, 1972 (Cond. I. Anton).

Multiple elemente de optimizare, atât sub aspect energetic, cât şi cavitaţional, la 
turbinele Kaplan şi bulb, conţine lucrarea „Influenţa parametrilor geometrici şi cinematici asupra 
caracteristicilor energetice şi cavitaţionale ale turbinelor axiale”, „St. Cerc. Mec. Apl.”, Tom 30, nr. 3 
şi 4, 1971, (I. Anton).

În domeniul turbomaşinilor de mare interes a fost lucrarea „Contributions à l’étude des 
machines hydrauliques radiales reversibles”, IAHTR, Roma, 1972 (I. Anton).

Contribuţiile celor două colective de la Academie şi de la Catedra de Maşini Hidraulice, 
I.P. Timişoara sunt mai numeroase, dar nu este cazul prezentării lor, in extenso, în această lucrare, 
care are un pronunţat caracter istoric şi mai puţin ştiinţific.

Hidrodinamica şi cavitaţia la profile şi reţele de profile

Profilele aero-hidrodinamice, dispuse în reţea, constituie elementele de bază în construcţia 
paletelor rotorice, directoare şi statornice ale maşinilor hidraulice – turbine, pompe, maşini 
reversibile şi turbotransmisii. De caracteristicile lor energetice şi cavitaţionale depinde comportarea 
în funcţiune a maşinilor hidraulice.

Este principalul motiv care l-a determinat pe prof. dr. ing. A. Bărglăzan, membru 
corespondent al Academiei, ca să orienteze activitatea Secţiei de Cavitaţie şi a Catedrei de Maşini 
hidraulice spre această problematică. Schiţează programul de lucru în lucrările „Contribuţii la 
determinarea condiţiilor constructive ale profilelor anticavitaţionale”, (A. Bărglăzan), „Şt. Cercet. 
Tehn. Timişoara” V, 1-2, 1958 şi „O nouă metodă de determinare a caracteristicilor hidrodinamice şi 
cavitaţionale ale reţelelor de profile subţiri” (A. Bărglăzan şi O. Popa), „Şt. Cercet. Tehn. Timişoara”, 
V, 1-2, 1958.

Pe această direcţie sunt elaborate şi publicate mai multe lucrări dintre care poate fi 
menţionată în mod deosebit „Determination of sensitivity to cavitation of a cascade of hydrofoil 
în Problems of Fluid - Flow - Machines Jubile”, Ed. Comemorating 40 years of scientific activity 
of Prof. Robert Szewalski, 1968 (I. Anton şi O. Popa). În această lucrare se prezintă un model 
matematic şi o metodă de calcul, originale, pentru determinarea curbelor de sensibilitate la cavitaţie, 
la profilele singulare şi la reţelele de profile. Rezultatele obţinute pe această cale concordă foarte 
bine cu cele experimentale obţinute de prof. emerit F. Numachi şi colectivul său de la Institute of 
High. Speed. Mecanic. Tohoku University Sendai din Japonia. Alături de multiple alte rezultate 
originale, modelul matematic şi metoda de calcul a curbelor de sensibilitate la cavitaţie, sunt 
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redate în teza de doctorat „Reţele de profile Carafoli”, (O. Popa), I.P. Timişoara, 1961, elaborată sub 
conducerea prof. dr. ing. A. Bărglăzan, membru corespondent al Academiei.

Pe o cale nouă, complet diferită de cea a reprezentărilor conforme, utilizată de O. Popa, 
Victor Ancuşa, în teza sa de doctorat intitulată „Determinarea curbelor de sensibilitate la cavitaţie 
ale unui profil hidrodinamic ţinând cont de influenţa conţinutului de nuclee din apă”, I. P. Timişoara, 
1972 (Conducător prof. I. Anton) defineşte un nou criteriu de cavitaţie apelând la formarea unei 
caverne fixe de pe profil. De fapt, acesta este un criteriu pentru evaluarea stadiului de cavitaţie. 
Calculul curbei de sensibilitate la cavitaţie cu ajutorul acestui criteriu permite obţinerea unor 
rezultate apropiate de cele experimentale, deoarece se ia în considerare influenţa conţinutului de 
nuclee în apă.

În lucrarea „Cercetări asupra unor profile aerodinamice pentru construcţia maşinilor 
hidraulice. Staţiunea experimentală”, A. Bărglăzan, I. Anton, I. Preda şi Viorica Anton, „Bul. Şt. Tehn., 
I.P. Timişoara”, seria II 2 (16), 1957 se pune baza dezvoltării staţiunii cercetărilor în domeniul 
profilelor şi reţelelor de profile. Pentru prima dată în literatura de specialitate se efectuează, în 
Laboratorul de Maşini hidraulice, cercetări privind determinarea caracteristicilor de sensibilitate 
la cavitaţie a profilelor şi reţelelor de profile în staţiuni ce funcţionează cu aer şi nu cu apă. 
Principalele rezultate publicate în diferite lucrări şi publicate de Viorica Anton sunt sintetizate şi 
redactate în teza sa de doctorat intitulată „Cercetări experimentale privind influenţa geometriei unor 
reţele de profile asupra caracteristicilor energetice şi cavitaţionale”, Institutul Politehnic Timişoara, 
1973 (Conducător prof. V. Gheorghiu).

În teză se prezintă, pentru prima dată, diagramele universale de funcţionare ale reţelelor 
de profile MH T-1 şi MH T-2, atât sub aspect energetic, cât şi cavitaţional.

Metodica prezintă un caracter general, ea fiind aplicabilă oricărei reţele de profile care 
funcţionează în curent direct şi invers.

În concluzie, modelarea matematică, utilizarea din plin a capacităţii integratoare a 
matematicii în ceea ce priveşte descrierea unei clase largi de fenomene, aplicarea metodelor şi 
tehnicilor moderne de calcul la prelucrarea şi interpretarea datelor este o trăsătură fundamentală şi 
permanent prezentă în cercetările întreprinse, îndeosebi în domeniul reţelelor de profile, respectiv 
în descrierea curgerii complexe a fluidului de lucru prin diferitele organe ale turbomaşinilor.

S-a aplicat, cu succes, metoda reprezentărilor şi metoda elementului finit la modelarea 
curgerii fluidului, la trecerea sa prin reţele de profile şi rotoarele de maşini hidraulice şi reversibile.

De asemenea, au fost elaborate metode originale de calcul a caracteristicilor energetice şi 
cavitaţionale ale reţelelor de profile şi a maşinilor hidraulice axiale, în cazul curgerii fluidelor reale 
în considerare a stratului limită.

Rezultatele teoretice au fost verificate prin cercetări experimentale de laborator efectuate 
pe un număr mare de profile şi reţele de profile care sintetizate au fost prezentate într-o formă 
originală sub diagrama universală de funcţionare. „Catalogul de profile” (2 vol., I.P. Timişoara, 
1986 de V. Dobândă, sub redacţia I. Anton) prezintă toate rezultatele obţinute în cadrul Secţiei 
de Cavitaţie şi a Catedrei de Maşini hidraulice, alături de cele mai noi profile şi reţele de profile 
optime studiate pe plan mondial.

Fizica cavitaţiei şi dinamica bulelor cavitaţionale

Cercetările întreprinse asupra fenomenului de cavitaţie ce apare şi se dezvoltă la curgerea 
peste profilele singulare sau prin reţelele de profile ori prin canalele interpaletare rotorice au, 
în general, un caracter global. Ele se ocupă mai mult de efectele fenomenului de cavitaţie ca: 
eroziunea cavitaţională, zgomote şi vibraţii, precum şi scăderile de randamente.

Elucidarea acestor probleme au pus în faţa specialiştilor aspecte legate de fizica cavitaţiei 
şi dinamica bulelor cavitaţionale.

La început, au fost depuse importante eforturi pentru asigurarea bazei materiale 
necesare investigaţiei eroziunii cavitaţionale, ştiind că acest efect este cel mai spectaculos 
efect al cavitaţiei. Nu întâmplător fenomenul de cavitaţie încă mai este denumit şi „cancerul 
maşinilor hidraulice”.
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Astfel, ing. I. Potencz, sub îndrumarea prof. dr. ing. Aurel Bărglăzan, membru corespondent 
al Academiei, proiectează şi realizează un aparat vibrator magnetostrictiv 1958-1960 care este 
utilizat şi astăzi la studiul eroziunii cavitaţionale.

Ing. Mircea Hrelescu, cercetător de la Secţia de Sudură, este primul care utilizează acest 
aparat la elaborarea tezei de doctorat intitulată „Cercetări asupra alierii oţelului moale în arcul cu 
elemente care să confere metalului depus rezistenţă la cavitaţie”, I. P. Timişoara, 1967. Conducătorul 
ştiinţific a fost academicianul Cornel Mikloşi.

Pe aceeaşi direcţie se desfăşoară şi cercetările efectuate de ing. M. Popoviciu. Astfel, 
proiectează şi realizează, cu concursul ing. I. Potencz, un aparat pentru generarea bulelor 
cavitaţionale prin scântei electrice şi studiază dinamica bulelor cavitaţionale şi efectul lor distructiv.

Rezultatele obţinute sunt publicate în mai multe lucrări dintre care menţionăm: „The behavior 
of hemispherical bubbles generated by electric sparks”, Proc. of the 4th Conf. Fluid Machinery, Budapest, 
1972 (I. Anton şi M. Popoviciu). În cadrul tezei de doctorat elaborată de M. Popoviciu, cu titlul 
„Evoluţia bulelor cavitaţionale produse prin scântei electrice”, I.P. Timişoara, 1971, sub conducerea 
prof. I. Anton, membru corespondent al Academiei, se prezintă multiple rezultate inedite.

O problemă de mare importanţă în pătrunderea intimităţii fenomenului de cavitaţie este 
aceeea a nucleaţiei cavitaţiei. Nucleaţia sau incipienţa cavitaţiei este caracterizată de apariţia unei 
noi interfaţe sau a bulei microscopice de vapori într-un lichid supus tensionării.

În cadrul Secţiei de Cavitaţie şi a Catedrei de Maşini hidraulice ne-am preocupat şi de aceste 
aspecte fundamentale ale cavitaţiei. Au fost modelate matematic procesele de nucleaţie în microfisurile 
din pereţii solizi, microfisuri care conţin gaze şi vapori şi pentru care au fost stabilite relaţii analitice 
originale. Cercetările teoretice au fost dublate cu investigaţii de laborator în care s-au evidenţiat 
influenţa diametrului bulei de desprindere, frecvenţei de emisie a centrului de nucleaţie, stabilitatea 
sa, influenţa adâncimii de pătrundere a lichidului de lucru, precum şi influenţa unghiului de contact.

Principalele rezultate au fost publicate în mai multe lucrări, dintre care se menţionează 
doar două: „A study on the cavitation bubble formation process”, „Rev. Roumaine Sci. Tech. Mec. 
Appl.”, 18, 6 (1973) (I. Anton şi L. Vekas) şi „Studii asupra acţionării centrelor de nucleaţie de 
diferite microgeometrii în procesul de cavitaţie”, „St. Cercet. Mec Apl.” 31, 3 (1972) (I. Anton, L. 
Vékás şi I. Potenz).

Victor Ancuşa, apelând la legile fizicii privind prezenţa în lichide a bulelor de gaz liber 
de dimensiuni diferite, admite că distribuţia acestora este dată de o funcţie de tipul M. Planck. 
Modelarea propusă a fost confirmată ulterior de numeroase cercetări efectuate în Japonia, S.U.A. şi 
Franţa. Aceasta îi conferă modelării propuse un înalt grad de originalitate şi generalitate. Rezultatele 
obţinute de V. Ancuşa sunt amplu descrise şi comentate în teza sa de doctorat „Determinarea 
curbelor de sensibilitate la cavitaţie ale unui profil hidrodinamic ţinând cont de influenţa conţinutului 
de nuclee în apă”. I. P. Timişoara, (1972) (Conducător prof. I. Anton).

Un alt rezultat obţinut în cadrul Secţiei de Cavitaţie este cel privitor la nucleaţia pe suprafeţele 
fierbătoare. Pe baza unor investigaţii experimentale se demonstrează că atunci când o sârmă este 
încălzită şi tensionată mecanic, în domeniul elastic, nucleaţia activă specifică rămâne constantă. 
În cazul tensionării în zona plastică nucleaţia creşte brusc. Rezultatul este original şi deosebit de 
important la turbinele Kaplan în funcţionare. La aceste turbine şi pentru anumite regimuri de lucru, 
paletele rotorului pot fi solicitate elastic, dar pot apărea şi zone în care solicitările şi deformaţiile sunt 
în domeniul plastic.

Rezultatele obţinute, precum şi metoda de lucru, au fost publicate în lucrarea „Asupra 
nucleaţiei bulelor cavitaţionale”, (V. Barbu), „St. Cerc. Energ. Electr.”, 20 (2) 1970.

Demn de menţionat este faptul că cea mai mare parte dintre rezultatele obţinute în cadrul 
Secţiei de Cavitaţie de la Baza de Cercetări Ştiinţifice din Timişoara a Academiei, precum şi a 
Catedrei de Maşini hidraulice de la Facultatea de Mecanică a Institutului Politehnic din Timişoara 
sunt cuprinse în monografia „Cavitaţia”, vol. I (1984) şi vol. II (1985), Editura Academiei R.S.R. 
(Ioan Anton).

În această monografie sunt sintetizate şi cele mai noi rezultate ştiinţifice publicate până 
la acea dată, în revistele de specialitate, precum şi în volumele unor simpozioane, conferinţe sau 
congrese naţionale sau internaţionale.
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Stratul limită şi turbulenţa în curenţii din reţelele de profile

Modelarea curgerii prin reţelele de profile şi prin maşinile hidraulice, de regulă, se face 
în ipoteza lichidelor ideale. În lichidele reale apar disipări de energie datorită vâscozităţii lor, 
disipaţii ce sunt concentrate, în principal, în stratul limită de lângă pereţii solizi. Mai apar disipaţii 
suplimentare datorită turbulenţei în lichidul vâscos. Turbulenţa influenţează în mod direct şi 
incipienţa cavitaţiei, respectiv dezvoltarea acesteia. Toate cele de mai sus au condus colectivele 
de la Secţia de Cavitaţie şi Catedra de Maşini Hidraulice la abordarea unor probleme legate de 
curgerea lichidelor reale.

Dumitru Ionescu, după ce îşi susţine teza de doctorat în anul 1969, cu titlul „Stratul limită 
turbulent, dinamic şi termic, al unui curent de aer axial care se scurge în spaţiul dintre doi cilindri 
coaxiali, cilindrul interior fiind rotitor” (Cond. I. Vlădea) este angajat la Academie, Secţia Cavitaţie. 
Abordează, ca şi cercetător, probleme din domeniul curgerilor reale şi obţine o sumă de rezultate 
valoroase, unele originale, pe care le publică în diferite reviste.

Se menţionează aici numai lucrarea „The development of the turbulent boundary layer near 
the wall”, Proc. 4th Conf. Fluid Machinery, Budapest, 1972 (D. Ionescu).

În concluzie, se poate afirma că obiectivele stabilite de prof. dr. ing. Aurel Bărglăzan, 
membru corespondent al Academiei pentru a fi investigate în cadrul Secţiei de Cavitaţie au fost 
atinse. Mai mult, tematica s-a amplificat şi diversificat, s-a pătruns în intimitatea fenomenului de 
cavitaţie, în acelaşi timp identificându-se şi noi direcţii de cercetare.

CERCETAREA APLICATIVĂ

Prof. dr. ing. Aurel Bărglăzan, membru corespondent al Academiei, fiind de formaţie 
inginer, ne-a demonstrat magistral, prin forţa exemplului său că un adevărat dascăl „trebuieşte” 
să fie în acelaşi timp şi un cercetător, care să fie dominat în permanenţă de neastâmpărul creaţiei 
ştiinţifice, de dorinţă fierbinte de a pătrunde cât mai adânc în tainele naturii, apelând la cele mai 
moderne metode şi mijloace teoretice şi experimentale.

Accentua cu hotărâre că un inginer trebuie să se inspire din practică curentă, iar rezultatele 
muncii lui să fie valorificate cu eficienţă în industrie şi economie.

Relativ tânăr în 1936, prof. A. Bărglăzan devine consilier la U. D. Reşiţa. Timp de peste 20 
de ani se deplasează săptămânal, miercurea, la Reşiţa, pentru a se inspira din problematica celei 
mai mari uzine din ţară şi pentru a contribui la rezolvarea diferitelor probleme din domeniile 
hidraulicii, ventilaţiei maşinilor hidraulice şi pneumatice.

Participă efectiv alături de foştii studenţi, ing. Alexandru Bitang şi ing. Gavril Creţa, 
la proiectarea şi punerea în operă a turbinelor Pelton şi Francis de la CHE Crăinicel - Văliug 
(1951 - 1952). Continuă această activitate cu proiectarea turbinelor Kaplan de la Târgu Mureş 
(1953). Modelele acestor turbine Pelton, Francis şi Kaplan au fost încercate în Laboratorul de 
Maşini hidraulice de la Institutul Politehnic din Timişoara. Prezenţa activă a profesorului Aurel 
Bărglăzan la U. D. Reşiţa, timp de peste 20 de ani, dar mai ales primele realizări din domeniul 
turbinelor hidraulice determină conducerea uzinei să înfiinţeze primul nucleu de proiectare în 
domeniile turbinelor, generatoarelor electrice şi echipamentelor electromecanice pentru CHE. 
Marele dascăl şi inginer a luptat cu toată energia şi priceperea pentru a convinge factorii de decizie 
de necesitatea realizării de către industria românească a turbinelor hidraulice, generatoarelor 
electrice şi a echipamentelor electromecanice şi hidromecanice, de dezvoltarea de noi industrii 
indigene constructoare de maşini hidraulice.

Profesorul dr. ing. Aurel Bărglăzan este bucuros când, la UCM Reşiţa, în anul 1949, ia fiinţă 
Colectivul de proiectarea Maşinilor hidraulice, sub conducerea conf. ing. A. Barzănescu. La scurt 
timp ia fiinţă un nou colectiv pentru proiectarea hidrogeneratoarelor. Ambele colective, formate 
în totalitate din ingineri absolvenţi ai Politehnicii din Timişoara, îşi încep activitatea cu hotărâre, 
dăruire şi pricepere.

Din păcate, creierul şi motorul acestei activităţi, prof. dr. ing. Aurel Bărglăzan, membru corespondent 
al Academiei, cade răpus, ca de trăznet, de o boală nemiloasă şi trece în eternitate, în anul 1960.

http://prof.dr/
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Făclia aprinsă de marele nostru dascăl, om de ştiinţă, inginer şi patriot, este preluată 
imediat de colaboratorii săi de la UCM Reşiţa – Catedra de Maşini Hidraulice, I. P. Timişoara şi 
Secţia de Cavitaţie.

După anul 1960 se comandă Uzinelor din Reşiţa, proiectarea şi fabricarea a 24 de 
hidroagregate cu turbine Kaplan, însumând o putere totală de 240 MW, destinată echipării salbei 
de hidrocentrale de pe Valea Bistriţei, în aval de Bicaz. Aşadar, în perioada anilor 1961-1966, se 
proiectează, realizează şi se pun în funcţiune toate aceste grupuri.

Modelele turbinelor Kaplan de pe valea Bistriţei au fost toate încercate în Laboratorul de 
Maşini hidraulice al I. P. Timişoara, o parte dintre ele fiind şi proiectate de membrii Catedrei de 
Maşini hidraulice, sub conducerea prof. Ioan Anton, şeful catedrei. Realizarea şi punerea în operă a 
acestor grupuri de către specialiştii de la Reşiţa, de cadrele didactice şi cercetătorii de la Catedra de 
Maşini Hidraulice, I. P.T. şi Secţia de Cavitaţie s-au creat premizele trecerii de la o etapă superioară 
de valorificare a potenţialului creator şi de execuţie a turbinelor şi hidrogeneratoarelor la Reşiţa. 
Astfel sunt proiectate şi realizate la UCM Reşiţa șase hidroagregate pentru CHE de pe Argeş aval, 
care sunt date în funcţiune în perioada 1966-1969.

Adevăratul salt în construcţia turbinelor hidraulice, generatoarelor şi echipamentelor 
hidromecanice şi electrice are loc atunci când se hotărăşte realizarea SHEN Porţile de Fier I, în 
colaborare cu Iugoslavia.

Trei din cele șase grupuri de turbo-hidrogeneratoare din Centrala Română sunt executate 
pe bază de licenţă la UCMR şi în colaborare cu un număr mare de uzine din ţară.

Realizarea celor trei hidrogeneratoare cu turbine Kaplan de 178 MW fiecare şi cu diametrul 
rotoric de 9,5 m este marea şansă a uzinelor din Reşiţa. Aceste turbine erau, în perioada dării lor 
în funcţiune (1970-1971), cele mai mari de tipul Kaplan din lume.

Pentru Reşiţa realizarea şi punerea acestor trei grupuri în funcţiune a constituit examenul 
de doctorat. Este suficient să se menţioneze că aceste grupuri funcţionează şi astăzi (în anul 1999)2, 
în condiţii optime, atât energetic, cât şi cavitaţional.

Pentru a alege soluţia optimă a turbinei industriale de tip Kaplan şi pentru a sprijini 
beneficiarul în exploatarea lor la parametri nominali şi la un înalt grad de automatizare, în 
Laboratorul de Maşini hidraulice, de la I. P. Timişoara au fost încercate mai multe modele, inclusiv 
rotorul original, furnizat de LMZ.

În acest scop s-a proiectat, realizat şi pus în operă standul mare de turbine cu diametrul 
maxim al rotorului model de 460 mm. Standul a fost realizat cu sprijinul financiar al Academiei şi 
amplasat pe platforma Catedrei de Maşini Hidraulice.

Multiple au fost contribuţiile membrilor Secţiei de Cavitaţie şi a cadrelor didactice de la 
Catedra de Maşini Hidraulice, Institutul Politehnic din Timişoara. La durarea peste veacuri a acestui 
monument al ştiinţei şi tehnicii din România, prof. dr. ing. Ioan Anton, membru corespondent al 
Academiei a fost, pe toată perioada lucrărilor de execuţie, vicepreşedintele Consiliului Ştiinţific 
SHEN Porţile de Fier I. Preşedintele acestui consiliu a fost academicianul Remus Răduleţ, 
personalitate marcantă a Electroputerii şi Energeticii româneşti şi mondiale, distins absolvent şi 
profesor al Şcolii Politehnica din Timişoara. Prof. I. Anton şi-a adus aportul şi în calitatea sa de 
membru al Comisiei de recepţie de la SHEN Porţile de Fier I.

Timp de peste 40 de ani, printr-o grandioasă desfăşurare de forţe constructive, cu mijloace 
la început mai simple, apoi cu un arsenal tehnic mereu mai perfecţionat, România a construit 
hidrocentrale. Mărturie stau cele peste 75 de hidrocentrale în funcţiune, cu o putere instalată de 
peste 6000 MW, pentru care Institutul de Proiectări pentru Echipamente Energetice din Reşiţa şi 
Filiala sa din Timişoara, înfiinţate la 1.01.1966, elaborează proiectele, experimentează modelele, 
iar UCM Reşiţa îi revine partea de execuţie. Activitatea puternicului şi inimosului colectiv de 
proiectare şi cercetare de la Reşiţa, format în totalitate din absolvenţi de la Timişoara, este 
susţinută de Catedra de Maşini Hidraulice, cât şi de Secţia de Cavitaţie prin cercetări teoretice, 
cât şi experimentale efectuate pe modele de turbine. Activitate, care după anul 1973, an în care 
se dă în exploatare Laboratorul de turbine de la Reşiţa, dotat cu un modern stand, se reduce la 
2 Anul redactării documentului inițial de către acad. I. Anton
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cele două colective de la Timişoara. În acest nou context, colaborarea dintre Reşiţa şi Timişoara 
a fost orientată spre noi direcţii. Catedrei şi Secţiei de Cavitaţie le revine rezolvarea problemelor 
directe şi indirecte ale curgerii prin reţele de profile şi prin rotoarele de maşini hidraulice, 
ce lucrează cu fluide reale, în regimul normal sau cavitaţional. Sporeşte implicarea noastră în 
utilizarea metodelor noi de lucru cu: Metoda Elementului Finit (MEF), Metoda Elementului de 
Graniţă (MEG), Metoda Vârtejurilor. Desigur, în acelaşi timp se face apel la calculator. Aşadar, 
aurul cenuşiu al acestor colective de la Reşiţa şi Timişoara – formate în totalitate la Politehnica 
din Timişoara – rodul efortului de gândire individual şi colectiv, visurile lor de zi şi noapte, 
împletite armonios cu cele ale muncitorilor şi tehnicienilor, respectiv inginerilor de la UCM 
Reşiţa şi din alte întreprinderi româneşti, sunt materializate în turbinele, generatoarele şi 
echipamentele montate în numeroase CHE. Hidrocentrale ce respiră şi vor respira, în timp, pe 
râurile interioare şi pe bătrânul Danubiu în constelaţii de lumini, constelaţii mult visate încă din 
tinereţea sa de marele nostru dascăl, om de ştiinţă şi inginer, de înflăcăratul patriot, prof. dr. ing. 
Aurel Bărglăzan, membru corespondent al Academiei.

Au fost şi alte domenii în care prof. Aurel Bărglăzan şi-a dăltuit în forţă numele şi a 
propulsat activitatea Secţiei de Caviaţie şi a Catedrei de Maşini hidraulice. Aceste domenii ar fi cel 
al pompelor hidraulice, al ventilatoarelor şi suflantelor şi, nu în ultimul rând, cel al transmisiilor 
hidraulice, domeniu în care atinge înalte performanţe cu transformatorul hidraulic, brevetat ca 
invenţie şi susţinut public ca teză de doctorat. Este a doua teză de doctorat susţinută în anul 1940, 
la Şcoala Politehnica din Timişoara.

Faptul că în industria noastră constructoare de utilaj petrolier o componentă principală 
cum este aceea a turbocuplajelor şi a turbotransmisiilor, este de concepţie românească, se datoreşte 
activităţii prof. Aurel Bărglăzan, dar mai ales fostului său student şi colaborator dr. ing. Nicolae 
Peligrad, care lucrează în acest domeniu, timp de peste 33 de ani. În toată această perioadă a 
cooperat, la rezolvarea celor mai complexe probleme, cu cadrele didactice şi de cercetare de la 
Timişoara, ceea ce explică, în parte, succesele obţinute în acest domeniu, domeniu în care au fost 
realizate la Hidromecanica din Braşov mii de cuplaje şi transformatoare hidraulice, din care mai 
mult de 75% au fost exportate.

Dr. ing. Peligrad sintetizează cele mai valoroase rezultate, multe dintre ele fiind originale 
în teza sa de doctorat cu titlul „Pierderile hidraulice în circuitul convertizoarelor hidraulice de cuplu 
în diferite regimuri de lucru”, I.P. Timişoara, 1984 (Conducător I. Anton).

Nu ne mai oprim şi asupra altor domenii cum ar fi cele ale pompelor, ventilatoarelor, 
turbinelor de foraj, turbinelor de vânt, a acţionărilor hidraulice şi pneumatice în care colectivele 
de la Secţia de Cavitaţie şi Catedra de Maşini Hidraulice de la Timişoara şi-au adus aportul şi care 
nu este deloc de neglijat.

În concluzie, profesorul dr. ing. Aurel Bărglăzan, membru corespondent al Academiei 
Române, iniţiatorul şi conducătorul cercetărilor şi proiectării turbomaşinilor din România, în 
activitatea sa complexă a promovat cu pricepere şi hotărâre investigaţia ştiinţifică fundamentală 
într-o deplină concordanţă cu cea aplicativă.

În concepţia lui, concepţie pe care ne-a insuflat-o şi nouă, colaboratorilor săi, cercetarea 
fundamentală este aceea care, dacă reuşeşte şi se finalizează, duce la o schimbare, de importanţă 
majoră, într-un anumit domeniu al ştiinţei şi tehnicii.

Mereu ne atrăgea atenţia că suntem ingineri şi că nu trebuie să fetişizăm modelele 
experimentale sau tehnologice şi cu atât mai mult metodele teoretice, matematice.

Consideră că numai o stăpânire şi o utilizare a ambelor metode, având la bază o dublă 
pregătire de inginer şi de matematician, asigură cercetătorului, cadrului didactic, valenţe nebănuite 
în rezolvarea celor mai complicate probleme puse în faţa lor de ştiinţă şi de tehnică.

PERSONALUL DE CERCETARE

Colectivul de cercetare în Hidromecanică, înfiinţat în anul 1951, era format din 4 cadre 
didactice, de la Catedra de Maşini Hidraulice de la IPT, care activau cu jumătate de normă, sub 
conducerea prof. dr. ing Aurel Bărglăzan. Transformarea colectivului de cercetare în anul 1956 
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în Secţia de Cavitaţie şi integrarea acestuia în structura Centrului de Cercetări Tehnice de la 
Baza de Cercetări Ştiinţifice din Timişoara a Academiei R.P.R. aduce cu sine sporirea numerică a 
personalului de cercetare şi ajutor.

În tabelul nr. 1 sunt redaţi nominal toţi cei ce au activat în cadrul Secţiei de Cavitaţie. Este 
suficient de precizat că la data de 28 februarie 1970, când s-a pus în aplicare acea hotărâre nefastă 
pentru cercetarea fundamentală din Academie şi chiar din ţară, în Secţia de Cavitaţie activau 15 
cercetători cu studii superioare şi 11 tehnicieni, muncitori şi personalul administrativ. Pe lângă aceştia 
mai activau onorific 5 cadre didactice, profesori, conferenţiari, fără a fi salarizaţi de Academie.

În perioada 1953-1960, prof. dr. ing Aurel Bărglăzan, membru corespondent al Academiei 
a condus Secţia de Cavitaţie ca şef de secţie, după care urmează dr. ing. Ernest Sisak (1960-1970).

La Adunarea Generală a Academiei R.P.R., din martie 1963, prof dr. ing Ioan Anton este 
ales membru corespondent al Academiei şi preia conducerea ştiinţifică a Secţiei de Cavitaţie, dr. 
ing. E. Sisak continuând să-şi exercite atribuţiile cu prioritate asupra problemelor administrative.

Au mai funcţionat şi ing. M. Adrian – cercetător, ing. M. Pavelescu – cercetător, mat. Ghisela 
Filip – cercetător, ing. G. Gavrilă – inginer, Flavian Steţ – tehnician, Moise Lazăr – tehnician, Valeria 
Simu – dactilografă, Maria Keller – laborantă, Matei Lupping – lăcătuş, Ioan Tyosits – lăcătuş, Ioan 
Stepan – lăcătuş, Emilian Sfetcu – lăcătuş, Vasile Ciuculescu – lăcătuş, Iova Bogdanovici – modelor.

Tabelul 1.  
Lista cadrelor de cercetare de la Secția de Cavitaţie

Numele, prenumele Funcţia
Perioada de 

lucru

Prof.dr.ing.Aurel Bărglăzan, m. c. 
al Academiei R.P.R.

Şef de secţie 1951-1960

Prof.ing. V. Gheorghiu Cercetător 1/2 1951-1961

Conf.ing. Ioan Anton Cercetător 1/2 1951-1970

S.l. ing. I. Preda Cercetător 1/2 1951-1970

Asist.ing. F. Gyulai Cercetător 1/2 1951-1965

Asist.ing. O. Popa Cercetător 1/2 1953-1970

Dr. ing. E. Sisak
Cercetător 1/2
Şef de secţie

1954-1960
1960-1970

Ing. Dobândă Cercetător 1954-1970

Ing. C. Ciocârlan Inginer pr. 1954-1970

Ing. I. Potencz Cercetător 1958-1970

Ing. A. Kuzman Cercetător 1959-1963

Ing. N. Budişan Cercetător 1/2 1959-1970

Ing. E. Suciu Cercetător 1/2 1960-1970

Ing. M. Gheorghiu Cercetător 1/2 1963-1970

Ing. D. Ionescu Cercetător 1/2 1966-1970

Conf. ing. N. Barbu Cercetător 1/2 1968-1970

Ing. Eugen Kiss Inginer 1968-1970

Fiz. L. Vekas Cercetător 1968-1970

Ing. Mircea Stoicoviciu Cercetător 1969-1970
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BAZA MATERIALĂ DE CERCETARE

Secţia de Cavitaţie îşi dezvoltă laboratoarele şi standurile de lucru pe platforma Catedrei 
de Maşini hidraulice de la I.P. Timişoara, într-o colaborare deplină pe întreaga sa perioadă de 
existenţă. Laboratorul de Maşini hidraulice de I.P.T., înfiinţat de prof. Pompiliu Nicolau în anul 1928 
şi adăpostit într-o baracă de lemn, cunoaşte o dezvoltare rapidă după anul 1948, sub conducerea şi 
cu contribuţia efectivă a prof. dr. ing. Aurel Bărglăzan care a fost şi principalul colaborator al prof. 
Pompiliu Nicolau. Într-un răstimp scurt, doar de câţiva ani, sunt dezvoltate numeroase staţiuni 
destinate cercetării hidrodinamicii turbomaşinilor, echipamentelor hidromecanice, reţelelor de 
profile, precum şi fenomenul de cavitaţie. Staţiunile sunt adăpostite într-o nouă clădire modernă, 
din beton armat.

Unele dintre standurile de bază sunt susţinute financiar de Academie, prin Baza de Cercetări 
Ştiinţifice de la Timişoara. Pot fi menţionate dintre acestea tunelul hidrodinamic pentru studiul 
reţelelor de profile la cavitaţie, staţiunea în circuit închis pentru încercarea pompelor centrifuge la 
cavitaţie, o staţiune în circuit deschis, cu o pompă specială cu rotorii executaţi din plexiglas şi cu 
posibilităţi de vizualizare şi staţiunea pentru încercarea pompelor axiale. Laboratorul este dotat 
prin Academie, cu aparatură de măsură electrică şi mecanică de import, cum ar fi osciloscoape, 
stroboscoape, aparat de filmare rapidă şi diferite traductoare de măsură. Toate acestea erau 
consemnate, în documente de la inventariere ale Bazei, separat de cele ale Catedrei.

În anul 1952 prof. dr. ing. A. Bărglăzan publică, în revista Hidrotehnica, nr. 11-12, articolul: 
„Laboratorul de hidrodinamică al Institutului Politehnic din Timişoara”. O apreciere supremă a 
stadiului la care a ajuns Laboratorul de Maşini hidraulice o constituie faptul că acest laborator a fost 
distins cu „Premiul de Stat al RPR”, pe anul 1952. Prof. dr. ing. A. Bărglăzan şi prof. V. Gheorghiu 
au fost distinşi cu Premiul de Stat, clasa II-a, iar conf. ing. I. Anton, şef de lucrări I. Preda, asist. 
Viorica Anton şi tehnician I. Drăgălina au obţinut Premiul de Stat, clasa III-a.

Un salt în dezvoltarea bazei materiale a Laboratorului de Maşini hidraulice l-a constituit 
realizarea, de către Baza de Cercetări Ştiinţifice a Academiei, a unei clădiri cu P + 2 nivele şi cu o 
suprafaţă utilă de 500 mp, în vecinătatea Laboratorului de Maşini hidraulice.

Această clădire adăposteşte mai multe laboratoare pentru studiul fizicii cavitaţiei, cabinete 
de lucru şi biblioteca secţiei.

Principalul scop al acestei construcţii a fost, de fapt, acela de adăpostire a staţiunii mari de 
încercare a turbinelor Kaplan şi Bubl cu D=400 mm. Staţiunea, modernă la timpul său, dotată cu 
aparatură de înaltă clasă a fost studiată şi proiectată de I. Preda, B. Budişan şi E. Suciu şi susţinută 
financiar de Baza de Cercetări Ştiinţice a Academiei. În lucrarea „Determination of the testing capacity 
of an experimental station Kaplan and bulb turbine models” (I. Preda), Proc. 4th Conf. Fluid Machinery, 
Budapest, 1972, sunt prezentate unele rezultate privind optimizarea standului mare de turbine.

În final este suficient să menţionăm că în anul 1970, când Secţia de Cavitaţie a fost 
transferată la Institutul Politehnic din Timişoara, a adus cu sine o zestre investită în clădiri, standuri 
şi aparatură în valoare de peste 3.700.000 lei (valoarea din anul 1970).

VALORIFICAREA CERCETĂRILOR ȘTIINŢIFICE  
PRIN PUBLICAŢII ȘI CONFERINŢE

Cercetările ştiinţifice elaborate, rezultatele obţinute şi metodele utilizate în cadrul Secţiei 
de Cavitaţie şi a Catedrei de Maşini hidraulice a I.P.T., au fost publicate în diferite reviste de 
specialitate, precum şi în volumele unor conferinţe şi simpozioane organizate în ţară sau peste 
hotare. Principalele reviste în care au fost aduse la cunoştinţă lumii ştiinţifice naţionale şi mondiale 
rezultatele eforturilor noastre au fost:

• Studii şi cercetări. Ştiinţe tehnice
• Buletinul ştiinţific şi tehnic. Seria Mecanică, Institutul Politehnic din Timişoara
• Studii şi Cercetări de Mecanică Aplicată. Academia Română
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• Revue Roumaine des Sciences Techniques. Série de Mécanique Appliquée. Academia 
Română

• Revue Roumaine des Sciences Techniques. Série Electrotechnique et Energétique. 
Academia Română

Rezultatele cercetărilor ştiinţifice, obţinute de Secţia de Cavitaţie şi Catedra de Maşini 
Hidraulice, au fost dezbătute la cea mai înaltă tribună a luptelor de idei şi opinii la „Conferinţa de 
Maşini hidraulice” din Timişoara, în anul 1964.

Conferinţa este organizată, pentru prima dată în acest domeniu în ţară şi la care au 
participat 183 de specialişti din ţară şi 63 de mari personalităţi de peste hotare.

Printre acestea amintim doar pe câţiva: 
• prof dr. ing. W. Albring, Universitatea Tehnică din Dresda 
• acad. Anton Kuhelj, Universitatea din Ljubljana
• prof. dr. ing. J. Varga, Universitatea din Budapesta
• prof. dr. ing. K.K. Shalnev, Academia de Ştiinţe a U.R.S.S.
• prof. dr. ing. M. Druckmüller, Universitatea Tehnică din Brno
• prof. dr. ing. D.J. Aleksapolski, Universitatea Tehnică din Wroclaw
• conf. dr. ing. K. Steller, Inst. Turbomaşini P. A. Gdansk ş.a.
Lucrările dezbătute în cadrul Conferinţei, în număr de 73, au fost tipărite, înainte de 

începerea lucrărilor, în câte 3 volume, în limbile română, germană şi rusă. Materialele au fost 
foarte bine primite şi apreciate de participanţi.

Din păcate, până în anul 1971, perioadă la care ne referim, nu s-au mai organizat conferinţe 
similare la Timişoara.

Participarea cercetătorilor şi cadrelor didactice de la cele două unităţi la manifestări ştiinţifice 
din ţară şi străinătate a fost, zicem noi, reprezentativă în perioada la care ne referim. Principalele 
manifestări ştiinţifice de peste hotare la care au fost prezenţi, de regulă cu lucrări, sunt:

• V es Journées e l’Hydraulique SHF Turbines et Pompes Hydrauliques, Aix-en-Provence, 1958
• The tenth International Congress of Applied Mechanics, Stresa, Italy, 1964
• International Electrotechical Commission, Venezia, 1963
• 2te Konf. Stromungsmachinen, Budapest, 1966
• Hydro-Turbo Conf. Marianske, Lazne C.S.S.R., 1967
• Symposium IAHR, Rome, 1972
• Proc. of the 4th Conference of Fluid Machinery, Budapest, 1972
• Proc. of the 5th Conference of Fluid Machinery, Budapest, 1975.
Se menţionează că cercetătorii Secţiei de Cavitaţie şi cadrele didactice de la Catedra de 

Maşini Hidraulice au publicat, în reviste şi volumele diferitelor conferinţe, peste 250 de articole, 
până în anul 1971.

Tot în această perioadă au fost elaborate următoarele monografii şi manuale:
• „Maşini hidraulice”, (2 vol.), I.P. Timişoara, 1951, Prof. dr. ing. Aurel Bărglăzan
• „Turbotransmisiile hidraulice”, Editura Tehnică, 1957, Prof. dr. ing. Aurel Bărglăzan, 

membru corespondent al Academiei şi ing. Valentin Dobândă
• „Încercarea maşinilor hidraulice şi pneumatice”, Editura Tehnică, 1959, A. Bărglăzan, 

I. Anton, Viorica Anton, I. Preda
• „Hidraulică şi Maşini hidraulice” I.P. Timişoara, 1963, Viorica Anton şi M. Popovici
Rezultă din cele de mai sus că activitatea reflectată prin lucrări publicate, tratate şi 

monografii editate, precum şi prin prezenţa cadrelor de cercetare şi a cadrelor didactice de la Secţia 
de Cavitaţie şi la Catedra de Maşini Hidraulice la diferite manifestări ştiinţifice este meritorie.

COLABORAREA ȘTIINŢIFICĂ CU INSTITUŢII DE PESTE HOTARE

Secţia de Cavitaţie a beneficiat de Acordurile dintre Academia R.P.R. şi alte Academii din 
Europa, S.U.A. şi Asia.

Pe baza acestora, cercetătorii au avut posibilitatea efectuării unor vizite şi deplasări pentru 
documentare. Unii au beneficiat de stagii de perfecţionare pe o perioadă mai lungă. Mai mult, 
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numeroşi cercetători şi cadre didactice din diferite ţări au efectuat stagii de documentare sau chiar 
de perfecţionare la Laboratoarele Secţiei de Cavitaţie şi Catedrei de Maşini hidraulice din Timişoara.

În acest scop au fost încheiate convenţii sau înţelegeri de colaborare ştiinţifică cu următoarele 
instituţii de peste hotare:

• Instytut Maszyn Przeplywowych Polska Akademia Nauk, Filiala Gdansk, reprezentant 
fiind Kazimierz Steller, C.P. RPP

• Universitatea Tehnică din Dresda, Catedra de Hidromecanică, Prof. dr. ing. Werner 
Albring, RDG

• Şcoala Superioară Tehnică, Facultatea de Construcţii de Maşini, Brno, C. SS. R., prof. dr. 
ing. Miroslav Druckmüller

• Universitatea Tehnică, Catedra de Maşini Hidraulice, Budapesta. Prof. dr. ing. Ioszef 
Varga, R.P.U.

• Institutul Politehnic din Harkov, Catedra de Maşini Hidraulice, prof. dr. ing Dimitri 
Iakovlevici Aleksapolski, U.R.S.S.

• Institutul de Mecanică al Academiei de Ştiinte a U.R.S.S. Laboratorul de Cavitaţie, 
Moscova, prof. dr. ing. Kiril Kirillovici Shalnev

• Institutul de Mecanică al Academiei de Ştiinţe a U.R.S.S., conf. dr. ing. Gheorghi 
Andreevici Svinariov.

Din păcate, în această perioadă, colaborările pe bază de convenţii s-au limitat doar la ţările 
socialiste, vizite de informare şi documentare, respectiv, deplasări pe perioade mai lungi sau pentru 
prezentarea unor conferinţe au avut loc, şi în ţările din Europa Occidentală sau în S.U.A. şi Canada.

Prof. dr. ing. Ioan Anton, membru corespondent al Academiei beneficiază de o astfel de 
deplasare în S.U.A., pe timp de o lună, în anul 1967.

Vizitează un număr mare de Universităţi din S.U.A., chiar şi unele laboratoare care efectuau 
cercetări pentru NASA şi NATO. Pe lângă că a prezentat două conferinţe din domeniul Cavitaţiei la 
profile şi la maşini hidraulice, a vizitat numeroase laboratoare de cavitaţie şi de mecanica fluidelor. 
A luat contact cu mari specialişti din domeniul cavitaţiei, cum ar fi prof. M.S. Plesset şi prof. A.J. 
Acosta, de la Pasadena, prof. F.G. Hammitt, de la Universitatea din Michigan, prof. J.W. Holl, de 
la Universitatea din Pensylvania ş.a.

Cu toţi aceştia a menţinut legătura prin schimburi de preprinturi şi lucrări ştiinţifice, chiar 
şi monografii şi tratate publicate.

Lucrările obţinute pe această cale, împreună cu materialul adus din S.U.A. de I. Anton, cu 
ocazia vizitei efectuate, ne-a fost de un real folos în investigaţiile fenomenului de cavitaţie, dar mai 
ales la redactarea tratatului de „Cavitaţie” apărut în anul 1984 şi 1985, la Editura Academiei R.S.R.

PREMII PENTRU CERCETARE

Activitatea colectivelor noastre au fost apreciate şi pe calea unor premii dintre care se 
menţioneză:

• Colectivului format din Aurel Bărglăzan, prof. dr. ing. Victor Gheorghiu, prin Decretul 
119/52 i se acordă Premiul de Stat al R.P.R., clasa a II-a, pentru contribuţia dată la realizarea 
Laboratorului de maşini hidraulice de la Institutul Politehnic din Timişoara.

• Colectivului format din inginer Ioan Anton, ing. Iosif Preda, ing. Viorica Anton, meca-
nic-montor Ioan Drăgălina, prin decretul 119/52 i se acordă Premiul de Stat al R.P.R., clasa 
a III-a, pentru contribuţia dată la realizarea Laboratorului de Maşini hidraulice de la Institutul 
Politehnic Timişoara.

• Academia R.P.R., întrunită în Sesiunea Ştiinţifică Generală din 15-16 februarie 1961, 
acordă, potrivit art. 100 din Statutul său de organizare şi funcţionare, Premiul „Aurel Vlaicu” 
Domnului Ioan Anton, pentru „Studiu teoretic şi experimental al fenomenului de cavitaţie la pompele 
centrifuge”.

• Octavian Popa primeşte Premiul „Traian Vuia” al Academiei, pentru „Contribuţii la 
studiul cavitaţiei în prezenţa reţelelor de profile”, înmânat în cadrul Sesiunii Generale a Academiei 
din 2-4 februarie 1967.
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Odată cu înființarea în 1997 a Centrului de Cercetări Tehnice Fundamentale și Avansate 
(CCTFA), în cadrul Secției de Hidrodinamică, Cavitație și Lichide Magnetice a luat ființă Laboratorul 
de Hidrodinamică și Cavitație (LHC) care continuă tradiția cercetărilor în hidrodinamica si cavitația 
turbomașinilor derulată pe parcursul unei jumătăți de secol în cadrul Secției de Cavitație.

* * *

LHC este coordonat de Prof.dr.ing. Romeo Susan-Resiga, C.S.I, și include doi cercetători 
științifici gradul I, dr.ing Sebastian Muntean și dr.ing. Șandor Bernad, toți membrii fiind discipoli 
ai magistrului Academician Ioan Anton. Activitățile de cercetare au vizat aspecte fundamentale ale 
hidrodinamicii turbomașinilor, într-o paradigmă modernă care îmbină modelarea matematică și 
simularea numerică, pe de o parte, cu metode experimentale moderne, pe de altă parte.

Astfel, soluțiile analitice simplificate sau relațiile empirice au fost treptat înlocuite cu 
simularea numerică a curgerilor nestaționare tridimensionale turbulente, ceea ce a permis realizarea 
unor experimente numerice cu evidențierea detaliată a fenomenelor complexe asociate curgerii 
în turbomașini. Aceasta a permis abordarea unor probleme acute specifice turbinelor hidraulice 
moderne, respectiv funcționarea la regimuri departe de cel optim, și dezvoltarea instabilităților 
auto-induse în curgerea cu rotație decelerată din aval de rotor. Rezultatele obținute au primit o 
binemeritată apreciere și recunoștere internațională în cadrul simpozioanelor de Mașini și Sisteme 
Hidraulice, și se regăsesc în articole publicate în prestigioase reviste internaționale de specialitate. 

O recunoștere explicită a valorii Școlii Timișorene de Hidrodinamica Turbomașinilor o 
reprezintă organizarea în 2010, în Timișoara, a celei de a 25-a ediție a IAHR Symposium on 
Hydraulic Machinery and Systems, ediție ce a marcat o jumătate de secol de la inițierea celei mai 
prestigioase manifestări internaționale de profil.

În ciuda maturității atinse de programele de simulare numerică a curgerilor, dificultățile 
asociate modelării turbulenței impun validarea și calibrarea cu date experimentale. Prin urmare, 
colectivul LHC, în directă și nemijlocită colaborare cu Centru de Cercetări în Ingineria Sistemelor 
cu Fluide Complexe din cadrul Universității Politehnica Timișoara, a dezvoltat o infrastructură 
performantă pentru investigații experimentale care include anemometrie Laser, măsurători 
nestaționare de presiune, și standuri experimentale complexe. Investigațiile experimentale, dublate 
de experimentele numerice, au permis dezvoltarea unor metode noi și performate pentru controlul 
curgerilor cu rotație din turbomașini în vederea eliminării cauzelor care conduc la instabilități 
autoinduse, cu consecințe adesea dramatice asupra funcționării turbinelor hidraulice. 

Deși experimentele fizice și numerice au permis, fără îndoială, cunoșterea precisă și în detaliu 
a câmpului nestaționar tridimensional de viteză și presiune, înțelegerea completă a fenomenelor 
hidrodinamice și dezvoltarea unor soluții tehnice noi, sau optimizarea celor existente, a necesitat 
un efort deosebit pentru dezvoltarea unor modele matematice, algoritmi numerici și programe de 
calcul care să surprindă sintetic și intuitiv aspectele fundamentale ale curgerii. Combinația acestor 
trei direcții de abordare a hidrodinamicii turbomașinilor este cheia succesului pentru colectivul de 
cercetare din cadrul LHC.

Abordările avansate, teoretice și experimentale, ale curgerilor în turbomașini au permis 
extinderea problematicii abordate domeniul hemodinamicii. Astfel, o realizare notabilă o reprezintă 
demonstrarea eficacității bypass-ului elicoidal în prevenirea re-stenozării vaselor de sânge după 
intervenții chirurgicale coronariene.

O foarte succintă exemplificare de publicații reprezentative pentru nivelul rezultatelor 
științifice obținute de cercetătorii LHC, împreună cu doctoranzi coordonați de Prof. Susan-Resiga, 
este prezentată mai jos:

• Modelling and optimization of the velocity profiles at the draft tube inlet of a Francis 
turbine within an operating range (2016) Ciocan T; Susan-Resiga, RF; Muntean, S; JOURNAL OF 
HYDRAULIC RESEARCH Volume: 54 Issue: 1 Pages: 74-89 

• A variational model for swirling flow states with stagnant region (2016) Susan-Resiga, RF; 
Muntean, S; Stuparu, A; Bosioc, AI; Tanasa, C; Ighisan, C; EUROPEAN JOURNAL OF MECHANICS 
B-FLUIDS Volume: 55 Pages: 104-115 
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• Fluid dynamics in helical geometries with applications for by-pass grafts (2016) Totorean, 
AF; Bernad, SI; Susan-Resiga, RF; APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION Volume: 272 
Pages: 604-613

• Flow-Feedback Method for Mitigating the Vortex Rope in Decelerated Swirling Flows 
(2013) Tanasa, C; Susan-Resiga, R; Muntean, S; Bosioc, AI; JOURNAL OF FLUIDS ENGINEERING-
TRANSACTIONS OF THE ASME Volume: 135 Issue: 6 Article Number: 061304

• Unsteady Pressure Analysis of a Swirling Flow With Vortex Rope and Axial Water Injection in 
a Discharge Cone (2012) Bosioc, AI; Susan-Resiga, R; Muntean, S; Tanasa, C; JOURNAL OF FLUIDS 
ENGINEERING-TRANSACTIONS OF THE ASME Volume: 134 Issue: 8 Article Number: 081104 

• Computation of stress distribution in a Francis turbine runner induced by fluid flow (2012), 
Negru, R.; Muntean, S.; Marsavina, L.; Susan-Resiga, R.F.; Pasca, N.I; COMPUTATIONAL MATERIAL 
SCIENCE Volume: 64 Issue: 11 Pages: 253-259

• Mathematical modelling of swirling flow in hydraulic turbines for the full operating range 
(2011) Susan-Resiga, RF; Muntean, S; Avellan, F; Anton, I; APPLIED MATHEMATICAL MODELLING 
Volume: 35 Issue: 10 Pages: 4759-4773

Echipa de cercetare din cadrul LHC a derulat proiecte de cercetare câștigate prin competi-
ție sau cu parteneri industriali. Dintre acestea menționăm:

• O nouă metodă de control a curgerilor cu vârtej prin injecţie de apă şi feedback hidro-
dinamic, Proiect CNCSIS IDEI PCE 799, Contract 688/2009, Director proiect: Dr.ing. Muntean S., 
CS1, 2009 - 2011. 

• Cercetări fundamentale privind aspectele particulare asociate curgerii sangvine complexe 
în patologia sistemului circulator cu cuantificarea implicației acestora asupra circulației feto-pla-
centare, Proiect CNCSIS IDEI PCE 798, Contract 658/2009, Director proiect: Dr.ing. Bernad S., 
CS2, 2009 - 2011.

• Optimizarea computerizată a procesului de diagnostic, intervenţie terapeutică şi 
prognostic a bolilor cardiovasculare – CARDIOCOMP, CEEX-M1-C2-1180, contract VIASAN 
81/2006, Academia Română – Filiala Timişoara (Co), Universitatea ”Politehnica” din Timişoara 

Standuri experimentale pentru investigarea fenomenelor hidrodinamice  
din mașini hidraulice dezvoltate în colaborare cu Universitatea Politehnica Timișoara.
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(P1), Universitatea „Politehnica” din Bucureşti (P2), Institutul de Boli Cardiovasculare din 
Timişoara (P3), Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara (P4), Director 
proiect: Dr.ing. Bernad S., CS2, 2006 - 2008.

• Integrarea tehnologiilor magneto-reologice speciale și al controlului avansat a curgerii 
în aplicații industriale – iSMART-flow, CEEX-M1-C2-1185 – iSMART-flow, contract MATNANTECH 
64/2006, Academia Română – Filiala Timişoara (Co), Universitatea Politehnica Timişoara (P1), 
Universitatea de Vest din Timişoara (P2), Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa (P3) Director 
proiect: Dr.ing. Muntean S., CS2, 2006 - 2008.

• Cercetări Teoretice și Experimentale pentru realizarea unui model de turbină Francis 
în domeniul turațiilor specifice (ns=350-400 rpm) destinat valorificării eficiente a potențialului 
hidroenergetic din diferite amenajări cu aplicație la CHE Cindere - CTEMF, PN2 – Inovare - 1047, 
contract C59/2007, S.C. HydroEngineering S.A. Reșița (Co), Universitatea „Eftimie Murgu” din 
Reşița (P1), Academia Română – Filiala Timişoara (P2), Responsabil partener P2: Dr.ing. Muntean 
S., CS2, 2007 - 2009.

• Hidrodinamica vârtejurilor şi aplicaţii, Grant CNCSIS tip A Consorţiu 33, Universitatea 
Politehnica Timișoara (Co), Academia Română – Filiala Timişoara (P1), Universitatea Politehnica 
București (P2/P3), Universitatea Tehnica de Construcții București (P4), Universitatea „Dunărea 
de Jos” din Galaţi (P5), Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” Iaşi (P6), Universitatea Tehnică 
Cluj-Napoca (P7) şi Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa (P8) Director proiect: Prof.dr.ing. 
 Susan-Resiga R.F., Responsabil partener P1: Dr.ing. Muntean S., CS2, 2005 -2007.

• Dezvoltarea de modele matematice şi numerice pentru curgerea cavitaţională bifazică cu 
aplicaţii industriale şi biomedicale. Grant CNCSIS tip A 730, 2005-2007, Director proiect: Dr.ing. 
Bernad S., CS2.

• Cercetări şi experimentări privind îmbunătăţirea performanţelor energetice şi cavitaţio-
nale ale pompelor PRO 10-195 de la stația de pompare Jidoaia, Contract de Cercetare 
97-113.03/16.10.2008 (Etapa a I-a), 72-113.03/05.11.2009 (Etapa a II-a), 175/30.12.2010 
(Etapa a III-a), Consorțiu: Universitatea Politehnica Timișoara (Co) şi Academia Română – Filiala 
Timişoara (P1), Director de proiect: Prof.dr.ing. Anton L.E., Responsabil partener P1: Dr.ing. 

Muntean S., CS2 Bene-
ficiar: S.C. Hidroelectrica 
S.A., Sucursala Hidrocen-
trale Râmnicu Vâlcea, 
2008 - 2012.

• Cercetări şi 
experimentări privind creş-
terea performanţelor turbi-
nelor Francis FVM 57.5-
128.5 de la CHE Brădişor, 
Contract de Cercetare 
96-113.03/16.10.2008 
(Etapa I), 71-113.03/ 
05.11.2009 (Etapa a II-a) 
174/30.12.2010 (Eta pa a 
III-a), Consorțiu: Univer-
sitatea Politehnica Timi-
șoara (Co) şi Academia 
Română – Filiala Timişoara 
(P1), Director de proiect: 
Prof.dr.ing. Baya A., 
Responsabil partener P1: 

Dr.ing. Muntean S., CS2, Beneficiar: S.C. Hidroelectrica S.A., Sucursala Hidrocentrale Râmnicu 
Vâlcea, 2008 - 2012.

Sistem Laser Doppler Velocimetry (LDV) de măsura a câmpului de viteză  
dezvoltat în colaborare cu Universitatea Politehnica Timișoara.
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LABORATORUL DE LICHIDE MAGNETICE

Dr. fiz. Ladislau VÉKÁS,  
membru corespondent al Academiei Române

SCURT ISTORIC

La începutul anilor ’70 tematica de cercetare a Laboratorului de Maşini Hidraulice 
al Institutului Politehnic Timişoara, orientată pe direcţii de vârf în domeniul hidrodinamicii 
 turbomaşinilor, s-a îmbogăţit cu o temă deosebit de interesantă, care avea la bază ideea de a 
îmbina elemente din domeniul magnetohidrodinamicii, în particular al pompelor MHD, cu cele 
specifice maşinilor hidraulice clasice.

Această direcţie de cercetare a fost inaugurată de brevetul de invenţie Nr. 57574 depus la 
OSIM în 1971 de către prof. dr. ing. Ioan Anton, m.c. al Academiei RSR, intitulat „Procedeu şi 
turbotransmisii magnetohidrodinamice” prin care s-a propus o mașină magnetohidraulică complet 
nouă, respectiv o soluție originală privind construcția, funcționarea și reglarea caracteristicilor de 
funcționare ale turbotransformatoarelor hidrodinamice. Primele cercetări experimentale privind 
magneto-hidrodinamica lichidelor metalice aplicată la realizarea unor maşini magnetohidraulice 
de tip nou, au fost efectuate în cadrul proiectelor de diplomă „Studiul, proiectarea, realizarea şi 
încercarea unei turbotransmisii magnetohidrodinamice” (Anton Anton, 1972) şi „Studiul, proiecta-
rea, realizarea şi încercarea unei pompe axiale magnetohidrodinamice” (Emil Avram, 1972). Pe baza 
rezultatelor promiţătoare obţinute au fost demarate cercetări sistematice, teoretice şi experimen-
tale, de către un colectiv de cercetare multidisciplinar format în 1975 din cadre didactice, cercetă-

tori şi studenţi de la 
Facultăţile de Mecanică şi 
Electrotehnică şi apoi de la 
Facultatea de Chimie 
Industrială. În cadrul unui 
contract de cercetare finan-
ţat de Consiliul Naţional 
pentru Ştiinţă şi Tehnologie 
au fost create condiţii favo-
rabile pentru efectuarea 
unor studii asupra magne-
tohidrodinamicii lichidelor 
metalice şi a altor posibile 
lichide cu proprietăţi elec-
tromagnetice adecvate, 
respectiv pentru proiecta-
rea, construirea şi experi-
mentarea unor modele 
experimentale de turbo-
transmisii MHD.

În ce priveşte po si-
bilele lichide de lucru utilizate în turbotransmisii MHD, care să nu prezinte dezavantajele lichidelor 
metalice, în special ale mercurului, încă în 1975 atenţia colectivului de cercetare a fost îndreptată 
asupra ferofluidelor, o nouă categorie de materiale magnetice rezultate în urma unor cercetări 
efectuate la NASA în perioada 1964-1969. S-a conturat o direcţie de cercetare nouă care a avut ca 

Acad. Radu Voinea și acad. Ioan Anton, vizită în Laboratolul de Lichide 
Magnetice, împreună cu prof. Mircea Popoviciu  și ing. Lazăr Broștean, CS2 (1996).
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obiective principale obţinerea, caracterizarea proprietăţilor, magnetohidrodinamica şi utilizarea 
ferofluidelor în turbotransmisii MHD şi în numeroase alte aplicaţii, la început în colaborare cu 
colectivul Prof. Emil Luca de la Centrul de Fizică Tehnică Iași.

Formarea unui puternic colectiv din specialişti în hidrodinamică, fizică, chimie şi electro-
tehnică de către Academicianul Ioan Anton† a corespuns pe deplin cerinţelor domeniului profund 
interdisciplinar al lichidelor magnetice şi a facilitat abordarea eficientă a problemelor ştiinţifice 
fundamentale, precum şi a celor orientate spre aplicaţii tehnice.

Principalele direcţii de cercetare 

Activitatea ştiinţifică în domeniul lichidelor magnetice la Timişoara a întrunit de-a lungul a 
peste patru decenii cercetări preponderent cu caracter fundamental, precum şi cercetări orientate 
spre aplicaţii tehnice de vârf, care pot fi grupate în 6 direcţii, prezentate sistematic în cele ce 
urmează, cu evidenţierea unor rezultate determinante.

Sinteza fluidelor magnetice și a compozitelor magnetizabile nano-microstructurate

Considerate de importanţă fundamentală pentru dezvoltarea domeniului pe plan ştiinţific 
şi tehnologic, cercetările preponderent experimentale au condus la realizarea unei game largi de 
lichide magnetice pentru o mare varietate de scopuri ştiinţifice şi aplicaţii tehnice şi biomedicale. 
Procedeele chimice elaborate de dr. Doina Bica† si colaboratorii pentru sinteza şi dispersarea nano-
particulelor magnetice în diferite lichide de bază, nepolare şi polare, aplicând metode de stabiliza-
re sterică mono- şi dublu strat, respectiv mixtă (sterică-electrostatică), se bazează pe numeroase 
rezultate originale descrise în 12 brevete de invenţie și un mare număr de articole, dintre care 
menționăm câteva: Doina Bica, Preparation of magnetic fluids for various applications, Rom. Rep. 
Phys. 47 p. 265-272 (1995); Doina Bica, L. Vékás, M. Raşa, Preparation and properties of concen-
trated magnetic fluids on alcohol and water carrier liquids, J. Magn. Magn. Mater. 252 p. 10-12 
(2002); Doina Bica, L. Vékás, M.V. Avdeev, Maria Bălăşoiu, Oana Marinică, Floriana D. Stoian, 
Daniela Susan-Resiga, Gy. Török, L. Rosta, Magnetizable colloids on strongly polar carriers – prepa-
ration and manifold characterization, Progr. Coll. Polym. Sci. 125 p. 1-9 (2004); L. Vékás, Doina 
Bica, Oana Marinică, M. Rașa, V. Socoliuc, Floriana D. Stoian, Concentrated magnetic fluids on water 
and short chain length organic carriers, J. Magn. Magn. Mater. 289 p. 50-53 (2005); Doina Bica, 
L. Vékás, M.V. Avdeev, Oana Marinică, V. Socoliuc, Maria Bălăşoiu, V.M. Garamus, Sterically stabili-
zed water based magnetic nanofluids: synthesis, structure and properties, J. Magn. Magn. Mater. 311 
p. 17-21 (2007); E. Tombácz, Doina Bica, A. Hajdu, E. Illés, A. Majzik, L. Vékás, Surfactant double 
layer stabilized magnetic nanofluids for biomedical application, J. Phys. Condensed Matter 20 204103 
(6 p.) (2008).

Au fost stabilite procedeele de obţinere pentru peste 50 
de tipuri de lichide magnetice pe bază de hidrocarburi uşoare, 
uleiuri minerale de diferite categorii (uleiuri speciale pentru 
echipamente electrice, motoare, lagăre, agregate de vid etc.), 
uleiuri sintetice, alcooli, cetone, apă, ulei de parafină, vazeli-
nă, uleiuri vegetale ș.a. Aceste rezultate referitoare la fluide 
magnetice cu compoziție, structură și proprietăți adecvate 
unor aplicații tehnice și biomedicale, au stat la baza dezvoltării 
tehnologiei magnetofluidice în România și au fost sintetiza-
te în lucrările: L. Vékás, Doina Bica, M.V. Avdeev, Magnetic 
nanoparticles and concentrated magnetic nanofluids: synthesis, 
properties and some applications (review), China Particuology 
5 p. 43-49 (2007); L. Vékás, M.V. Avdeev, Doina Bica, Magnetic 
Nanofluids: Synthesis and Structure, cap. 25 în: NanoScience in 
Biomedicine (Ed. D. Shi), Springer (USA) p. 645-704 (2009); 
L. Vékás, Nanofluide magnetice, Editura Academiei Române 

Fluid magnetic concentrat: 
instabilități de suprafață  

în câmp magnetic.
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(2013) și V. Socoliuc, L. Vékás, Hydrophobic and hydrophilic magnetite nanoparticles: synthesis by 
chemical coprecipitation and physico-chemical characterization, în: Upscaling of Bio-Nano-Processes. 
Selective Bioseparation by Magnetic Particles (Ed. H. Nirschl, K. Keller), Springer Verlag (2014) 
p. 39-56. Mai recent au fost realizate fluide magnetizabile nano-microstructurate, constând din 
suspensii de particule micrometrice de fier în ferofluid concentrat, care au magnetizația de satu-
rație foarte ridicată, de câteva ori mai mare decât a lichidelor magnetice obișnuite (Doina Bica și 
colab. brevet RO 122725-B1 (2009)) și care pot fi utilizate în etanșări mobile cu viteză de rotație 
redusă și în dispozitive magnetoreologice.

Investigațiile structurale [Tünde Borbáth, I. Borbáth, S. Guenther, Oana Marinică, L. Vékás, 
S. Odenbach, Three-dimensional microstructural investigation of high magnetization nano-micro 
composite fluids using X-ray microcomputed tomography, Smart Mater. Struct. 23(5) 055018 2014] 
și magnetoreologice [Daniela Susan-Resiga, L. Vékás, Yield stress and flow behavior of concentra-
ted ferrofluid-based magnetorheological fluids: the influence of composition, Rheologica Acta 53(8) 
645-653 (2014)] au evidențiat potențialul aplicativ deosebit al fluidelor nano-micro compozite pe 
baza de ferofluid.

În colaborare cu INCDTIM Cluj-Napoca - colectivul coordonat de Dr. Rodica Turcu, s-a 
dezvoltat sinteza nanocompozitelor magnetoreponsive prin procedeul de miniemulsionare, având 
la bază un ferofluid organic nepolar sau un ferofluid apos. Aceste nanocompozite magnetice func-
ționalizate sunt destinate aplicațiilor în biotehnologie (separare magnetică, Rodica Turcu, 
V. Socoliuc, Izabell Crăciunescu, Anca Petran, A. Paulus, M. Franzreb, E. Vasile, L. Vékás, Magnetic 
microgels, a promising candidate for enhanced magnetic adsorbent particles in bioseparation: synthe-
sis, physicochemical characterizati-
on, and separation performance, Soft 
Matter 11(5) p. 1008-1018 (2015)) 
și în nanomedicină (Rodica Turcu, 
Izabell Crăciunescu, V.M. Garamus, 
C. Janko, S. Lyer, R. Tietze, C. 
Alexiou, L. Vékás, Magnetic microge-
ls for drug targeting applications: 
Physical-chemical properties and 
cytotoxicity evaluation, J. Magn. 
Magn. Mater. 380 p. 307-314 
(2015); S.I. Bernad, A.F. Totorean, 
L. Vékás, Particles deposition induced 
by the magnetic field in the coronary 
bypass graft model, J. Magn. Magn. 
Mater. 401 p. 269-286 (2016)). 
Ferofluidele organice s-au utilizat la sinteza unor nanocompozite magnetizabile pentru biomedici-
nă și procedee de restaurare în colaborare cu Universitatea din Cipru - colectivul Dr. Theodora 
Krasia-Christoforou (P. Papaphilippou, L. Loizou, N.C. Popa, Adelina Han, L. Vékás, A. Odysseos 
A., Theodora Krasia-Christoforou, Superparamagnetic Hybrid Micelles, Based on Iron Oxide 
Nanoparticles and Well-Defined Diblock Copolymers Possessing beta-Ketoester Functionalities, 
Biomacromolecules 10(9) p. 2662-2671 (2009); P. Papaphilippou, M. Christodoulou,Oana 
Marinică, Alina Tăculescu, L. Vékás, K. Chrissafis, Theodora Krasia-Christoforou, Multi-responsive 
polymer conetworks capable of responding to changes in pH, temperature and magnetic field: Synthesis, 
characterization and evaluation of their ability for controlled uptake and release of solutes, ACS 
Applied Mater. Interfaces, 4(4) p. 2139–2147 (2012)). Mai recent, ferofluidele pe bază de apă au 
fost utilizate la prepararea unor nanocompozite biocompatibile magnetoresponsive pe bază de 
polimeri naturali în colaborare cu un colectiv de la Institutul de Chimie Macromoleculară „Petru 
Poni” Iași, coordonat de acad. Bogdan C. Simionescu (Marcela Mihai, V. Socoliuc, Florica Doroftei, 
Elena-Laura Ursu, Magdalena Aflori, L. Vékás, B.C. Simionescu, Calcium Carbonate-Magnetite-
Chondroitin Sulfate Composite Microparticles with Enhanced pH Stability and Superparamagnetic 
Properties, Crystal Growth & Design 13(8) p. 3535-3545 (2013)).

Fluid MR pe bază de ferofluid (nano-micro compozit):  
instabilități de suprafață în câmp magnetic - reconstrucție microtomo-
grafie cu raze X (colab. Prof. Stefan Odenbach - Univ. Tehnică Dresda).
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Transpunerea la scară micropilot a procedeului de obţinere a lichidelor magnetice pe bază de 
petrol a fost realizată în anii 1985-1990 de colectivul Romulus Minea, Ioan Temmer și Lazăr Gabor, 
coordonat de Prof. Zeno Gropsian. Acest tip de lichid magnetic, cu concentrație relativ redusă, era 
destinat în special cercetărilor asupra metodei de separare magnetogravimetrică a amestecurilor 
neferoase, în colaborare cu ICPMN Baia-Mare, care au necesitat cantităţi relativ mari de lichid 
magnetic cu preţ de cost redus.

Dezvoltarea tehnologiei etanșărilor mobile cu fluid magnetic, a impus elaborarea procede-
elor de obținere a unor fluide magnetice concentrate, cu viteză de evaporare redusă și cu stabilitate 
coloidală îndelungată. Procedeul de obținere a acestor fluide magnetice destinate etanșărilor roti-
toare [Doina Bica și colab., brevete de invenție RO 115533-B1(2000) și RO 122725-B1 (2009)] a 
fost elaborat și optimizat în cadrul proiectului CEEX – NanoMagneFluidSeal (contract nr.83/2006) 
în perioada 2006-2008 și transferat cu succes partenerului industrial SC ROSEAL SA, care devine 
astfel unul dintre producătorii de fluide magnetice performante, alături de cele câteva firme din 
Europa (de ex. Liquids Research-UK) și pe plan mondial (Ferrotec Co.) care produc aceste nano-
materiale avansate. 

Structură și proprietăți

Determinarea şi optimizarea caracteristicilor microstructurale, în special a gradului de stabi-
litate, respectiv a proprietăţilor de bază ale lichidelor magnetice preparate în cadrul laboratorului 
au făcut obiectul unui număr mare de lucrări, efectuate adesea împreună cu colaboratori din ţară 
şi din străinătate, utilizând aparatură şi metode de investigaţie complexe: microscopie electroni-
că, microscopie de forţă magnetică şi de forţă atomică, spectroscopie Mössbauer, împrăștiere de 
neutroni și de neutroni polarizaţi, electroforeză, împrăștierea dinamică a luminii, potențial zeta, 
sedimentare ultracentrifugală, magnetometrie cu probă vibrată şi cu gradient alternant, reometrie și 
magneto-reometrie, metode bazate pe efecte magnetooptice şi magnetodielectrice ş.a. Astfel, eficien-
ţa metodei de stabilizare sterică dublă și mixtă (sterică + electrostatică) şi gradul de stabilitate foarte 
ridicat conferit prin aplicarea acestei metode lichidelor magnetice polare pe bază de alcooli (C3-C10) 
preparate pentru prima dată în laboratorul din Timişoara, precum și în cazul lichidelor magnetice pe 
bază de apă realizate în același laborator, au fost demonstrate printr-un şir de analize microstructu-
rale complexe. Caracteristicile microstructurale şi gradul de stabilitate, corelate cu unele proprietăţi 
macroscopice şi efecte specifice, au fost analizate în numeroase lucrări realizate de-a lungul anilor 
împreună cu colaboratori de la Univ. Pierre et Marie Curie Paris (J.-C. Bacri, Regine Perzynski), Univ. 
Saint Etienne (D. Jamon, F. Donatini, J. Monin), Univ. Ludwig Maximilian München (K. Stierstadt), 
Univ. Bremen și Univ. Dresda (S. Odenbach), Univ. Utrecht-Lab. Van’t Hoff (A.P. Philipse), IUCN Dubna 
(V.L. Aksenov, M.V.Avdeev), GKSS Geesthacht (V. Garamus, Regine Willumeit), Univ. Cipru (Theodora 
Krasia-Christoforou), Univ. Szeged (Etelka Tombácz), IFE Kosice (P. Kopčanský, M. Timko), INCDTIM 
Cluj-Napoca (Rodica Turcu), INCDFM București (V. Kuncser), INCDFIN „Horia Hulubei” București 
(Maria Bălășoiu), INFLPR București (I. Morjan), Univ. Vest (I. Hrianca, D. Vizman) și INCDEMC din 
Timişoara (V. Socoliuc), ICPE Bucureşti (W. Kappel, T. Zaharescu) ș.a..

Câteva dintre lucrările dintr-un lung șir de publicații în acest domeniu ilustrează complexi-
tatea investigațiilor și relevanța rezultatelor pentru obținerea de fluide magnetice și nanocompozite 
performante: D. Jamon, F. Donatini, J. Monin, M. Raşa, V. Socoliuc, O. Filip, Doina Bica, V. Sofonea, 
Concentration dependence of magnetization and magnetooptical effects in a ferrofluid with double 
layer stabilized particles, J. Magn. Magn. Mater. 201 p. 174-177 (1999); L. Vékás, M. Raşa, Doina 
Bica, Physical properties of magnetic fluids and nanoparticles from magnetic and magneto-rheological 
properties, J. Coll. Int. Sci. 231 p. 247-254 (2000); M. Raşa, Doina Bica, A. Philipse, L. Vékás, 
Dilution series approach for investigation of microstructural properties and particle interactions in 
high – quality magnetic fluids, Eur. Phys. J. E 7 p. 209–220 (2002); V. Socoliuc, Doina Bica, L. Vékás, 
Estimation of Magnetic Particle Clustering in Magnetic Fluids from Static Magnetization Experiments, 
J. Coll. Int. Sci. 264 p. 141-147 (2003); P. Kopčanský, H. Hnatic, M. Repasan, I. Potocova, M. Timko, 
J. Stelina, C. Musil, J. Bracinik, L. Vékás, Doina Bica, The light induced structuralization in magnetic 
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fluids with negative Soret constant, J. Magn. Magn. Mater. 289 p. 292-294 (2005); M.V. Avdeev, 
V.L. Aksenov, Maria Bălăşoiu, V.M. Garamus, A. Schreyer, Gy. Török, L. Rosta, Doina Bica, L. Vékás, 
Comparative analysis of structure of polar ferrofluids by small-angle neutron scattering, J. Coll. Int. 
Sci. 295(1) p. 100-107 (2006); V. Kuncser, G. Schinteie, B. Sahoo, W. Keune, Doina Bica, L. Vékás, 
G. Filoti, Magnetic interactions in water based ferrofluids studied by Mössbauer Spectroscopy, 
J. Phys. Condensed Matter 19 016205 (16p.) (2007); E. Popovici, F. Dumitrache, I. Morjan, 
R. Alexandrescu, V. Ciupina, G. Prodan, L. Vékás, Doina Bica, Oana Marinică, E. Vasile, Iron/iron 
oxide core-shell nanoparticles by laser pyrolysis: Structural characterization and enhanced particle 
dispersion, Applied Surface Science 254 p. 1048-1052 (2007); M.V. Avdeev, Doina Bica, L. Vékás, 
V.L. Aksenov, A.V. Feoktystov, Oana Marinică, L. Rosta, V.M. Garamus, R. Willumeit, Comparative 
structure analysis of non-polar organic ferrofluids stabilized by saturated mono-carboxylic acids, J. 
Coll. Int. Sci. 334(1) p. 37-41 (2009); M.V. Avdeev, B. Mucha, K. Lamszus, L. Vékás, V.M. Garamus, 
A.V. Feoktystov, Oana Marinică, Rodica Turcu, R. Willumeit, Structure and in vitro biological 
testing of water-based ferrofluids stabilized by mono-carboxylic acids, Langmuir 26(11) p. 8503-
8509 (2010); Daniela Susan-Resiga, Doina Bica, L. Vékás, Flow behaviour of extremely bidisperse 
magnetizable fluids, J. Magn. Magn. Mater. 322 p. 3166-3172 (2010); V. Socoliuc, Doina Bica, 
L. Vékás, Magnetically induced phase condensation with asymptotic critical temperature in an aque-
ous magnetic colloid, Magnetohydrodynamics 47(2) p. 201-206 (2011); V. Socoliuc, L.B. Popescu 
„The role of the magnetically induced anisotropy of the pair correlation function in the dichroism of 
magnetic fluids”, J. Magn. Magn. Mater. 347 p. 146-452 (2013); Daniela Susan-Resiga, V. Socoliuc, 
T. Boros, T. Borbáth, Oana Marinică, A. Han, L. Vékás, The influence of particle clustering on the 
rheological properties of highly concentrated magnetic nanofluids, J. Coll. Int. Sci. 373 p. 110-115 
(2012); V. Socoliuc, L. Vékás, Rodica Turcu, Magnetically induced phase condensation in an aqueous 
dispersion of magnetic  nanogels, Soft Matter 9(11) p. 3098-3105 (2013); G. Schinteie, P. Palade, 
L. Vékás, N. Iacob, C. Bartha, V. Kuncser, Volume fraction dependent magnetic behaviour of ferrofluids 
for rotating seal applications, J. Phys. D – Appl. Phys. 46(39) 395501 (8p.) 2013; Etelka Tombácz, 
I.Y. Toth, D. Nesztor, E. Illes, A. Hajdu, M. Szekeres, L. Vékás, Adsorption of organic acids on magne-
tite nanoparticles, pH-dependent colloidal stability and salt tolerance, Colloids and Surfaces A 435 
p. 91-96 (2013); T. Zaharescu, I. Borbáth, L. Vékás, Radiation effects in polyisobutylene succinic 
anhydride modified with silica and magnetite nanoparticles, Radiation Physics and Chemistry 105 
p. 22-25 (2014); Oana Marinică, Daniela Susan-Resiga, Florica Bălănean, D. Vizman, V. Socoliuc, 
L. Vékás, Nano-micro composite magnetic fluids: magnetic and magnetorheological evaluation for 
rotating seal and vibration damper applications, J. Magn. Magn. Mater. 406 p. 134-143 (2016).

Modele teoretice și simularea numerică a proceselor microstructurale  
și a comportării fluidelor magnetice în diferite condiții

Descrierea teoretică a principalelor proprietăţi (magnetice, electrice ş.a.) şi a comportării 
lichidelor magnetice în câmp electromagnetic a fost abordată încă din primii ani, în primul rând 
prin elaborarea unor modele fenomenologice: I. DeSabata, A.Colţeu, Acţiuni ponderomotoare ale 
câmpului electromagnetic asupra lichidelor magnetice şi unele aplicaţii ale acestora, în volumul 
primului seminar „Aplicaţiile ferofluidelor” Timişoara (1980), p.5 - A. Colţeu, Polarisations of magne-
tic fluids, J. Magn. Magn. Mater. 39 p. 88-90 (1983). Modelele fenomenologice au fost urmate de 
cercetări asupra simulării numerice a comportării lichidelor magnetice în diferite condiţii, pornind 
de la modele microstructurale ale acestora de tip Lattice-Boltzmann şi Monte-Carlo. Pentru prima 
dată în literatura referitoare la lichide magnetice în articolul V. Sofonea, Lattice-Boltzmann appro-
ach to collective particle interactions in magnetic fluids, Europhysics Letters 25 p. 385-390 (1994), 
s-a prezentat un model LB pentru lichide magnetic, urmat apoi de o serie de lucrări legate de simu-
larea numerică a proceselor de structurare şi de tranziţii de fază, ca de ex. V. Sofonea, K.R. Mecke, 
Morphological characterization of spinodal decomposition kinetics, European Physical Journal B p. 
99-112 (1998) şi K.R. Mecke, V. Sofonea, Morphology of spinodal decomposition, Physical Review E 
56 p. R3761-3764 (1997) (în colaborare cu K.R. Mecke de la Univ. Wuppertal).
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În ultimii ani, sfera de aplicație a modelelor Lattice Boltzmann dezvoltate în cadrul LLM a fost 
extinsă pentru a cuprinde și domeniul microfluidicii, caracterizat prin valori nenule ale numărului 
lui Knudsen. Extinderea acestor modele a fost posibilă prin utilizarea cuadraturilor Gauss-Hermite 
și Gauss-Laguerre (V.E. Ambruș, V. Sofonea, High order thermal lattice Boltzmann models derived 
by means of Gauss quadrature in the spherical coordinate system, Phys. Rev. E 86 016708 (2012) 
și respectiv V.E. Ambrus, V. Sofonea, Implementation of diffuse-reflection boundary conditions using 
Lattice Boltzmann models based on half-space Gauss-Laguerre quadratures, Phys. Rev. E89 041301 
(2014)). O altă direcție de dezvoltare a modelelor Lattice Boltzmann, legată de modelarea sisteme-
lor fluide multifazice cu una sau mai multe componente, s-a concretizat prin colaborări internați-
onale mai recente, având ca teme sistemele lichid-vapori (Departamentul de Fizică, Universitatea 
din Bari și Institutul de Aplicații ale Calculului „Mauro Picone”, Bari - prof. dr. Giuseppe Gonnella 
și dr. Antonio Lamura), respectiv depunerea particulelor inerțiale în regim turbulent (Institutul de 
Mecanica Fluidelor, Toulouse, și Laboratorul de Plasma și Conversia Energiei, Universitatea Paul 
Sabatier, Toulouse - prof. dr. Olivier Simonin și Prof. dr. Richard Fournier).

Elaborarea unor modele teoretice originale privind influenţa fenomenelor de structurare 
indusă magnetic (corelaţie la distanţă, aglomerare şi condensare) asupra proprietăţilor optice 
ale lichidelor şi coloizilor magnetici a permis dezvoltarea de metode de caracterizare structurală 
prin experimente de dicroism şi împrăştiere a luminii : V. Socoliuc, L.B. Popescu, The influence 
of long range interparticle correlations on the magnetically induced optical anisotropy in magnetic 
colloids, Physica A 390 p. 569-578 (2011); V. Socoliuc, L.B. Popescu, Extinction of polarized light 
in ferrofluids with different magnetic particle concentrations, J. Magn. Magn. Mater. 324 p. 113-123 
(2012); V. Socoliuc, L. Vékás, Rodica Turcu, Magnetically induced phase condensation in an aqueous 
dispersion of magnetic nanogels, Soft Matter 9 p. 3098-3105 (2013).

Mișcarea lichidelor magnetice în câmp magnetic,  
cu aplicații la turbotransmisii MHD  

și alte sisteme hidraulice

Comportarea lichidelor magnetice în câmp magnetic variabil în timp, în particular rotitor, a 
fost prima problemă fundamentală de magnetohidrodinamica lichidelor magnetice abordată de 
colectivul laboratorului încă în perioada 1977-1980, în legătură cu aplicarea efectului de rotaţie la 
turbotransmisii MHD. Importanţa efectului de rotaţie şi modul de funcţionare a turbotransmisiilor 

MHD au fost descrise în 
lucrarea fundamentală 
pentru întreaga dezvoltare 
ulterioară a domeniului la 
Timişoara: I. Anton, 
A. Anton, M. Tămaş, E. Suciu, 
I. Potencz, V. Dobândă, 
Cercetarea teoretico-experi-
mentală a turbotransmisiilor 
magnetohidrodinamice la 
di ferite regimuri de funcţiona-
re, publicată în Bul. Şt. Tehn. 
IPT, Tom 24(38) fasc.2 p. 
74-81 (1979).

C o m p l e x i t a t e a 
comportării lichidelor mag-
netice în câmp magnetic 
rotitor este legată de necesi-
tatea considerării gradelor 
de libertate de rotaţie ale Instalația pentru studiul efectului de rotație la ferofluide  

și standul de turbotransmisii MHD (1980).
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particulelor magnetice, res pectiv de asimetria ten  sorului tensiunilor (vâs coase + electromagneti-
ce) în aceste condiţii. Lucrarea I. Anton, L. Vékás, I. Potencz, E. Suciu, Ferrofluid flow under the 
influence of rotating magnetic fields, IEEE Trans. Magn. MAG-16(2) p. 283-287 (1980), a prezentat 
rezultate experimentale noi obţinute pe baza investigaţiilor asupra unor lichide magnetice prepa-
rate în cadrul laboratorului (I. Temmer), instalaţia experimentală utilizată pentru studiul efectului 
de rotaţie fiind echipată cu termoanemometre cu film sau cu fir cald, neutilizate anterior în acest 
scop de alţi autori. 

Implicaţiile asime-
triei tensorului tensiunilor 
asupra curgerii fluidelor 
magnetice în conducte 
cilindrice sub acţiunea 
unui câmp magnetic staţi-
onar, au fost investigate în 
lucrarea A. Anton (Univ. 
Tehnică de Construcţii 
Bucureşti), Measurements 
of turbulence surpression 
due to a transverse magnetic 
field applied on a ferrofluid 
motion, J. Magn. Magn. 
Mater. 85 p. 137-140 
(1990). Măsurătorile asu-
pra pierderilor hidraulice 
şi a gradului de turbulen-
ţă, primele de acest tip în 
cazul magnetohidrodina-
micii lichidelor magnetice, 
au fost efectuate pe o instalaţie experimentală originală prevăzută cu termoanemometru cu două 
canale, cu sonde „x” şi conice, lichidul magnetic vehiculat în sistemul cu conducte circulare fiind 
preparat în cadrul Laboratorului de Lichide Magnetice din Timişoara. Interpretarea teoretică a 
datelor experimentale a evidenţiat că pierderile hidraulice nu pot fi puse exclusiv pe seama efec-
tului de magnetovâscozitate, întrucât acţiunea câmpului magnetic modifică structura curgerii. În 
particular, s-a arătat, pe baza variaţiei fluctuaţiilor de viteze şi a tensiunilor Reynolds în funcţie de 
inducţia câmpului magnetic, că aplicarea câmpului conduce la reducerea gradului de turbulenţă.

Forțe ponderomotoare magnetice, cu aplicații  
în domeniul etanșărilor rotitoare, separatoarelor magnetogravimetrice  

și al lagărelor magnetofluidice 

Problema forţelor ponderomotoare magnetice şi efectele acestora în cazurile concrete ale 
unor aplicaţii de mare interes considerând lichidul magnetic un mediu fluid cuasiomogen magnetiza-
bil a făcut obiectul unor cercetări teoretice, rezultatele cărora au servit ulterior la stabilirea unor rela-
ţii de dimensionare a componentelor unor dispozitive magnetofluididice. Lucrările I. DeSabata, Les 
forces de surface et la pression exercées par la champ électromagnetique dans les liquides nonlinéaires, 
isotropes et sans hysterezis, Bul. Şt. Tehn. IPT, Tom 29 fasc. 1-2 p. 1-10 (1984); I. DeSabata, Questions 
concernant les dimensions principales des poles d’un scellement magnetofluide, Rev. Roum. Sci. Techn. 
- Méc. Appl., 30 p. 237-244 (1985); I. DeSabata, L.Vékás, On the restoring force of a magnetic fluid 
bearing, Rev. Roum. Sci. Techn. - Méc. Appl. 34 p. 13-19 (1987); I. DeSabata, B. Nicoară, M. Ban, 
Numerical computing of the levitation force on a permanent magnet immersed in a volume of magnetic 
fluid of finite vertical extension, Rom. Rep. Phys. 47 p. 387-396 (1995) sunt exemple ilustrative ale 
preocupărilor sistematice cu caracter fundamental de-a lungul mai multor ani.

Instalația pentru studiul efectului de rotație la ferofluide  
și standul de turbotransmisii MHD (1980).
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Interacțiuni magnetice în medii neomogene,  
cu aplicație în domeniul traductoarelor, senzorilor cu lichid magnetic  

și amortizoarelor cu fluide magnetoreologice 

Traductoarele şi senzorii inductivi se bazează pe proprietatea fundamentală a lichidelor 
magnetice, de mediu fluid magnetizabil fără histerezis, respectiv pe liniaritatea primei părţi a 
curbei de magnetizare a acestora şi pe valoarea apreciabilă a susceptivităţii magnetice iniţiale.

După primele rezultate experimentale din lucrarea I. Potencz, E. Suciu, L. Vékás, Magnetofluidic 
transducers for low pressure differences, Rev. Roum. Sci. Techn. - Méc. Appl. 30 p. 323-329 (1985), 
referitoare la traductoare pentru presiune diferenţială, au urmat mai multe articole referitoare 
la componenta fundamentală a acestor tipuri de traductoare şi anume, la interacţiunile magne-
tice specifice în cazul unei bobine imersată parţial în lichid magnetic, dintre care se evidenţiază: 
I. DeSabata, N.C.Popa, Inductance d’une spire circulare plane, située dans une milieu heterogene et 
ayant sa surface parallele á la surface de separation des mileux, Bul. Şt. Tehn. Univ. Tehn. Timişoara, 
Tom. 38(52), Electrotehnică, Electronică şi Telecomunicaţii p.1-6 (1993); I. DeSabata, N.C. Popa, 
I. Potencz, L. Vékás, Inductive transducers with magnetic fluids, Sensors and Actuators A 32 p. 
678-681 (1992); N.C. Popa, I. DeSabata, Numerical simulation for electrical coil of inductive trans-
ducers with magnetic liquids, Sensors and Actuators A 59(1-3) p. 272-276 (1997) etc. 

O parte din rezultatele cercetărilor pe acest subiect sunt sintetizate în cartea N.C. Popa, 
Calculul analitic și numeric al unor traductoare inductive cu lichid magnetic, Editura Politehnica, 
Timișoara, 1999, ISBN 973-9389-49-X.

În perioada septembrie 1997 – septembrie 2007 (10 ani) sub conducerea CCTFA-LLM (dr. 
ing. N.C. Popa) s-a derulat un program de cercetare (colaborare) internațional cu Universitatea „Jean 
Monnet” din Saint-Etienne Franța, cu titlul „Aplicații ale fluidelor magnetice”. A fost o colaborare 
trilaterală stabilită între: 1. Centrul de Cercetări Tehnice Fundamentale și Avansate al Academiei 
Române Filiala Timișoara; 2. Universitatea „Politehnica” Timişoara (UPT) şi 3. Universitatea „Jean 
Monnet” (UJM) din Saint-Etienne, Franţa, Laboratorul DIOM – Dispositifs et Instrumentation pour 
Optoelectronique et Microondes (Prof. dr. Jean Jacques Rousseau). Unele rezultate ale acestui 
program de cercetare au fost publicate în: N.C. Popa, A. Siblini, J.J. Rousseau, Marie-Françoise 
Blanc-Mignon, J. P. Chatelon, Approximation of magnetic behavior of the complex nanomagnetic 
materials using the „P” curves for structural characterization of magnetic suspensions, Phys. Stat. Sol. 
(a) 205(8) p. 1817 – 1820 (2008); N.C. Popa, A. Siblini, J.J. Rousseau, Marie-Françoise Blanc-
Mignon, Beatrice Payet-Gervy, B. Bayard, C. Nader, Numerical model for ultra thin electrical coils 
with magnetic fluid core, Int. J. Appl. Electromagnetics and Mechanics (IJAEM) 28(3) p. 371 – 378 
(2008); N.C. Popa, A. Siblini, J.J. Rouseau, Marie-Francoise Blanc-Mignon, Magnetic fluid sensors 
network – The case of the sensors having linear reply time, Sensor Letters 5 p. 138-141 (2007); N.C. 
Popa, J.J. Rousseau, A. Siblini, J.P. Chatelon, D. Jamon, F. Royer, S. Robert, F. Choueikani, Gas 
distribution control system using magnetic fluid sensors, Rom. Rep. Phys. 58 p. 337 – 349 (2006); 
N.C. Popa, A. Siblini, J.J. Rousseau, Marie-Françoise Blanc-Mignon, J.P. Chatelon, Structural 
Characterization of Magnetic Nano-particles Suspensions, Using Magnetic Measurements, Proceedings 
of the European Nano Systems Conference 2006 (ENS’06), Paris/France p. 67 – 72 (2006); N.C. 
Popa, A. Siblini, C. Nader, „P” curves for micro-structural characterization of magnetic suspensions, 
J. Magn. Magn. Mater. 293 p. 259 – 264 (2005); N.C. Popa, A. Siblini, C. Nader, Magnetic sensors 
network controlled by computer. Influence of the sensors reply time, Phys. Stat. Sol. (c) 1(12) p. 
3608 – 3613 (2004); N.C. Popa, A. Siblini, L. Jorat, Magnetic fluids in flow meters network for gases, 
Int. J. Appl. Electromagnetics and Mechanics (IJAEM), 19 p. 509 – 514 (2004); N.C. Popa, A. 
Siblini, L. Jorat, Theoretical aspects concerning the calculus possibilities of magnetic fluid core coils, 
Proceedings of DTIP 2003, IEEE Catalogue, nr. 03EX713 p. 143 – 148 (2003); N.C. Popa, A. Siblini, 
L. Jorat, Some technical characteristics of magnetic fluids transducers for aerodynamic measurements, 
Proceedings of SPIE 4946 p. 149 – 159 (2003); N.C. Popa, A. Siblini, L. Jorat, Aspects concerning 
the dimensioning of the inductive transducers with magnetic fluids, J. Magn. Magn. Mater. 242 - 245 
p. 1240 – 1242 (2002); N.C. Popa, A. Siblini, L. Jorat, Gravitational electrical generator on magnetic 
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fluid cushion, J. Magn. Magn. Mater. 201 p. 407 – 409 (1999); N.C. Popa, A. Siblini, L. Jorat, 
Influence of the magnetic permeability of materials used for the construction of inductive transducers 
with magnetic fluid, J. Magn. Magn. Mater. 201 p. 398 - 400 (1999). 

Fluidele magnetoreologice au deschis o nouă direcție de cercetare cu aplicații la amortizoa-
re semi-active (de ex. pentru protecție antiseismică) și frâne magnetoreologice (controlul rotorului la 
mașini hidraulice): M. Liță, N. C. Popa, C. Velescu, L. Vékás, Investigation of a Magnetorheological Fluid 
Damper, IEEE Transactions on Magnetics, 40(2) p. 469 – 472 (2004); A.I. Bosioc, S. Muntean, C. Tanasa, 
R. Susan-Resiga, L. Vékás, Unsteady pressure measurements of decelerated swirling flow in a discharge cone 
at lower runner speeds, IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 22 032008 (2014).

* * *

Activitatea ştiinţifică a Laboratorului de Lichide Magnetice din Timişoara este reflectată într-
un număr de peste 200 de lucrări ştiinţifice publicate în reviste de prestigiu din ţară şi din străină-
tate şi în volumele unor conferinţe, simpozioane şi seminarii ştiinţifice naţionale şi internaţionale, 
multe dintre ele fiind citate în articole şi cărţi ale unor specialişti cu renume din străinătate şi în 
numeroase lucrări ale cercetătorilor români în domeniu. Cele mai importante rezultate ale cerce-
tărilor au fost prezentate în articole de sinteză, capitole de cărți și o carte: I. Anton, I. De Sabata, 
L.Vékás, Application orientated researches on magnetic fluids (review), J. Magn. Magn. Mater. 85 p. 
219-226 (1990); I. De Sabata, N.C. Popa, I. Potencz, L. Vékás, Inductive transducers with magnetic 
fluids, Sensors and Actuators A 32 p. 678-681 (1992); L. Vékás, Doina Bica, M.V. Avdeev, Magnetic 
nanoparticles and concentrated magnetic nanofluids: Synthesis, properties and some applications 
(review), China Particuology, 5 p. 43-49 (2007); L. Vékás, Ferrofluids and Magnetorheological Fluids 
(review), Adv. Sci.Techn. 54 p. 127-136 (2008); Etelka Tombácz, Rodica Turcu, V. Socoliuc, L. 
Vékás, Magnetic iron oxide nanoparticles: recent trends in design and synthesis of magnetoresponsive 
nanosystems (review), Biochemical and Biophysical Research Communications 468 p. 442-453 
(2015); L. Vékás, M.V. Avdeev, Doina Bica, Magnetic nanofluids: synthesis and structure, cap. 25, în: 
NanoScience in Biomedicine (Ed. D. Shi), Springer (USA) p. 645-704 (2009); L. Vékás, Etelka 
Tombácz, Rodica Turcu, I. Morjan, M.V. Avdeev, Theodora Krasia-Christoforou, V. Socoliuc, Synthesis 
of magnetic nanoparticles and magnetic fluids for biomedical applications, în: Nanomedicine – Basic 
and Clinical Application in Diagnostics and Therapy (Else Kröner-Fresenius Symposia) (Ed. C. 
Alexiou), Erlangen (Karger Publ.Co., Switzerland) pp. 35-52 (2011); V. Socoliuc, L. Vékás, 
Hydrophobic and hydrophilic magnetite nanoparticles: synthesis by chemical coprecipitation and 
physico-chemical characterization, în: Upscaling of Bio-Nano-Processes. Selective Bioseparation by 
Magnetic Particles (Ed. H. Nirschl, K. Keller), Springer Verlag p.39-56 (2014); L. Vékás: Nanofluide 
magnetice. Sinteză. Structură. Proprietăți. Aplicații, Editura Academiei Române 282 p. (2013).

Valorificarea rezultatelor cercetării. Colaborări cu instituţii centrale,  
cu colective universitare și cu unităţi de cercetare și industriale

În cele peste patru decenii de activitate a 
laboratorului, paralel cu cercetările cu caracter 
fundamental şi avansat, cercetările orientate spre 
aplicaţii concrete şi în acest context, dezvoltarea 
unor relaţii permanente de colaborare, inclusiv 
pe bază de contracte de cercetare cu instituţii 
centrale, cu colective universitare, laboratoarele 
de cercetare din institute de cercetare-proiecta-
re şi cu întreprinderi interesate în aplicaţii ale 
lichidelor magnetice, a constituit o preocupare 
constantă a Laboratorului de Lichide Magnetice. 

În perioada 1975-1981 cercetările asupra 
turbotransmisiilor MHD şi altor aplicaţii ale 

Separator magnetogravimetric cu ferofluid -  
instalație de laborator (1985-1987).

http://publ.co/
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 fluidelor magnetice au fost susţinute financiar de către Consiliul Naţional pentru Ştiinţă şi Tehnologie, 
ceea ce a asigurat condiţii favorabile abordării şi a unor direcţii de cercetare noi, rezultatele cărora 
au stat la baza unor cercetări aplicative în colaborare pe bază de contracte cu institute de cercetare 
şi întreprinderi industriale, dintre care vom menţiona câteva.

• Separarea magnetogravimetrică a minereurilor şi deşeurilor industriale neferoase a 
fost abordată împreună cu un colectiv de la Institutul de Cercetare de Minereuri Neferoase de la 
Baia-Mare în perioada 1980-1989. Pe baza rezultatelor cercetărilor de laborator de la Timişoara şi 
Baia-Mare pe modele experimentale de separator proiectate şi realizate la Timişoara şi a producerii 
la scară micropilot a fluidelor magnetice necesare experienţelor, s-a ajuns la concepţia, proiectarea 
şi brevetarea în comun a unei instalaţii pilot de separare pentru deşeuri electrotehnice (I. Anton, M. 
Bivolaru, Z. Gropşian, P. Ilie, R. Minea, S. Renţ, G. Sárossy, L. Vékás, brevet RO 103720A (1992)). 
Realizarea şi valorificarea acestui proiect complex depinde în primul rând de factori financiari, dar 
şi de elaborarea unor procedee ieftine de producere a lichidelor magnetice în cantităţi mari.

• Domeniul etanşărilor rotitoare cu lichid magnetic a fost dezvoltat începând din 1983 
în colaborare cu întreprinderea de Matrițe și Piese din Fontă Odorheiu Secuiesc, după 1991 cu SC 
ROSEAL Odorheiu Secuiesc, fiind proiectate şi realizate numeroase modele experimentale şi proto-

Stand pentru încercarea experimentală a etanșărilor magnetofluidice – S.C. ROSEAL S.A. (2008).
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tipuri pentru vid înaintat şi presiuni moderate destinate unor instalaţii de laborator şi industriale: 
instalaţie de crescut monocristale de fluorură de calciu şi de safir (Universitatea de Vest Timişoara, 
Facultatea de Fizică şi apoi 
IAEM Timişoara), instalaţie 
de aluminizare a farurilor 
de automobil (Într. „ELBA” 
Timişoara), întrerupătoare 
de mare putere cu SF6 (Într. 
„Electroputere” Craiova). 
Producţia experimentală, în 
colaborare cu ROSEAL, a 
arborilor etanşi magne-
tofluidici pentru întrerupă-
toare electrice cu SF6, aflate 
în fabricaţie la Craiova, a 
depăşit 200 de exemplare şi 
corespunde exigenţelor de 
exploatare în condiţii indus-
triale a etanşărilor. Aceste 
rezultate înglobează munca 
de cercetare-proiectare și 
încercări experimentale 
desfășurată timp de mai 
mulți ani de ing. I. Potencz, CS2, ing. E. Suciu, 
CS2 și as. cercet. G. Giula.

Întreprinderea ROSEAL, directorul 
general ing. Istvan Borbáth, a susţinut activ 
timp de mai mulţi ani dezvoltarea Laboratorului 
de Lichide Magnetice şi diversificarea tipurilor 
de etanşări magnetofluidice, astfel că în cadrul 
proiectului CEEX – NanoMagneFluidSeal 
(contract nr. 83/2006) în perioada 2006-
2008 principalele elemente ale tehnologiei de 
etanșare magnetofluidică au fost transferate 
partenerului industrial SC ROSEAL SA. Această 
tehnologie avansată de etanșare mobilă este în 
continuare dezvoltată în cadrul cooperării Lab.
LM-ROSEAL, care însumează peste 20 de ani, 
fiind accesate împreună programe de cercetare 
naționale și internaționale. 

• Aplicaţiile lichidelor magnetice în 
domeniul aparatelor şi traductoarelor de 
măsură s-au dezvoltat pe două direcţii princi-
pale. Prima dintre acestea s-a referit la traduc-
toare de mare sensibilitate pentru acceleraţie 
şi înclinare, realizate de un colectiv condus de 
Dr. Marius-Ioan Piso la Institutul de Cercetare 
pentru Industria Electrotehnică din Bucureşti 
în perioada 1984-1989, iar apoi la Institutul de 
Gravitaţie şi Ştiinţe Spaţiale (din 1996 Institutul 
de Ştiinţe Spaţiale) din Bucureşti. Această 
colaborare s-a referit la concepţia şi realizarea 
unor dispozitive magnetofluidice destinate unor 

Workshop organizat la S.C. ROSEAL S.A.  
cu ocazia finalizării proiectului CEEX NANOMAGNEFLUIDSEAL (2008).

Dispozitiv bidirecțional de determinare a orizontalității.

Detector de debit de scăpări.

Contor de gaz cu traductor magnetofluidic de debit.
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experimente în condiţii de microgravitaţie (M.I. Piso, Applications of magnetic fluids for inertial 
sensors, J. Magn. Magn. Mater. 201 p. 380-384 (1999); M.I. Piso, L. Vékás, Magnetic fluids compo-
sites and tools for microgravity experiments, J. Magn. Magn. Mater. 201 p. 410-412 (1999)).

A doua direcţie de aplicaţie s-a referit la traductoare de mărimi aerodinamice (diferenţă 
de presiune şi debit volumic) şi a fost abordată în colaborare cu întreprinderea AEM Timişoara, cu 
un colectiv special alcătuit de directorul general dr. ing. Gheorghe Târpe, în perioada 1987-1991. 
Prototipurile realizate, brevetate şi omologate în comun au fost experimentate în laborator, unele 
în condiţii reale de exploatere, iar mai multe dintre traductoare continuă să fie utilizate cu bune 
rezultate în instalaţii experimentale în laboratoarele de aerodinamică şi de lichide magnetice. S-au 
transferat la AEM Timisoara tehnologia de preparare a unor lichide magnetice pentru traductoa-
re si proiectele de realizare/omologare a acestor traductoare inductive cu lichid magnetic. S-au 
omologat în comun: 1. „Dispozitiv de determinare a orizontalității / DBDO-01” și 2. „Detector de 
debit de scăpări / DDS-01”.

O aplicație interesantă a făcut obiectul unui proiect de cooperare cu Dr. Peter Kopčanský, 
Dr. Milan Timko și colectivul de la Institutul de Fizică Experimentală din Kosice a Academiei de 
Științe a Slovaciei, care s-a referit la răcirea transformatoarelor electrice cu lichide magnetice 
(proiect MAFINCO – Magnetic Fluid – New Insulated and Cooling Medium for Power Transformers, 
2009-2011) în cadrul programului european M-ERANET, director de proiect, conf. dr. ing. Floriana 
Daniela Stoian.

• Direcția de cercetare Nanofluide magnetice și nanocompozite magnetoresponsive 
pentru biotehnologie și medicină a fost abordată începând din 1987-1988 în colaborare cu 
colectivele de cercetare de la Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Timişoara 
îndrumate de prof. dr. Gallia Butnaru şi prof. dr. Mircea Goian. Ulterior, tematica de cercetare s-a 
dezvoltat şi a atras şi alte colective, prof. dr. Mariana Şincai și prof. dr. Florin Sala. Rezultatele 
obţinute demonstrează proprietăţile bioactive remarcabile ale lichidelor magnetice şi deschid 
o perspectivă deosebită pentru aplicaţii în horticultură, medicină veterinară și nanomedicină 
(G. Butnaru, D. Terteac, I. Potencz, Magnetic fluids improving effect in in vitro regenerates in hypo-
gravity conditions, J. Magn. Magn. Mater. 201 p. 435-439 (1999); F. Sala, Magnetic fluids effect upon 
growth processes in plants, J. Magn. Magn. Mater. 201 p. 440-442 (1999); M. Şincai, D. Gângă, 
Doina Bica, L. Vékás, The antitumoral effect of locoregional magnetic cobalt ferrite in dog mammary 
adenocarcinoma, J. Magn. Magn. Mater. 225 p. 235-240 (2001)). În ultimii ani această direcție de 
cercetare s-a intensificat considerabil ca urmare a unor proiecte internaționale: FP7 – NMP-2008-
1.2-1 – (MagPro2Life) (2009-2013), programul „Donau” (BMBF), proiectul „Sichere Nanopartikel 
für biomedizinische Anwendungen” (colaborare cu Centrul de Oncologie Experimentală și 
Nanomedicină – Univ. Karlsruhe, INCDTIM Cluj-Napoca și Univ. Szeged)  (2013-2014) și acțiunea 
COST-RADIOMAG (2014-2018), la care colectivul Laboratorului de Lichide Magnetice a fost sau 
este partener. 

• Aplicaţii ale nanoparticulelor magnetice la elaborarea unor metode de securi-
zare pentru diverse tipuri de materiale au fost abordate începând din 2011 în colaborare cu 
SC CEPROHART SA din Brăila în domeniul hârtiilor securizate. În anul 2012 domeniul de cerceta-
re a fost diversificat în colaborare cu SC Datronic-NCIP SRL din Timişoara pe direcţia dezvoltării de 
metode de detecţie şi validare. Cercetările fac obiectul contractului PN-II-PT-PCCA-2013-4-0560 – 
NanoMagSecurityPaper (2014-2016) încheiat între Academia Româna – Filiala Timişoara și 
UEFISCDI, director de proiect CS2 dr. Socoliuc Vlad-Mircea.

Valorificarea rezultatelor în procesul de învăţământ

Laboratorul de Lichide Magnetice a asigurat condiţii optime pentru realizarea unor lucrări 
experimentale şi teoretice în cadrul activităţii de pregătire a specialiştilor tineri şi de elaborare a 
tezelor de doctorat în domeniul lichidelor magnetice. De-a lungul anilor cercetătorii din laborator, 
mai multe cadre didactice şi cercetători tineri de la Universitatea Politehnica Timişoara sau de 
la alte Universităţi din Timişoara şi din alte centre universitare, au susţinut 11 teze de  doctorat 
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valoroase, care au fost elaborate în întregime sau parţial în cadrul laboratorului, respectiv au 
făcut obiectul unor colaborări îndelungate cu acesta. Se disting în special tezele: „Cercetări asupra 
mişcării de translaţie a ferofluidelor în absenţa şi în prezenţa unui câmp magnetic exterior”, autor 
Anton Anton (Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti, 1987), conducător ştiinţific prof. dr. 
ing. Dumitru Cioc (Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti); „Studiul câmpului magnetic şi 
al forţelor la separatoarele cu lichide magnetice”, autor Barbu Nicoară (Facultatea de Electrotehnică, 
Universitatea Politehnica Timișoara, 1988), conducător ştiinţific prof. dr. ing. Ioan DeSabata; 
„Sinteza unor sisteme organice cu proprietăţi magnetice”, autor Doina Bica (CCTFA – LLM, 1993), 
conducător ştiinţific prof. dr. ing. Vasile Părăuşanu (Univesitatea Politehnica Bucureşti); „Studiul 
proprietăţilor electrice ale lichidelor magnetice”, autor Mircea M. Rădulescu (Universitatea 
Politehnica Cluj-Napoca, 1993), conducător ştiinţific prof. dr. ing. Ioan DeSabata (Universitatea 
„Politehnica” Timişoara); „Interacţii colective în fluide magnetice”, autor Victor Sofonea (CCTFA – 
LLM, 1995), conducător ştiinţific acad. Ioan Ioviţ-Popescu (Universitatea Bucureşti); „Traductoare 
inductive cu lichid magnetic și aplicațiile lor în tehnică”, autor Nicolae C. Popa (CCTFA – LLM, 
1997), conducător ştiinţific prof. dr. ing. Ioan DeSabata (Universitatea „Politehnica” Timişoara); 
„Proprietăţi magnetice, magneto-optice şi magneto-reologice ale lichidelor magnetice”, autor Mircea 
Rașa (Facultatea de Fizică, Universitatea de Vest din Timişoara,1999), conducător științific prof. dr. 
Ioan Hrianca; „Contribuţii la studiul aglomerării particulelor magnetice din structura ferofluidelor”, 
autor Vlad Socoliuc (Facultatea de Fizică, Universitatea de Vest din Timişoara, 2001), conducă-
tor științific prof. dr. Ioan Hrianca; „Comportarea reologică a fluidelor magnetice”, autor Daniela 
Gheorghe (căs. Susan-Resiga) (Universitatea de Vest din Timişoara, 2001), conducător științific 
prof. dr. Adrian Chiriac.

În perioada 1977-1992 Secţia de Maşini Hidraulice de la Faculatea de Mecanică a 
Universității Politehnica Timişoara a avut printre disciplinele opţionale pentru anii terminali 
„Magnetohidrodinamica şi noi tehnologii de conversie a energiei” (1977-1989) şi apoi „Lichide 
magnetice şi aplicaţiile lor”, curs şi laborator (L. Vékás, I. Potencz, E. Suciu, Doina Bica). În anii 
1994-1998 programul Secţiei de Materiale Magnetice (studii aprofundate) de la Universitatea de 
Vest, Facultatea de Fizică, a cuprins disciplina „Ferofluide şi aplicaţii”, curs şi laborator (L. Vékás, 
I. Mălăescu, M. Raşa).

Colaborări internaţionale

Primele relaţii de colaborare au fost stabilite începând din 1983 cu Laboratorul de Lichide 
Magnetice de la Institutul de Fizică al Academiei de Ştiinţe din Letonia, Riga (actualmente insti-
tutul face parte din Universitatea din Riga), unul dintre cele mai cunoscute în domeniul lichi-
delor magnetice şi în general, al magnetohidrodnamicii lichidelor electroconductoare şi magnetice. 
Laboratorul îl are în frunte pe prof. dr. Elmars Blums, membru al Academiei Letone şi din 1998 
preşedinte al Comitetului Internaţional de Fluide Magnetice. Institutul din Riga editează revista de 
specialitate Magnitnaia Gidrodinamika (Magnetohydrodynamics), Colegiul Editorial internaţional 
avându-l ca membru pe Acad. Ioan Anton.

După 1989 au fost stabilite mai multe relaţii de cooperare ştiinţifică cu numeroase colec-
tive universitare de peste hotare, dintre care se evidenţiază următoarele: „Proprietăţile reologice 
şi magnetoreologice ale lichidelor magnetice” Universitatea München, Secţia de Fizică Aplicată 
(prof. dr. Klaus Stierstadt) şi Universitatea din Bremen - Centrul de Ştiinţe Spaţiale Aplicate şi 
Microgravitaţie (prof. dr. Stefan Odenbach), (1992-2000, resp. 1997-1999); „Microstructura şi 
proprietăţile lichidelor magnetice” Universitatea din Utrecht – Laboratorul Van’t Hoff (prof. dr. Albert 
Philipse), (1996-2000); „Efecte magnetooptice, senzori şi traductoare” Universitatea Jean Monet din 
Saint Etienne – Laboratorul pentru Traductori cu Coloizi şi Instrumentaţie (prof. dr. G. Noyel), 
(1997-1999); „Modelarea tip lattice-Boltzmann a mediilor fluide bifazice” Universitatea Carnegie 
Mellon, Pittsburgh (prof. dr. Robert F. Sekerka) şi Oficiul European pentru Cercetări Aerospaţiale 
al Forţelor Aeriene al SUA (1997-1999).
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Colaborările menţionate, care se desfăşoară pe bază de convenţii şi contracte de cercetare, 
au fost concretizate în lucrări ştiinţifice comune, în îmbogăţirea dotării laboratorului cu aparate şi 
a bibliotecii acestuia cu numeroase reviste şi cărţi de specialitate.

În perioada de după 1990, membrii colectivului au obţinut o serie de burse de cercetare 
individuale [TEMPUS (L. Vékás), DAAD (V. Sofonea, L. Vékás), PECO (V. Sofonea, L. Vékás)] şi au 
activat ca cercetători invitaţi la diferite universităţi din străinătate [Univ. Carnegie Mellon, SUA 
(V. Sofonea), Univ. München şi Univ. Bremen (L. Vékás), Univ. Saint Etienne (V. Sofonea, N.C. Popa)], 
Institutul de Aplicații ale Calculatoarelor „Mauro Picone”, Bari (VS, bursa NATO, 2003), Facultatea 
de Inginerie Mecanică, Universitatea din Kobe (V. Sofonea, invitat, 2008), Laboratorul De Plasmă și 
Conversia Energiei, Universitatea Paul Sabatier, Toulouse (V. Sofonea, invitat, 2009).

Îndeosebi după anul 2000, au fost câștigate prin competiție mai multe proiecte interna-
ționale COBIL, ERANET, FP7 și COST, unele fiind menționate explicit cu referire la direcțiile de 
cercetare și la aplicații. 

Proiecte, contracte, granturi naționale și internaționale

În perioada 1975-1990 cercetările cu caracter fundamental au fost susținute prin contracte 
multianuale cu instituții centrale (CNST și MEI), iar cele cu caracter aplicativ s-au realizat în 
colaborare cu ICPE București, INCREST București, ICSITA București, IAEM Timișoara, ICSIT-MTAE 
Craiova, ICPMN Baia-Mare și IMPF Odorhei. Dezvoltarea domeniului în continuare, după 1990, a 
fost asigurată cu precădere prin proiecte în cadrul programelor naționale de cercetare-dezvoltare, 
Orizont 2000, GAR, PNCDI (Aerospațial, CERES, Biotech), CEEX, PN II, MERANET, FP7, COST. 

În total au fost realizate cca. 60 proiecte/granturi/contracte, majoritatea multianuale. 

Organizarea unor manifestări știinţifice naţionale și internaţionale

Laboratorul de Lichide Magnetice din Timişoara a fost organizatorul seminariilor cu tema-
tica generală „Fluide magnetice şi aplicaţii”, care începând din 1980 până astăzi au prilejuit 
întrunirea periodică (în medie odată la 3 ani) a specialiştilor români în domeniu, cadre didactice, 
cercetători şi ingineri din industrie, cu participanți invitați din străinătate.

Prof. Felix Unger (Salzburg), președintele Academiei Europene de Științe și Arte:  
cuvânt de deschidere la Seminarul Fluide Magnetice și Aplicații, Timișoara 1994;  

acad. Emil Burzo (Univ. Babeș-Bolyai, Cluj), prof. Stuart W. Charles (Univ. Bangor, UK),  
acad. Ioan Anton, acad. Toma Dordea și dr. Ladislau Vékás.
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În baza reputaţiei internaţionale dovedite, Comitetul Director Internaţional de Fluide 
Magnetice a atribuit, în 1995, dreptul de a organiza a 8-a Conferinţă Internaţională de Fluide 
Magnetice Laboratorului de Lichide Magnetice de la Timişoara.

Această prestigioasă manifestare ştiinţifică mondială, desfăşurată în perioada 29 iunie – 
3 iulie, 1998 la Timişoara, sub preşedenţia acad. Ioan Anton şi dr. Ladislau Vékás, a însemnat un real 
succes pentru comunitatea ştiinţifică de specialitate şi a întrunit aprecierea celor 185 de participanţi, 
dintre care 123 străini, sosiţi în România, la Timişoara, din 25 de ţări ale lumii.

Lucrările in extenso selectate de referenţi internaţionali de specialitate au apărut într-un 
volum special al revistei de prestigiu Journal of Magnetism and Magnetic Materials (vol. 201, 
1999) în Editura Elsevier Science (Amsterdam) (editori invitaţi: I. Anton, L. Vékás, V. Sofonea).

Întâlnire proiect FP7 MagPro2Life, Timișoara 2012 în aula ARFT.

Acad. Ioan Anton: cuvânt de deschidere la Conferința Internațională  
de Fluide Magnetice (ICMF8) de la Timișoara (1998).
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Personalul de cercetare

Personalul Laboratorului de Lichide Magnetice a avut la început un nucleu format din 4 
cadre de cercetare cu experienţă, Iosif Potencz, Emilian Suciu, Ladislau Vékás şi Cornel Ciocârlan 
de la Secţia de Cavitaţie a Bazei de Cercetări Știinţifice din Timişoara a Academiei Române, care 
cu ocazia desfiinţării abuzive în 1971 a unităţiilor de cercetare ale Academiei, au fost transfe-
raţi la Institutul Politehnic, în cadrul Catedrei de Maşini Hidraulice, unde şi-au continuat în mod 
neîntrerupt activitatea de cercetare sub coordonarea acad. Ioan Anton, păstrându-şi calitatea de 
cercetători ştiinţifici şi tematica de cercetare la care au lucrat anterior. Imediat după primii ani 
nucleul iniţial a fost întărit cu un cercetător specializat în fizico-chimia coloizilor, Doina Bica şi 
cu un tehnician specializat în mecanică fin, George Giula. Ulterior, dezvoltarea și diversificarea 
tematicii interdisciplinare de cercetare a permis atragarea unor noi cercetători, Nicolae C. Popa 
(electronică aplicată), Victor Sofonea (fizică computațională), Vlad Socoliuc (fizica nanomateria-
lelor) și angajarea unui tehnician specializat în sinteze chimice, Florica Bălănean.

Colectivul multidisciplinar de cercetare în domeniul lichidelor magnetice de la Institutul 
Politehnic – Laboratorul de Maşini Hidraulice, a beneficiat de-a lungul anilor de colaborarea unor 
cadre didactice de la Facultatea de Electrotehnică, prof. dr. ing. Ioan De Sabata, prof. dr. ing. 
Dumitru Daba, conf. dr ing. Adrian Colţeu şi conf. dr. ing. Barbu Nicoară, Facultatea de Chimie 
Industrială, prof. dr. ing. Zeno Gropşian, conf. Romulus Minea, ing. Ioan Temmer şi conf. dr. ing. 
Lazăr Gabor şi de la Facultatea de Mecanică, prof. dr. ing. Marin Truşculescu şi dr. Marin Liţă.

Înființarea în 1996 la Catedra de Mașini Hidraulice a Bazei de Cercetări cu Utilizatori 
Multipli (BCUM) – Centrul Național pentru Ingineria Sistemelor cu Fluide Complexe, a contribuit 
hotărâtor prin dotarea realizată și personalul angajat la dezvoltarea domeniului fluidelor magne-
tizabile. Conf. dr. ing. Floriana Stoian, conf. dr. Daniela Susan-Resiga și drd. Oana Marinică și mai 
recent, dr. ing. Sebastian Muntean, CS1 și dr. ing. Sandor Bernad, CS1, precum și dr. ing. Alin 
Bosioc, doctorand al prof. Romeo Susan-Resiga, au contribuit la extinderea aplicațiilor fluidelor 
magnetoreologice la mașini hidraulice și medicină (cardiologie).

Este demn de remarcat că acest colectiv format din cadre didactice şi de cercetare de la trei 
facultăţi ale Universităţii a reuşit să se menţină şi să se dezvolte timp de mai bine de 40 de ani, 
desfăşurând o activitate ştiinţifică în domeniul lichidelor magnetice recunoscută pe plan naţional 
şi internaţional.

Workshop Fluide Magnetice și Aplicații, Timișoara 2009.
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În prezent personalul de cercetare al Laboratorului de Lichide Magnetice are următoarea 
componență: dr. fiz. Ladislau Vékás, CS1, m.c. al AR, șef secție HCLM, dr. ing. N.C. Popa, CS1, 
șef laborator, dr. fiz. Victor Sofonea, CS1, dr. fiz. Vlad Socoliuc, CS2, dr. fiz. Artur Cristea, CS3, 
conf. dr. fiz. Daniela Susan-Resiga, CS3 (1/2N), MS ing.-fiz. Camelia Daia, as.cercet.. Cercetători 
tineri angajați pe proiecte: dr.fiz. Victor Ambruș, drd. chim. Corina Vasilescu, CS, drd. fiz. Tonino 
Biciușcă și drd. fiz. Sergiu Busuioc.

Infrastructura de cercetare

La început, în anii 1976-1982, Laboratorul de Lichide Magnetice, aflat în cadrul Catedrei 
de Maşini Hidraulice, a funcţionat într-un spaţiu relativ redus la parterul clădirii care până în 1970 
a fost al Secţiei de Cavitaţie a Filialei Timişoara a Academiei Române. Aici a fost realizat primul 
stand experimental pentru studiul mişcării lichidelor magnetice în câmp magnetic rotitor, foarte bine 
echipat cu aparatură de măsură modernă. De asemenea, în acest laborator mic au fost asamblate şi 
încercate primele etanşări rotitoare cu lichid magnetic şi din 1977, s-au realizat primele lucrări de 
laborator cu studenţii de la Secţia de Maşini Hidraulice în domeniul lichidelor magnetice şi aplicaţiile 
acestora. De menţionat este faptul că laboratorul a beneficiat permanent de toate facilităţile existente 
în cadrul Catedrei de Maşini Hidraulice, inclusiv de aportul atelierului mecanic, iar subcolectivele de 
la Facultăţile de Chimie Industrială şi Electrotehnică au utilizat laboratoarele proprii.

Anul 1982 marchează un progres deosebit, o dezvoltare remarcabilă a Laboratorului de 
Lichide Magnetice, care a primit un spaţiu de 432 mp, cu dotări auxiliare moderne, în noul corp 
de laboratoare construit la Facultatea de Mecanică. Îndrumat de acad. Ioan Anton, în decursul mai 
multor ani, colectivul laboratorului a reuşit să amplifice cercetările prin realizarea de noi studii, 
modele şi prototipuri în domeniul etanşărilor rotitoare, separării magnetogravimetrice, lagărelor şi 
traductoarelor inductive (presiune, debit, viteză şi înclinare). A fost realizat şi dotat un laborator 
chimic pentru prepararea lichidelor magnetice şi unul pentru calcul numeric şi simulare numerică. 

În perioada 1994-1996 Laboratorul de Lichide Magnetice a beneficiat de donaţii de apara-
tură de măsurat, reviste şi cărţi din partea Universităţii Ludwig Maximilian din München realizată 
de prof. Klaus Stierstadt, dr. h.c. al Universităţii „Politehnica” Timişoara din anul 1998. 

Procesul de dezvoltare a continuat în anii 1996-2001 cu înființarea și dotarea la Catedra 
de Mașini Hidraulice a Bazei de Cercetări cu Utilizatori Multipli (BCUM) – Centrul Național pentru 
Ingineria Sistemelor cu Fluide Complexe, condus de prof. dr. ing. Victor Ancușa, prof. dr. ing. Iuliu 
Carte și apoi de prof. dr. ing. Romeo Susan-Resiga. În anul 2007 au fost puse bazele direcţiei de 
caracterizare prin metode optice a lichidelor şi coloizilor magnetici, când Laboratorul de Lichide 
Magnetice a fost dotat cu un granulometru laser Malvern Zetasizer Nano ZS. În anul 2011 laborato-
rul a fost dotat cu un stand optic pentru investigarea fenomenelor magneto-optice: dicroism, bire-
fringenţă şi împraştierea luminii induse magnetic. Această dezvoltare a infrastructurii de cercetare 
continuă şi astăzi prin realizarea în comun cu Centrul de Cercetări pentru Ingineria Sistemelor cu 
Fluide Complexe (CCISFC) de la Universitatea Politehnica Timișoara de noi standuri experimentale, 
care promovează aplicațiile fluidelor magnetice și magnetoreologice. 

Cadrul organizatoric

Laboratorul de Lichide Magnetice de la Timişoara a fost înfiinţat de acad. Ioan Anton în 1976 
în cadrul Catedrei de Maşini Hidraulice - Laboratorul de Maşini Hidraulice de la Institutul Politehnic. 

La 1 iunie 1991 pe baza Ordinului MIS Nr.5355/22.04.1991 în cadrul Universităţii 
„Politehnica” s-a înfiinţat Centrul de Cercetări de Hidrodinamică, Cavitaţie şi Lichide Magnetice 
(Director onorific acad. Ioan Anton), din care a făcut parte Laboratorul de Lichide Magnetice.

În mai 1997, în conformitate cu Hotărârea de Guvern Nr.1351/27.11.1996, se înfiinţează, 
la Filiala Timişoara a Academiei Române, Centrul de Cercetări Tehnice Fundamentale şi Avansate 
(Director onorific Acad. Ioan Anton), prin transferul Centrului de Cercetări de Hidrodinamică, 
Cavitaţie şi Lichide Magnetice de la Universitatea „Politehnica” în structura Filialei Academiei. 
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Laboratorul de Lichide Magnetice face parte din Secţia de Hidrodinamică, Cavitaţie şi Lichide 
Magnetice (SHCLM) a CCTFA. În baza Protocolului încheiat între Academia Română și Ministerul 
Învățământului în 1997 (înreg. Min. Inv.:nr.11082/16.07.1997; înreg. AR: nr.3671/17.07.1997), 
CCTFA, respectiv Secția de Hidrodinamică, Cavitație și Lichide Magnetice, își desfășoară activita-
tea în corpul de laboratoare din clădirea de Orologerie Mecanică - Facultatea de Mecanică a UPT, 
unde dispune de laboratoare totalizând 432 mp.

* * *

Din prezentarea succintă de mai sus rezultă că în peste patru decenii de activitate ştiinţifică 
fundamentală şi aplicativă depusă de colectivul Laboratorului de Lichide Magnetice coordonată 
inițial de acad. Ioan Anton și apoi de dr. L. Vékás, m.c. al Academiei Române, s-a reuşit fundamen-

tarea, dezvoltarea şi consolidarea unui 
domeniu interdisciplinar complet nou în 
Timişoara şi în România. Dorinţa de 
progres, capacitatea de a aborda o direcţie 
de vârf, abia apărută pe plan internaţio-
nal, spiritul de organizare funcţie de 
caracterul domeniului, stabilirea unor 
relaţii de cooperare trainice cu colective 
din ţară şi din străinătate, perseverenţa 
dovedită de multe ori în condiţii neprielni-
ce, efortul sistematic de zi cu zi şi nu în 
ultimul rând, dragostea pentru cercetarea 
ştiinţifică şi spiritul de colegialitate, au 
condus spre crearea la Timişoara a unei 
adevărate şcoli în domeniul lichidelor 
magnetice, fondată de către acad. Ioan 
Anton și recunoscută ca atare de către 
comunitatea ştiinţifică internaţională de 
specialitate. La Simpozionul „Tendinţe 
actuale în ştiinţa şi tehnologia fluidelor 
magnetice” desfăşurată în octombrie 1997 
în India, reputatul specialist dr. Kuldip 
Raj, vicepreşedinte al Companiei 
Ferrofluidics din SUA, în prelegerea sa 
inaugurală la simpozion, trecând în revis-
tă activitatea ştiinţifică internaţională în 
continuă dezvoltare în domeniu, evidenţi-
ază Laboratorul de Lichide Magnetice din 
Timişoara la un loc de frunte printre 

primele opt centre academice din lume. Cu ocazia celei de a 8-a Conferinţe Internaţionale de Fluide 
Magnetice desfăşurată la Timişoara în 1998, această poziţie şi contribuţia laboratorului la progrese-
le ştiinţifice şi tehnice realizate în domeniu, a fost evocată şi apreciată de prof. dr. Ronald Rosensweig 
(Exxon, SUA), fondatorul unanim recunoscut al domeniului lichidelor magnetice.

Pe baza activităţii ştiinţifice şi tehnice a laboratorului, evaluată după criteriile Academiei 
Române, acesta a devenit, împreună cu celelalte laboratoare şi secţii ale Centrului de Cercetări 
Tehnice Fundamentale şi Avansate din cadrul Filialei Timişoara, centru de excelenţă al Academiei, 
pe baza evaluării Prezidiului AR, aprobată în Adunarea Generală din 13.05.2013.

Cu o largă recunoaștere internațională, Laboratorul de Lichide Magnetice beneficiază de 
ambianța favorabilă existentă în cadrul CCTFA și a Filialei Timisoara și de deschiderea către marile 
centre internaționale în domeniu, pentru atingerea unor performanțe științifice de excepție.
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SECŢIA DE CONSTRUCŢII METALICE ȘI SUDURĂ
LABORATORUL DE CONSTRUCȚII METALICE

Scurt istoric

Secția de Construcții Metalice și Sudură s-a înființat, ca atare, în cadrul CCTFA, după 
înființarea centrului, în actuala sa structură, în urma aprobării A.G. a Academiei Române din 
25.III.1993. 

Nu numai existența de la începuturile CCT, în 1956, a unei secții de Rezistență a materia-
lelor, știut fiind că această disciplină are la bază, cu precădere, modelele de comportare a oțelului, 
dar și apariția ulterioară, în 1965, a secțiilor de Sudură și de Oboseală, au asigurat baza de plecare 
pentru înființarea Secției de Construcții Metalice și Sudură. Pe de altă parte, tradiția industri-
ei metalurgice și de construcții metalice în Banat, precum și existența unei adevărate școli de 
proiectare și cercetare la Catedra de Construcții Metalice a Facultății de Construcții din Institutul 
Politehnic de la Timișoara, au justificat, fără îndoială, înființarea acestei secții.

Astfel, primele preocupări de cercetare ştiinţifică în domeniul construcţiilor metalice în 
zona de vest a ţării sunt legate de înfiinţarea în 1941 a Facultăţii de Construcţii la Şcoala Politehnică 
din Timişoara.

Prin reorganizarea învăţământului superior din anul 1948 şi numirea profesorului Dan 
Mateescu ca şef al Catedrei de Construcţii Metalice, la a cărui inițiativă se înfiinţează în 1952 
primul laborator de construcţii metalice din ţară, începe efectiv desfăşurarea unei susţinute activi-
tăţi de cercetare în acest domeniu.

Prof.dr.ing. Florea DINU,  
Prof.dr.ing. Viorel UNGUREANU

Modelul la scară redusă a structurii Pavilionului central ROMEXPO, 
 încercat în Laboratorul de Construcții Metalice de la Timișoara.
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Iniţial, preocupările au fost legate de introducerea unor metode de calcul, soluţii construc-
tive şi tehnologii de execuţie noi, impuse de progresul ştiinţific şi tehnic acumulat pe plan mondial.

Competenţa profesorului Dan Mateescu în domeniul construcţiilor metalice, bazată pe 
rigorile şi nivelul şcolii tehnice germane în care şi-a efectuat studiile inginereşti, precum şi pe 
experienţa anterioară dobândită în aproape un deceniu şi jumătate de activitate practică la Fabrica 
de Poduri din cadrul Uzinelor şi Domeniilor Reşiţa, împreună cu capacitatea şi entuziasmul unora 
dintre primii absolvenţi ai Facultății de Construcţii, au stat la baza înfiinţării în 1948 a unui Birou 
de studii pentru dezvoltarea și modernizarea Combinatul Siderurgic Hunedoara, birou care a fost 
transformat în 1950 în Filiala IPROMET Timişoara. În acea perioadă s-au elaborat studii de soluţii 
constructive şi tehnice, precum şi proiecte de execuţie pentru obiective industriale importante, 
printre care: Oţelăria electrică, Hala de pregătire a şarjelor, Maşina de turnat fontă pe bandă de la 
C.S. Hunedoara, precum şi pentru Hala de producţie şi modernizarea furnalelor de la Oţelu Roşu.

Începând din 1956, când Filiala IPROMET a fost desfiinţată, activitatea ştiinţifică a fost 
concentrată în cadrul Catedrei şi a Laboratorului de Construcţii Metalice IPT, a căror activitate s-a 
axat în special pe probleme privind determinarea stării de tensiune din elementele de construcţii 
metalice şi din îmbinările sudate, utilizând în mare măsură noile metode de cercetare experi-
mentală apărute: fotoelasticitatea, tensometria electro-rezistivă şi încercările la oboseală. Secțiile 
specifice ale CCT au fost, fără îndoială, implicate în aceste studii, realizate în colaborare cu Catedra 
de Construcții Metalice a Institutului Politehnic din Timișoara.

Pe parcurs, cercetarea în domeniul construcţiilor metalice s-a integrat şi cerinţelor proce-
sului de industrializare a României, abordând şi promovând introducerea unor soluţii de alcătuire 
noi, concomitent cu perfecţionarea metodologiilor de calcul şi de execuţie, care au fost aplicate la 
studii şi proiecte de lucrări de construcţii remarcabile din ţară şi străinătate. Aici pot fi menţionate 
cercetările privind structura podului metalic de şosea peste Dunăre de la Giurgeni – Vadul Oii, 
studiile şi proiectul pentru refacerea cupolei Pavilionului central ROMEXPO Bucureşti, soluţiile şi 
proiectele de execuţie pentru structurile metalice ale sălilor turbinelor de la Centralele Hidroelectrice 
Porţile de Fier I şi II, introducerea aplicării în ţară a structurilor reticulate sub forma de acoperişuri 
la mai multe săli de sport sau soluţionarea şi proiectarea unor structuri metalice complexe, pentru 

Structura reticulată a acoperișului sălii mașinilor de la CHE Porțile de Fier I.
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Combinatele de Utilaj Greu de la Iaşi şi Cluj-Napoca, 
respectiv pentru Combinatul Siderurgic Reşiţa. 

După alegerea profesorului Dan Mateescu ca 
membru titular al Academiei R.S.R. în anul 1974, preo-
cupările de cercetare s-au orientat şi spre domeniul 
stabilităţii elementelor şi structurilor metalice, acestea 
desfăşurându-se preponderent în cadrul Comisiei de 
Stabilitate a Academiei Române, înfiinţată în 1984, în 
perioada când conducea, în calitate de director, Baza 
de Cercetări din Timişoara a Academiei R.S.R.

Sub conducerea academicianului Dan Mateescu, în 1994 a început activitatea de cercetare ştiin-
ţifică în domeniul construcţiilor metalice cu personal încadrat la Filiala Timişoara a Academiei Române.

În 1996, odată cu înfiinţarea Centrului de Cercetări Tehnice Fundamentale şi Avansate, 
grupul de cercetare a fost încadrat în structura Laboratorului de Construcţii Metalice – parte 
componentă a Secţiei de Construcţii Metalice şi Sudură din cadrul C.C.T.F.A., unde îşi desfăşoară 
activitatea şi în prezent.

Obiectivele cercetării

Cercetarea ştiinţifică desfăşurată în cadrul Laboratorului de Construcţii Metalice urmăreşte 
dezvoltarea cunoştiinţelor teoretice şi practice referitoare la structurile metalice pentru construcţii. 
Creşterea gradului de siguranţă a construcţiilor metalice este o cerinţă principală, care vizează 
utilizarea lor în orice condiţie de solicitare, pe toată durata lor de viaţă. Creşterea calităţii construc-
ţiilor presupune însă, pe lângă creşterea siguranţei şi o reducere a impactului asupra mediului 
înconjurător, prin reducerea consumului de energie pe durata utilizării, creşterea durabilităţii în 
timp a materialelor, reducerea emisiilor de gaze poluante şi a celor cu efect de seră şi creşterea 
gradului de reciclare/refolosire a materialelor. Aceste obiective se regăsesc în toate cercetările 
întreprinse, iar rezultatele obţinute până în prezent confirmă nivelul ridicat de cunoaștere la nive-
lul centrului de cercetare. 

Cercetarea știinţifică fundamentală și avansată

Preocupările în domeniul cercetărilor fundamentale şi avansate au continuat direcţiile de 
cercetare de tradiţie din cadrul scolii timişorene de construcţii metalice, cum ar fi stabilitatea şi 
fiabilitatea structurilor metalice. S-au dezvoltat însă şi teme noi, în concordanţă cu cerințele etapei 
actuale de dezvoltare a sectorului de construcții. 

Presa pentru încercarea la stabilitate a barelor comprimate  și aparatul de reazem cu articulație spațială proiectat 
de către Dan Dubină în 1988.
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Studiul formelor de instabilitate a elementelor realizate din profile de oțel  
cu pereți subțiri formate la rece

Utilizarea profilelor de oțel cu pereți subțiri formate la rece a cunoscut o dezvoltare remar-
cabilă în ultimele decenii. În ţara noastră, utilizarea pe scară largă a acestor elemente a început 
în perioada de după 1990. Aceste elemente pot fi folosite atât ca elemente structurale principale 
cât şi ca sisteme secundare sau la realizarea învelitorilor. Problemele principale care apar în 
cazul acestor aplicaţii sunt legate de modurile de pierdere a stabilităţii (instabilitatea secţională/
globală) și de interacţiunea modurilor de instabilitate (interacţiunea dintre voalare/distorsiune 
şi modurile globale de flambaj din compresiune/ încovoiere) (D. Dubină, V. Ungureanu. Effect 
of imperfections on numerical simulation of instability behaviour of cold-formed steel members, 
Thin-Walled Structures, 40(2002), 239-262; V. Ungureanu, D. Dubină. Recent research advances 
on ECBL approach. Part I: Plastic–elastic interactive buckling of cold-formed steel sections. Thin 
Walled Structures, 42/1(2004); D. Dubină, V. Ungureanu. Instability mode interaction: from Van 
Der Neut model to ECBL approach. Thin-Walled Structures, 81, 2014, 39–49). Cercetările au vizat 
atât încercări experimentale, cât şi dezvoltări teoretice şi analitice, fiind utilizate pe scară largă 
analize numerice avansate. S-a obţinut o clasificare a imperfecţiunilor geometrice şi valori cores-
punzătoare ale coeficientului imperfecţiunilor „α”. Un alt element important este cel legat de 
modul de formare a mecanismelor plastice la elementele solicitate la compresiune, respectiv înco-
voiere. Rezultatele obţinute au permis ameliorarea relaţiilor de calcul de stabilitate la profilele 
cu pereţi subţiri din oţel formate la rece, determinându-se coeficienţi de flambaj pentru trasarea 
curbelor de flambaj, ţinând cont că interacţiunea dintre tronsonul scurt şi tronsonul lung este o 
interacţiune de tip plastic-elastic.

Studiile întreprinse au vizat şi aplicaţii practice ale elementelor cu pereţi subţiri formate 
la rece. S-a studiat în special comportarea structurilor pentru case familiale, clădiri de birouri sau 
supraetajări la clădiri existente sub solicitări seismice, fiind propuse diverse variante de soluţii 
constructive, în funcţie de intensitatea seismică a zonei (L.A. Fülöp, D. Dubină, Performance of 
wall-stud cold-formed shear panels under monotonic and cyclic loading: Part I: Experimental research, 
Thin-Walled Structures, 42(2), 2004, 321–338).

Studiul performanțelor globale - rezistență, stabilitate și ductilitate –  
ale structurilor metalice în cadre multietajate solicitate la acţiuni extreme. 

Această direcţie de cercetare este una de mare actualitate, atât pe plan naţional cât şi inter-
naţional şi este susţinută de creşterea riscului asociat dezastrelor naturale şi artificiale, în special 
în zonele urbane dens populate. Hazardurile naturale şi antropice au condus în ultimele decenii 
la pagube însemnate şi pierderi mari de vieţi omeneşti. Astfel, cutremurele de pământ, fenome-
nele climatice extreme, accentuate în ultimii ani de încălzirea globală dar şi atacurile intenţionate 
asupra unor clădiri importante (clasificate ca acţiuni teroriste) au readus în atenţia specialiştilor 
problema siguranţei construcţiilor. În ţara noastră, experienţa seismică din ultimii 40 de ani (în 
special 4 martie 1977) a însemnat peste 1600 de victime omeneşti, 35 de clădiri multietajate de 
beton armat prăbuşite numai în Bucureşti, dar şi un număr mare de case, clădiri civile şi industriale 
distruse sau avariate, cu întreruperea parţială a activităţii economice pe zone mari din teritoriul 
ţării. În Banat, cutremurele locale din 1991 au distrus în proporţie de 50%-60% comunele Voiteg 
şi Banloc, aflate în zona epicentrală. Cercetările desfăşurate în cadrul Laboratorului de Constructii 
Metalice au urmărit următoarele categorii de probleme (D. Grecea, F. Dinu, D. Dubină, Performance 
criteria for MR steel frames in seismic zones, Journal of Constructional Steel Research, 60(3-5), 2004, 
739-749; D. Dubină, A. Stratan, F. Dinu, Dual high-strength steel eccentrically braced frames with 
removable links, Earthquake Engineering & Structural Dynamics, 37, 2008, 1703-1720; D. Dubină, 
F. Dinu, Experimental evaluation of dual frame structures with thin-walleds steel panels, Thin-Walled 
Structures, 78, 2014, 57–69):



116 117

• adecvarea criteriilor de calcul şi de proiectare antiseismică la tipul şi natura hazardului 
seismic şi la caracteristicile dinamice ale amplasamentului;

• evaluarea comportării elementelor şi structurilor în cadre din oţel în condiţii de solici-
tare extremă;

• criterii de ductilitate locală şi globală pentru elemente structurale şi îmbinări.
• factori de comportare structurală q, esenţiali în dimensionarea seismică pe baza concep-

tului de forţă tăietoare de bază.
• exploatarea eficientă a sistemelor de amortizare şi a celor de disipare a energiei pentru 

creşterea siguranţei structurilor sub acţiuni seismice puternice.
Se remarcă aici dezvoltarea teoretică şi experimentală, realizată împreună cu colegii de 

Laboratorul de Lichide Magnetice, a unor dispozitive semi-active magneto-reologice care folosesc 
nano-micro fluide magnetizabile compozite (MRF) pentru aplicaţii de protecţie seismică. 

Hazardurile naturale nu sunt singurele care pot pune în pericol siguranţa şi integritatea 
construcţiilor. Accidentele cauzate de exploziile de gaz sau atacurile intenţionate pot produce avarii 
însemnate şi numeroase victime prin prăbuşirea parţială sau completă a clădirilor. Robusteţea 
structurilor este deci deosebit de importantă deoarece permite evitarea colapsului global atunci 
când se produc astfel de acţiuni deosebit de puternice, cu caracter extrem. Cercetările întreprinse 
au permis realizarea unor sisteme structurale cu comportare îmbunătăţită, care folosesc prinderi 
cu capacitate ridicată între elemente şi materiale capabile să preia solicitări şi deformaţii plastice 
semnificative (F. Dinu, D. Dubină, I. Marginean, Improving the structural robustness of multi-story 
steel-frame buildings. Structure and Infrastructure Engineering, 8(11), 2015, 1028-1041; F. Dinu, 
D. Dubină, I. Mărginean, C. Neagu, I. Petran, Structural Connections of Steel Building Frames under 
Extreme Loading, Advanced Materials Research, 1111.223, 2015, 223-228).

Dezvoltarea durabilă și protecţia mediului înconjurător.

Impactul activităţilor umane asupra mediului înconjurător nu mai este de multă vreme 
o necunoscută, studiile recente întreprinse pe plan mondial şi măsurătorile realizate arătând că 
suntem în faza unor manifestări clare şi consistente ale schimbărilor climatice. Conform rapoar-
telor UE, clădirile sunt responsabile pentru 40% din consumul de energie şi pentru 36% din tota-
lul de emisii de CO2. Din acest motiv, reducerea impactului activităţilor umane asupra mediului 
înconjurător şi reducerea efectelor încălzirii globale pot fi făcute doar prin dezvoltarea unor stra-
tegii globale, care să vizeze în primul rând domeniile cu impact major, cum este cel al sectorului 
de construcţii. Conceptul de dezvoltare durabilă este fundamentul pe care se sprijină acest efort 
de dezvoltare economică eficientă pe termen lung fără a afecta ireversibil mediul în care trăim. 
Implementarea conceptului de dezvoltare durabilă în construcţii nu se poate realiza decât prin 
inovare la nivel conceptual şi tehnologic. Procesul este în mod evident pluri- şi interdisciplinar. Se 
poate construi durabil, pe baza unor modele conceptuale performante (funcţionalitate, siguranţă), 
neutre sau cu impact redus faţă de mediu, folosind materiale cu caracteristici fizico-mecanice 
superioare (reciclabile şi cu consumuri înglobate scăzute de resurse primare şi energie), aplicând 
sisteme constructive şi tehnologii adiacente (siguranţă, flexibilitate, consumuri energetice scăzute, 
impact minim faţă de mediu).

Luând în considerare cantitatea mare de energie şi materiale utilizate în construcţii, impac-
tul asupra mediului este tot mai mult privit ca o condiţie necesară în procesul de proiectare. Mai 
mult decât atât, acest aspect trebuie considerat în toate fazele construcţiei şi anume realizarea 
construcţiei, exploatarea şi apoi sfârşitul ciclului ei de viaţă. Analizele pe ciclu de viaţă (Life Cycle 
Analysis – LCA) reprezintă cea mai bună modalitate de determinare a efectelor produselor sau 
proceselor asupra mediului.

În cadrul laboratorului s-au dezvoltat metode avansate de concepție structurală, prin înglo-
barea în procesul de proiectare a impactului asupra mediului (proiectare integrată), care ține seama 
atât de procesul iniţial de construcţie, cât şi de cel de întreţinere şi de dezasamblare/debarasare 
a materialelor la sfârşitul ciclului de viaţă (A. Ciutina, I. Tuca, V. Ungureanu, Design of buildings 
including environmental impact. Environmental Engineering and Management Journal, 9(8), 2010, 
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1121-1131; D. Dubină, V. Ungureanu, L. Gîlia. Experimental investigations of cold-formed steel beams 
of corrugated web and built-up section for flanges. Thin-Walled Structures, 90, 2015, 159-170). 

Personalul de cercetare

Laboratorul de Construcții Metalice a funcționat în perioada de la începutul activității cu 
4 posturi de cercetători, conduși de academicianul Dan Mateescu. Din cele 4 posturi, unul a fost 
ocupat de doi cercetători gradul I, cu 1/2 normă, ambii doctori ingineri și profesori la Universitatea 
Politehnica Timișoara, iar trei au fost ocupate de cercetători științifici, absolvenți ai promoției 1994, 
înscriși la doctorat sub conducerea academicianul Dan Mateescu. Conducerea Laboratorului de 
Construcții Metalice a fost inițial asigurată de prof.dr.ing. Iuliu Dimoiu, apoi, începând cu anul 1998, 
de către prof.dr.ing. Liviu Gădeanu. Odată cu retragerea din cadrul laboratorului a d-lui prof. Liviu 
Gădeanu în anul 2004, conducerea Laboratorului de Constructii Metalice a fost asigurată de către 
dl. prof. Dan Dubină. Începând cu anul 2015, conducerea LCM este asigurată de către prof.dr.ing. 
Florea Dinu. 

În cadrul Laboratorului de Construcții Metalice au fost incluşi cu statut de cercetători onori-
fici și trei profesori de la departamentul CMMC din cadrul UPT și anume prof.dr.ing. Marin Ivan, 
prof.dr.ing. Iuliu Dimoiu și prof.dr.ing. Gheorghe Mercea. În prezent, personalul de cercetare este 
constituit din 5 cercetători, care sunt angajaţi cu jumătate de normă, toţi fiind şi cadre didactice la 
departamentul CMMC de la Facultatea de Construcţii din Timişoara. 

Baza materială

Activităţile de cercetare din cadrul Laboratorului de Construcții Metalice din cadrul Filialei 
Timișoara a Academiei Române, Laboratorul de Construcții s-au desfăşurat în spaţiile din clădirea 
Filialei. Valorificând contractele de cercetare încheiate prin Academia Română, precum și partici-
parea la programe de cercetare internaţionale sau contracte cu agenţi economici, au fost achiziţi-
onate calculatoare şi programe de calcul şi alte echipamente necesare. 

Întrucât la începutul activității nu exista o bază materială proprie suficientă, activitatea de 
cercetare s-a desfășurat în strânsă colaborare cu Departamentul de Construcții Metalice și Mecanica 
Construcțiilor din cadrul UPT. În acest sens, între cele două unități, s-a semnat în 1995 o convenție - 
cadru de colaborare, prin care s-a prevăzut utilizarea în comun a bazei materiale şi de cercetare. 
Acest fapt a creat posibilitatea accesului colectivului Laboratorului de Construcții Metalice la dotă-
rile existente în cadrul Departamentului CMMC, în special la cele din cadrul Laboratorului de 

Încercarea ciclică a unui model 1:2.5,  
cadru rigidizat cu panouri disipative din oțel.

Mașină unversală INSTRON  
de 100 kN. 
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structuri, care cuprind stații grafice, calculatoare personale, programe de calcul avansate, echipa-
mente de laborator, acces la literatura de specialitate.

* * *

Cercetările fundamentale şi avansate efectuate în cadrul Laboratorului de Construcţii 
Metalice din cadrul CCTFA au permis dezvoltarea unor concepte teoretice noi, de mare importanţă 
pentru domeniul construcţiilor în general şi al construcţiilor metalice în particular. Au fost dezvol-
tate metode noi de calcul, cu aplicaţii directe în practica inginerească şi au fost deschise noi direcţii 
de cercetare. 

Pe baza activităţii ştiinţifice şi tehnice a laboratorului, evaluată dupa criteriile Academiei 
Române, acesta a devenit, împreună cu celelalte laboratoare şi secţii ale Centrului de Cercetări 
Tehnice Fundamentale şi Avansate din cadrul Filialei Timişoara, Centru de Excelenţă al Academiei 
Române.

Nivelul ridicat al cercetărilor a permis câştigarea prin competiţie, în calitate de coordonator 
sau de membru în echipa de cercetare, a numeroase granturi şi proiecte de cercetare:

• Contract de grant nr. 63/2000, Academia Română, director de grant Acad. Dan Mateescu. 
„Metodă şi algoritm de calcul pentru evaluarea coeficienţilor de imperfecţiune ai curbelor de flam-
baj pentru bare încovoiate”.

• Proiectul Prioritar al Academiei Române „Criterii de performanţă pentru construcţii cu 
structură metalică şi mixtă din oţel-beton, amplasate în zone cu mişcări seismice diferite”, director 
Acad. Dan Mateescu. 

• Grant nr. 82 /2001/AR, Academia Româna, director de grant Acad. Dan Mateescu. 
„Calibrarea curbelor de flambaj pentru grinzi: aplicație pentru proiectul EN-1993 al Normei 
Europene EUROCODE 3”.

• Contract nr. 33470/17.07.2002, tema 3, cod CNCSIS 51, Beneficiar Ministerul Educaţiei 
şi Cercetării. Grant „Criterii pentru evaluarea performanțelor structurilor în cadre multietajate 
amplasate în zone seismice”, director CPIII Florea Dinu.

Validarea prin încercare ciclică la scară reală a unei soluții contructive  
pentru o structură multietajată amplasată în București.
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• Contract nr. 33470/17.07.2002, tema 4, cod CNCSIS 52: Studiul fenomenelor de 
instabilitate cuplată la bare din oţel cu pereţi subţiri solicitate la compresiune şi încovoiere, fază 
unică 4.1: Încercări experimentale. Definirea tipurilor de mecanisme plastice pe cale matematică. 
Interacţiunea dintre tronsonul scurt şi tronsonul lung de bară - interacţiune de tip plastic-elas-
tic. Comparaţie cu Metoda Elementului Finit (MEF). Beneficiar Ministerul Educaţiei şi Cercetării, 
director CPIII Viorel Ungureanu.

• Ductilitatea structurilor din profile de oţel formate la rece. Faza unică 4.1/2003: Definirea 
pe cale matematică a tipurilor de mecanisme plastice caracteristice elementelor solicitate la înco-
voiere având secţiune monosimetrică. Contractul nr. 33958 / 08.07.2003, Tema 4, Cod CNCSIS 
222, Beneficiar Ministerul Educaţiei şi Cercetării, director CPIII Viorel Ungureanu.

• Factori de comportare a structurilor metalice în zone seismice pentru implementarea 
criteriilor de proiectare bazate pe performanță, MEC, Grant 33047/2004, cod CNCSIS 219, 2004-
2005, director CPIII Florea Dinu.

• Criterii de precalificare a îmbinărilor ductile ale cadrelor metalice necontravântuite, 
MEC – CNCSIS, Grant CNCSIS cod 728, tema nr. 2, 2005-2006, director CPIII Florea Dinu.

• Studiul influenței semirigidităţii nodurilor asupra răspunsului static și dinamic al cadre-
lor metalice multietajate, Granturi ale Academiei Române, Contract 3013GR/1997, 1997-1998, 
director CPIII Florea Dinu.

• Criterii pentru evaluarea performanţelor structurilor în cadre multietajate amplasate în 
zone seismice, Granturi CNCSIS, Contract nr. 33470/2002, tema 3, cod CNCSIS 51, 2002-2004, 
director CPIII Florea Dinu.

• Grantul PN-II-PT-PCCA-2013-4-1656 „Protecția seismică a structurilor cu sisteme de 
contravântuiri disipative echipate cu amortizoare cu fluid nano-micro magneto-reologic (SEMNAL-
MRD)”, director Acad. Dan Dubină.

• Proiect de cercetare de excelență Program CEEX - MATNANTECH: „Sisteme construc-
tive și tehnologii avansate pentru structuri din oțeluri cu performanțe ridicate destinate clădiri-
lor amplasate în zone cu risc seismic”, Acronim „STOPRISC”, finanţat de MEC, tip proiect P-CD 
(Academia Româna, Filiala Timişoara, colaborator).

• Proiectul de cercetare „Sisteme structurale şi soluţii tehnologice inovative pentru 
protecţia clădirilor la acţiuni extreme în contextul cerinţelor pentru dezvoltare durabilă”, finanţat 
de MEC, tip proiect Parteneriate în domeniile prioritare, (Academia Română, Filiala Timişoara, 
colaborator). 

• Proiectul de cercetare de excelenţă Program CEEX - Modul 3: „Promovarea, creşterea 
vizibilităţii şi armonizarea activităţilor colectivelor româneşti de cercetare-dezvoltare angajate în 
activităţi privind transferul tehnologic şi dezvoltarea normelor europene pentru construcţii meta-
lice în zone seismice”, Acronim „PROMETECH”, finanţat de MEC, tip proiect P-CD (Academia 
Română, Filiala Timişoara, colaborator).

Membrii echipei de cercetare au fost implicaţi activ în dezvoltarea normelor de calcul din 
domeniul construcţiilor metalice. Printre cele mai importante contribuţii se pot menţiona:

• Proiectarea structurilor rezistente la acţiuni seismice. Partea 1: reguli generale, acţiuni 
seismice și reguli pentru clădiri. Anexa naţională de aplicare a Eurocodului EN 1998 - 1: 2004.

• Colaborare la P100/1. Cod de proiectare seismică a clădirilor. Vol. 2. Comentarii şi exem-
ple de calcul.

• Colaborare la P100/3. Cod de evaluare şi proiectare a lucrărilor de consolidare la clădiri 
existente vulnerabile seismic. Vol. 1 – Evaluare. Vol. 2 – Consolidare.

• Adoptarea prin traducere a următoarelor standarde europene: EN 1993-1-3:2006, EN 
1993-1-7: 2006, EN 1993-1-5: 2006, EN 1993-1-6: 2006, EN 1993-1-12: 2006.

• Calculul structural global al structurilor metalice în conformitate cu SR EN 1993-1-1 și 
SR EN 1998-1. Recomandări, comentarii şi exemple de aplicare.

• Verificarea la stabilitate a elementelor structurale din oţel în conformitate cu SR EN 
1993-1-1. Recomandări de calcul, comentarii şi exemple de aplicare.

Rezultatele activităţii ştiinţifice desfăşurate de cercetătorii din cadrul LCM pe parcursul 
celor peste 20 de ani de la înfiinţare se regăsesc şi într-un număr mare de lucrări ştiinţifice publi-



120 121

cate în reviste de prestigiu din ţară şi din străinătate şi în volumele unor conferinţe, simpozioane 
şi seminarii ştiinţifice naţionale şi internaţionale. Multe dintre ele au avut un impact deosebit în 
comunitatea ştiinţifică, fiind citate în articole şi cărţi ale specialiştilor din domeniu.

Ca o recunoaştere a prestigiului de care se bucură şcoala timişoreană de construcţii meta-
lice, în anul 2010 d-nul. prof. Dan Dubină a fost ales de Adunarea Generală a Academiei Române 
ca membru corespondent, primirea ca membru titular făcându-se în anul 2015. Primirea în 
rândurile membrilor titulari ai Academiei Române semnifică continuarea cu succes a drumului 
deschis de academicianul şi profesorul Dan Mateescu, stins din viaţă pe 15 aprilie 2008, la vârsta 
de 97 de ani.

Organizarea unor manifestări știinţifice naţionale și internaţionale

Pe lângă activitatea de cercetare propriu-zisă, colectivul Laboratorului de Construcţii 
Metalice a participat şi în unele cazuri a coordonat organizarea a numeroase manifestări ştiinţifice 
naționale şi internaționale. Dintre acestea se menționează mai jos doar cele organizate. 

Începând cu prima ediție, în 1973, s-au organizat cu o perioadă de 3 ani Conferințele 
Naționale cu participare internațională. Laboratorul de Construcții metalice al CCTFA a fost impli-
cat în organizarea acestor manifestări, al căror caracter internațional s-a accentuat, cu începere de 
la ediția din 1994. 

Conferinţele Internaţionale de Instabilităţi Cuplate-CIMS, organizate într-o primă ediție la 
Timişoara 1992 și apoi Liege,1996, Lisabona, 2000, Roma, 2004, Sydney, 2008, Glasgow, 2012, 
Baltimore, 2016.

• Conferinţa Internaţională privind Comportarea Structurilor Metalice Amplasate în Zone 
Seismice - STESSA, inițial organizată la Timişoara în 1994; au urmat edițiile Kyoto, 1997, Montreal, 
2000, Napoli, 2003. Yokohama, 2006, Philadelphia, 2009, Santiago de Chile 20012, Shanghai, 2015:

Volumele edițiilor 1973 și 2010 ale Conferințelor Naționale de Construcții Metalice.
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• Colocviul Internaţional de Stabilitate şi Ductilitate a Structurilor Metalice - SDSS ’99, 
organizat la Timişoara în septembrie 1999 și în 2016

• The 6th International Conference on Thin-Walled Structures: Recent Research Advances 
and Trends”. 5-7 September 2011, Timișoara, Romania (anterior Melburne, 2008; ulterior Pusan, 
Korea, 2015)

Lucrările primei ediții, CIMS 1992,  
publicate în două volume tematice ale revistei Twin – 

Walled Structures, Elsevier.

Volumul cu lucrări al primei ediții STESSA 1994, 
Timișoara, publicat la E&FN Spon, Londra.

Volumele Conferințelor internaționale SDSS’1999 și SDSS’2016, respectiv CONNECTION VII’2012 organizate la 
Timișoara de către Universitatea Politehnica Timișoara în colaborare cu Academia Română, filiala Timișoara /

CCTFA/ LCM sub președinția Acad. Dan Dubină.
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• The 7th International Workshop on Connections in Steel Structures, 30 May - 02 June 
2012, Timișoara, România (după Chicago, în 2008 și Boston în 2016)

• Simpozionul De la casa cu consum redus de energie la casa inteligentă, organizat în cadrul 
celei de-a XIV-a ediţii a „Zilelor Academice Timişene”, 29 mai 2015, Timişoara;

• Simpozionul Cercetări actuale în domeniul construcțiilor metalice: sisteme structurale şi 
soluții inovative, organizat în cadrul celei de-a XIII-a ediţii a „Zilelor Academice Timişene”, 24 mai 
2013, Timişoara;

• Simpozionul Cercetări actuale cu impact în perfecţionarea normelor pentru proiectarea 
şi execuţia construcţiilor metalice, în cadrul celei de-a XII-a ediţii a „Zilelor Academice Timişene”, 
10 iunie 2011, Timişoara;

• Simpozionul Comportarea structurilor metalice la acţiuni extreme, organizat în cadrul 
celei de-a XI-a ediţii a „Zilelor Academice Timişene”, 29 mai 2009, Timişoara;

• Simpozionul Structuri metalice amplasate în zone seismice, organizat în cadrul celei de-a 
X-a ediţii a „Zilelor Academice Timişene”, 25 mai 2007, Timişoara;

• Simpozionul Stabilitatea şi ductilitatea structurilor metalice. Preocupări actuale, organizat 
în cadrul celei de-a IX-a ediţii a „Zilelor Academice Timişene”, 27 mai 2005, Timişoara, România;

• Simpozionul Preocupări actuale în construcţii metalice şi sudură, organizat în cadrul celei 
de-a VIII-a ediţii a „Zilelor Academice Timişene”, 23 mai 2003, Timişoara.

Colaborarea știinţifică cu instituţii din străinătate

Colaborarea cu instituții și cercetători din străinătate s-a inițiat și realizat, în principal, 
prin participarea membrilor colectivului laboratorului la activitățile proiectelor Phare - TEMPUS 
011297, Copernicus „Recos” (Reliability of Connections of Steel Frame Buildings in Seismic Areas), 
COST C1 (Control of the semi-rigid behaviour of civil engineering structural connections), COST 
C12 (Improvement of buildings structural quality by new technologies), COST C25 (Sustainability 
of Constructions: An Integrated Approach to Life-time Structural Engineering), COST C26 (Urban 
Habitat Constructions under Catastrophic Events), LEONARDO WIVIS. În acest context se eviden-
țiază colaborările cu universitățile din Liege (B), Manchester (UK), Neapole (I), Atena (GR), INSA 
Rennes (F), Nottingham (UK), Trento (I), ENS Cachan (F), Coimbra (P), Delft (NL), Praga (CZ), 
Budapesta (H), Stuttgart (D).

Este de asemenea de mare importanţă participarea membrilor laboratorului în cadrul comi-
tetelor tehnice ale Convenţiei Europene de Construcţii Metalice ECCS, cum ar fi TC 7 (Cold-formed 
steel structures), TC 8 (Structural Stability), TC 10 (Connections), TC 13 (Seismic Design) și TC 14 
(Sustainability and Eco-Efficiency of Steel Buildings). De menţionat că România, prin d-nul. Acad. 
Dan Dubină a deţinut preşedinţia anuală a ECCS în anul 2006.

Se menționează totodată publicarea în comun, cu specialiști din universitățile menționate 
anterior, a unui număr important de cărți şi lucrări în cadrul unor manifestări științifice internațio-
nale şi în reviste de specialitate cotate ISI. Se evidenţiază, de asemenea, buna colaborare cu colegii 
de la Universitatea Tehnică din Lodz, Polonia, prin publicarea în colaborare a numeroase articole şi 
capitole de carte (Dubină D., Ungureanu V. (2013): Chapter 1: Mode interaction buckling in thin-
walled bar members, in Review and Current Trends in Stability of Structures. Statics, Dynamics 
and Stability of Structures, Vol. 3, Eds. K. Kowal-Michalska & R.J. Mania, 19-68, TU Lodz Press, 
Poland, ISBN: 978-83-7283-541-3).

Premii ale Academiei Române acordate membrilor colectivului 
 laboratorului CM al CCTFA

D. Dubină
• Premiul Anghel Saligny pe anul 1990, pentru o serie de 16 lucrări vizând studiul insta-

bilităților cuplate la profilele metalice cu pereți subțiri formate la rece.
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I. Dimoiu
• Premiul Henri Coandă pe anul 1999, pentru lucrarea: Inginerie seismică, Editura 

Academiei Române, Autor: Iuliu Dimoiu, ISBN: 9732707089, 320 pagini.

D. Dubină, V. Ungureanu
• Premiul Anghel Saligny pe anul 2012, pentru lucrarea Design of Cold-formed Steel 

Structures. Eurocode 3: Design of Steel Structures. Part 1-3 Design of cold-formed Steel Structures, 
Autori: Dan Dubină, Viorel Ungureanu, Raffaele Landolfo, Editura Ernst & Sohn, A Wiley Company, 
Berlin, ISBN: 978-3-433-02979-4, Berlin, 654 pagini.

Premii naţionale și internaţionale acordate de către organizaţii și asociaţii  
profesionale pentru lucrări inginerești și soluţii tehnice aplicate 

D. Dubină, F. Dinu
• Premiul Convenţiei Europene de Construcţii Metalice ECCS „Steel Design Award 2003”.
• Premiul Convenţiei Europene de Construcţii Metalice ECCS „Steel Design Award 2007”.

D. Dubină
• Diploma și placheta de excelenţă OPERA OMNIA acordate de către Asociaţia Inginerilor 

Constructori Proiectanţi de Structuri AICPS, 2005 
• Premiul „Radu Agent”, acordat de către fundaţia Radu Agent, Conferinţa AICPS 2006, 

pentru contribuţii la dezvoltarea învăţământului superior şi cercetării în domeniul construcţiilor 
în România

D. Dubină, F. Dinu
• Premiul II al Asociaţiei Inginerilor Constructori Proiectanţi de Structuri AICPS, 2004.
• Premiul Special al Asociaţiei Inginerilor Constructori Proiectanţi de Structuri AICPS, 2005.
• Premiul I al Asociaţiei Inginerilor Constructori Proiectanţi de Structuri AICPS, 2007.

D. Dubină, V. Ungureanu, F. Dinu
• Premiul II al Asociaţiei Inginerilor Constructori Proiectanţi de Structuri AICPS, 2010.

Premii acordate pentru lucrări de cercetare/lucrări publicate  
altele decât ale Academiei Române

D. Dubină, F. Dinu, D. Grecea
• Premiul AGIR pe anul 2003 pentru cartea „Construcţii amplasate în zone cu mişcări seis-

mice puternice”, autori A. Aldea, C. Arion, A. Ciutina, T. Cornea, F. Dinu, L. Fulop, D. Grecea, 
A. Stratan, R. Văcăreanu, Coordonatori: Dan Dubină & Dan Lungu, Ed. Orizonturi Universitare, 
Timișoara, 2003.
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LABORATORUL DE ELECTROMECANICĂ

Laboratorul de Electromecanică a luat fiinţă deodată cu Centrul de Cercetări Tehnice 
Fundamentale şi Avansate, prin Hotărârea de Guvern numărul 1351 din 27.11.1996.

Activitatea specifică laboratorului, desfăşurată şi sub egida Academiei Române, a avut loc 
înainte de această dată, în strânsă legătură cu cea similară dusă în cadrul Institutului Politehnic 
din Timişoara, începând din 1951, atunci când se consolidau unităţile de cercetare din cadrul 
Academiei Române, ducând în 1953 la înfiinţarea Bazei Timişoara a Academiei Române.

Perioada până în 1990

Dintre primele lucrări din cadrul Academiei, abordate la acea dată, au făcut parte: deter-
minări experimentale ale caracteristicilor generatoarelor de sudură şi calcule de linii electrice de 
transport al energiei electromagnetice, sub conducerea profesorului, academicianul de mai târziu 
Remus Răduleţ. Aceste lucrări s-au efectuat cu aparataj al Laboratorului de Maşini Electrice al 
Politehnicii, cu care s-a stabilit o foarte strânsă colaborare, care a continuat dezvoltându-se în 
timp, ajungând la o conlucrare simbiotică.

În acea perioadă a fost studiată teoria aparatului de măsurare a rezistenţei electrice a 
prizelor de pământ, când a fost necesară elaborarea teoriei redresorului vibrator pe baza căreia 
s-a proiectat, s-a construit şi s-a inclus în aparatul executat cu care au fost efectuate numeroase 
măsurători necesare. Ulterior, s-au executat mai multe astfel de redresoare utilizate în scopuri 
diverse. Teoria elaborată a fost publicată în revista „Electrotehnica” nr. 12 din 1953. 

Conlucrările între Bază şi Politehnică au continuat şi s-a abordat problema generatoarelor 
de sudare cu arc electric în curent alternativ cu încărcare simetrică a reţelei trifazate. Problema a 
derivat din solicitarea Uzinelor din Reşiţa de a se realiza un convertizor cu care să se încălzească 
bandajele roţilor de cale ferată în scopul montării lor pe obezi, încărcându-se simetric reţeaua 
trifazată. În urma studierii problemei s-a ajuns la concluzia că cea mai bună soluţie este utiliza-
rea unui convertizor tri-monofazat, derivat dintr-o maşină de inducţie cu rotor în colivie, prin 
montarea unei înfăşurări monofazate în stator, cuplată electromagnetic cu cea trifazată, rotorul în 
colivie în mişcare îndeplinind rolul de amortizor al secvenţei inverse. Problema era importantă şi 
pentru sudură în care scop a fost executat un astfel de convertizor cu o caracteristică deplin satis-
făcătoare, care s-a utilizat cu succes un mare număr de ani. Sub egida Academiei a fost proiectat 
şi construit un al doilea convertizor, mai puternic, utilizat în scopuri adecvate. Principiul teoriei 
şi rezultatele experimentale au fost prezentate într-o sesiune de comunicări ştiinţifice organizată 
de Secţia de Ştiinţe Tehnice a Academiei Române în iunie 1956 şi apreciată favorabil. Problema 
a fost studiată în continuare în cadrul tezei de doctorat a profesorului Ioan Novac, obţinându-se 
rezultate valoroase.

Colaborările între Laboratorul de Maşini Electrice, cel de Acţionări Electrice ale Politehnicii 
şi Centrul de Cercetări Tehnice din cadrul Bazei Timişoara au continuat, iniţiate şi susţinute de 
acad. Cornel Micloşi care coordona sectorul de sudură.

Se remarcă în acest sens studiul şi realizarea unui sistem de tracţiune prin acumularea ener-
giei sub formă cinetică într-un volant care se roteşte în hidrogen, cuplat cu o maşină de inducţie cu 
rotor în colivie, îndeplinind succesiv rolul de motor şi generator, al cărui studiu a furnizat informaţii 
utile din punct de vedere practic. De asemenea se remarcă cercetările privind procesele care au loc 
în contactul metalo-lichid utilizându-se mercurul, pe baza cărora au fost proiectate şi realizate un 
convertor în vederea modificării vitezei de rotaţie a maşinilor de inducţie, precum şi un redresor 

Acad. Toma DORDEA, 
Dr. ing. Gheorghe MADESCU
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comandat, utilizat timp îndelungat pentru obţinerea tensiunii continue direct din cea a reţelei de 
50 Hz, primul constituind obiectul tezei de doctorat „Contribuţii la reglarea vitezei maşinii de inducţie 
utilizând contactul alunecător metalo-lichid” elaborată de conf. ing. Toma Dordea, sub conducerea 
acad. Cornel Micloşi.

În special după 1970 când s-a luat hotărârea ca unităţile de cercetare ale Academiei 
Române să fie trecute la unităţi de producţie materială, activitatea ştiinţifică s-a concentrat în 
cadrul Politehnicii, dar legătura cu Baza Academiei s-a menţinut. În acest interval de timp s-au 
efectuat lucrări privind acţionările electrice în care procesele tranzitorii nu pot fi evitate, ceea ce 
a necesitat studierea lor atât din punct de vedere al controlului şi comenzii, cât şi din punct de 
vedere energetic.

S-a abordat problema teoriei celor două axe care, sub forma clasică, se aplică numai 
maşinilor trifazate simetrice. În urma cercetărilor efectuate s-a extins teoria şi la maşinile cu un 
număr de faze oarecare (cum este de altfel cazul rotoarelor în colivie ale maşinilor de inducţie şi 
înfăşurările de amortizare ale maşinilor sincrone) şi nesimetrice, realizându-se un pas important în 
această teorie. Lucrarea sintetică „Beitrag zur Zweiachsentheorie der Elektrischen Maschinen” a fost 
publicată în A.f.E. 69 (1966) şi constituie o bază solidă în utilizarea teoriei respective.

Tot pentru mărirea preciziei în studierea funcţionării maşinilor electrice în scheme de acţio-
nare a fost necesară cunoaşterea şi mai ales stăpânirea efectului pelicular din înfăşurările în bare ale 
maşinilor electrice, ceea ce s-a reuşit, rezultatele fiind publicate în lucrarea „Ersatzläuferimpedanz 
einer Induktionsmaschine mit vielfachen Käfig und in den selben Nuten untergebrachten Stäben” din 
Rev. Roum. 29 (1984). S-au deschis prin aceasta posibilităţi de abordare a problemei calculului 
optimal al maşinilor electrice de o mare importanţă teoretică şi practică precum şi de realizare a 
unor maşini electrice cu pierderi mai mici.

O problemă deosebit de importantă pentru acţionările electrice, mai ales a vehiculelor de 
mare viteză, este cea a maşinilor electrice liniare, în direcţia cărora au fost orientate şi realizate trei 

teze de doctorat, cu angrenarea mai multor catedre (Maşini Electrice, Electrotehnică, Automatizări, 
Mecanică, Rezistenţa Materialelor, Material Rulant) şi a Institutului de Cercetări şi Proiectări de la 
Electroputere Craiova. Sub conducerea Prof. Ion Boldea s-a construit un vehicul cu sustentaţie 
magnetică, propulsat de motoare liniare sincrone şi o cale de rulare cu o lungime de 150 metri pe 
terenul Politehnicii, asupra căruia au fost efectuate măsurători. 

Vehicul cu sustentație magnetică.
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Tot în cadrul acestei probleme, sub conducerea ştiinţifică a Catedrei de Maşini Electrice 
timişorene s-a realizat la Craiova o linie de încercare a unei rame de 4 vagoane propulsate cu 
motoare liniare, unilaterale, alimentate de la convertoare proiectate şi executate la laboratorul 
de specialitate al catedrei. Este de remarcat şi studiul, proiectarea şi realizarea unui motor liniar 
de inducţie pentru încărcarea şi descărcarea vagoneţilor de mină, pentru Centrala Minereurilor 
Neferoase Deva, care a constituit prima realizare practică a sistemului de acţionare cu motoare 
liniare de inducţie unilaterale.

În paralel cu motoarele liniare de diferite tipuri, în vederea utilizării sustentaţiei prin repul-
sie care necesită câmpuri magnetice foarte puternice, a fost abordată şi problema supraconduc-
tibilităţii, spre a fi utilizată la magneţi cu înfăşurare supraconductoare, singura posibilitate de a 
produce câmpuri magnetice constante necesare realizării sustentaţiei magnetice prin repulsie. Au 
fost obţinute rezultate încurajatoare în realizarea vaselor pentru gaze lichefiate, a sârmelor supra-
conductoare, a elementelor de lichefiere a hidrogenului şi heliului, probleme de anvergură la care 
au contribuit, pe lângă unităţi ale Politehnicii din Timişoara, unităţi ale Universităţii din Timişoara, 
ale Universităţii din Oradea, ale Universităţii din Cluj-Napoca şi ale Institutului Naţional de Fizică 
din Bucureşti. S-a creat un Laborator de Criogenie la Catedra de Maşini Electrice, cu o dotare care 
a permis abordarea acestor probleme cu posibilitatea continuării dezvoltării.

Tot ca o problemă paralelă asociată domeniului convertoarelor a fost cea a electromobi-
lelor. S-a mers pe două direcţii: a posibilităţii de stocare a energiei care să îndeplinească funcţia 
de sursă nepoluantă şi cea a acţionării cu maşina electrică, inclusiv invertorul de alimentare. Pe 
direcţia a doua s-au făcut progrese substanţiale astfel încât, utilizând baterii pe bază de plumb, 
s-au executat două electromobile cu care s-au făcut experimentări, atingând viteza de 100 km/h.

O altă problemă abordată într-un context mai larg, coordonată de unitatea de cercetare 
trecută de la Baza Academiei la Politehnică, a fost cea a utilizării energiei vântului în unităţi aero-
electrice, în care s-a ales maşina de inducţie cu rotor în colivie ca generator electric, cu o singură 
viteză de rotaţie şi cu două, în vederea măririi eficienţei de conversie a energiei, studiindu-se 
soluţii pentru puteri între 500 şi 1000 kW pe unitate. Soluţia cu maşină de inducţie cu rotor în 
colivie şi două viteze apare ca cea mai recomandabilă.

Atât problema unităţilor aeroelectrice, cât şi cea a acţionărilor reglabile în limite largi şi 
economic a impus orientarea cercetărilor asupra calculului de optimizare a maşinilor de inducţie, 
problemă deosebit de dificilă, dar foarte importantă din punct de vedere economic.

Politica economică din deceniul al nouălea, prin reducerea fondurilor necesare cercetării 
ştiinţifice, a forţat orientarea activităţii de cercetare înspre domeniul teoretic, încât anul 1989 a găsit 
activitatea orientată în această direcţie.

Perioada după 1990

Începutul anului 1990 a însemnat un reviriment în activitatea academică din Timişoara. 
Prin Decretul Lege nr. 4 din 5 ianuarie 1990 se precizează structura Academiei Române, iar Baza 
din Timişoara este ridicată la rangul de Filială. S-au pus bazele unei noi orientări. Vechile unităţi de 
cercetare au revenit la Filială, în cea mai mare măsură. Dintre toate, domeniul tehnic a fost cel mai 
vitregit, deşi el a stat la baza înfiinţării Bazei. Conducerea Filialei a întreprins măsuri de aducere 
în stare normală a situaţiei, prin solicitarea către conducerea Academiei de înfiinţare a „Centrului 
de Cercetări Tehnice Fundamentale şi Avansate”. În martie 1993, Adunarea Generală a aprobat 
înfiinţarea Centrului şi s-a solicitat Guvernului de a emite o Hotărâre care, din păcate, a apărut 
numai în 1996, când s-a legalizat această unitate. 

Activitatea în această direcţie însă a fost începută imediat după 1990, personalul respectiv 
fiind încadrat în unităţile cu existenţă legalizată ale Filialei. Astfel, Laboratorul de Electromecanică 
a activat din 1991, dar legal din 1996. Anul 1999 îl găseşte cu un personal de trei cercetători cu 
normă întreagă (CP II, CP III, C.S) şi un tehnician cu jumătate de normă. La acest personal se 
adaugă încă 3 cercetători onorifici, activitatea desfăşurându-se în parte pe cont propriu, pe baza 
personalului component, cât şi prin conlucrare cu Facultatea de Electrotehnică prin catedrele de 
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profil, continuând modul simbiotic dinainte de 1990. În cadrul laboratorului care a început să 
se înzestreze cu bază materială de cercetare proprie s-a stabilit o tematică orientată în parte pe 
problemele la care s-a lucrat înainte de 1990, completându-se apoi cu tematică proprie.

Una din problemele continuate este cea a calculului de optimizare a maşinilor electrice 
de inducţie care s-a adus sub o formă foarte apropiată de cea finală. Cu ajutorul programului se 
poate determina maşina de inducţie cea mai economică prin identificarea ei dintr-un număr de 
variante care poate să depăşească 1 milion. S-a adoptat criteriul de optimizare în care s-a luat în 
considerare costul materialelor active şi costul pierderilor de energie pe toată durata de viaţă a 
motorului. S-a obţinut astfel un instrument deosebit de util pentru cercetare şi pentru producţie.

Ca probleme legate de precedenta sunt: cea a determinării încălzirii unei maşini electrice 
când se cunosc dimensiunile geometrice ale ei, pentru care s-a elaborat un program de calcul cu 
ordinatorul electronic, renunţându-se la multe simplificări care nu se fac în mod obişnuit şi care 
afectează rezultatul, precum şi cea a optimizării înfăşurărilor electrice în bare, utilizate în mod 
curent la maşinile electrice de mare şi foarte mare putere, pentru care s-a elaborat de asemenea un 
program de calcul aplicabil atât maşinilor de inducţie, cât şi celor sincrone, evidenţiindu-se prin 
aceasta care este cel mai recomandabil mod de construcţie. Acest lucru a fost posibil ca urmare 
a teoriei elaborate pentru calculul efectului pelicular pe baza unei ipoteze simplificatoare care 
introduce o eroare a cărei valoare poate fi redusă oricât se doreşte în contul creşterii timpului de 
calcul, problemă care pentru mijloacele actuale de calcul nu mai are importanţă. Lucrarea sinte-
tizatoare a teoriei „Les pertes dans les enroulements des machines électriques a courant alternatif a 
refroidessement direct” a fost publicată în Rev. Roum. ser. Electr. Tom 30 (1994) nr.3. Pe baza teoriei 
s-a elaborat un program de calcul adaptabil la diverse situaţii care pot avea loc la răcire directă sau 
indirectă a înfăşurării.

În domeniul modelării maşinilor electrice s-a pus problema elaborării unor modele de câmp 
sau modele combinate câmp – circuit, care să fie validate prin verificări experimentale şi utilizate 
în analiza şi calculul maşinilor electrice. Rezultatele cercetărilor efectuate în această direcţie au 
stat la baza elaborării, sub conducerea acad. Toma Dordea, a unei teze de doctorat cu titlul „Model 
neliniar al maşinii de inducţie adaptat problemelor de optimizare” (ing. Gheorghe Madescu).

Maşina reactivă a fost studiată teoretic şi pe modele experimentale în mai multe variante 
constructive: cu indus segmentat (tole axiale); cu un interstiţiu diametral; cu trei interstiţii; cu 
fante ştanţate în tole. O parte din rezultatele obţinute sunt cuprinse în teza de doctorat „Motor 
sincron reactiv cu parametrii îmbunătăţiţi” (ing. Ileana Torac).

Necesităţile practice privind perfecţionarea schemelor de control – comandă a motoarelor de 
inducţie au impus reluarea cercetărilor din domeniul teoriei celor două axe şi aprofundarea unor aspec-
te legate de influenţa curenţilor omopolari. În acţionările electrice reglabile, regimul de funcţionare a 
maşinii este caracterizat ca fiind un lanţ de procese tranzitorii, echivalent cu o alimentare nesimetrică a 
maşinii. În astfel de condiţii, curenţii omopolari sunt permanent prezenţi şi trebuie luaţi în considerare. 
La motoarele de inducţie cu înfăşurarea rotorică în bare (colivie turnată) numărul curenţilor omopolari 
este egal cu numărul barelor, conform ecuaţiilor care au fost stabilite. S-au analizat şi alte situaţii 
practice concrete, în care apar curenţi omopolari nenuli, au fost determinate valorile acestora şi au fost 
calculate erorile care se fac prin neglijarea lor. Rezultatele acestor cercetări au scos în evidenţă nece-
sitatea considerării tuturor componentelor omopolare la determinarea curenţilor de fază, în special 
în cazul maşinii de inducţie cu colivie în rotor, altfel erorile curente pot atinge valori de 30-50 %. Pe 
această temă a fost susţinută conferinţa cu titlul „Curenţii omopolari în teoria celor două axe”. Ecuaţiile 
stabilite reprezintă cea mai generală formă cunoscută a ecuaţiilor maşinilor electrice în cadrul teoriei 
celor două axe şi trebuie utilizate sub această formă completă, cu considerarea tuturor componentelor 
omopolare. Ele asigură baza teoretică pentru elaborarea unor scheme electrice de comandă mai simple, 
ieftine şi fiabile, cu limite controlabile de variaţie a abaterilor.

O problemă foarte importantă care l-a preocupat de multă vreme pe acad. Toma Dordea a 
fost găsirea unei soluţii de acţionare directă a boghiului de tramvai. În acest scop s-a organizat la 
sediul Filialei din Timişoara a Academiei Române o şedinţă de lucru în care s-a iniţiat un proiect 
de cercetare a unui sistem de acţionare electrică directă a osiei unui boghiu utilizat în construcţia 
vagoanelor de tramvai.
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Toţi participanţii (Universitatea Politehnica din Timişoara, RAT – Timişoara, Compania de 
Transport Public – Arad, Feroviar Proiect – Reşiţa, RATUC – Cluj Napoca, INDA – Craiova, CAROMET 
– Caransebeş, RA Prescom Reşiţa, UCM – Reşiţa, ELECTROMOTOR Timişoara) au apreciat favora-
bil propunerea de cercetare care avea ca obiectiv 
acţionarea directă a osiei printr-un motor de trac-
ţiune de tip asincron alimentat printr-un invertor 
cu tensiune şi frecvenţă variabile. 

Următorul pas a fost făcut de UCM Reşiţa 
care a realizat prototipul motorului electric de 
acţionare plasat direct pe osia boghiului.

A urmat apoi adaptarea boghiului de 
tramvai în vederea montării motorului-prototip 
de acţionare directă a osiei, acţiune care s-a reali-
zat cu contribuţia consistentă a Regiei Autonome 
de Transport Timişoara (RATT).

În sfârşit, RAT Timişoara a pus la dispoziţie 
un vagon de tramvai, de tip TMIŞ-2 şi o linie 
experimentală pe care s-au efectuat încercările 
finale în condiţii reale pentru determinarea 
performanţelor dinamice ale vagonului.

Toate testele pe linia experimentală au fost realizate în iunie 2006 de un grup de specialişti 
de la INDA Craiova, coordonat de dr.ing. Mihail Rădulescu, utilizând pentru alimentarea motorului 
un invertor propriu (tip INDA) care a permis inclusiv verificarea regimului de recuperare a energiei. 

Rezultatele obţinute în urma testelor pe 
linia experimentală au confirmat faptul că moto-
rul asincron, într-o formă constructivă adecvată 
şi alimentat prin invertor, poate satisface toate 
performanţele impuse unui sistem de acţionare 
directă în tracţiunea electrică urbană. Timp de 
10 ani, o echipă de oameni entuziaşti (în care se 
include şi colectivul laboratorului) a contribuit 
la finalizarea acestui proiect şi a obiectivelor 
sale, în speranţa că în ţara noastă fabricaţia de 
tramvaie va fi reluată, iar rezultate de cercetare 
ca cele de mai sus ar putea fi utile.

O altă realizare practică remarcabilă, în 
care a fost implicat colectivul laboratorului, se 
referă la un transformator cu raport variabil şi 
reglaj fin al tensiunii în sarcină. Pornind de la 

unele necesităţi practice, care apar în special în laboratoarele de încercări electrice, acad. Toma 
Dordea a imaginat o soluţie originală şi foarte ingenioasă de reglare a tensiunii în sarcină, în trepte 
foarte mici. Soluţia a obţinut un brevet de invenţie şi se referă la un autotransformator sau trans-
formator cu un raport variabil între tensiunea de ieşire şi cea de intrare, cu posibilitatea reglajului 
de tensiune în sarcină, în trepte oricât de mici.

Pentru dezvoltarea unor cercetări teoretice şi experimentale referitoare la această soluţie, 
s-a obţinut o finanţare în cadrul Programului Naţional INVENT-2001, care a permis realizarea unui 
prototip la ICMET Craiova, partener în acest proiect.

Soluţia propusă are multe avantaje şi reprezintă un progres tehnic remarcabil faţă de meto-
dele cunoscute de reglare a tensiunii sub sarcină. Testele de laborator efectuate pe prototip la 
ICMET Craiova au confirmat aşteptările, astfel încât soluţia a fost promovată inclusiv la Saloane 
Internaţionale de invenţii (Brevet nr. 117053 – „Transformateur de tension a rapport variable et 
reglage fin”, autori: T. Dordea, ş.a.). Valoarea şi performanţele soluţiei propuse au fost confirmate 
de premiile obţinute cu aceste ocazii: 

Acad. Toma Dordea conducând tramvaiul  
acționat cu motorul asincron MABT-10.

Boghiul tramvaiului.
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• Diplomă de Excelenţă în Cercetare – 2000, acordată de Agenţia Naţională pentru 
Ştiinţă, Tehnologie şi Inovare, pentru valoarea ştiinţifică, tehnică şi economică de excepţie;

• Medaille d’argent, Salon International des Inventions, GENEVE, 2001;
• Medaille d’argent, Salon Mondial de L’innovation, de la Recherche et des Nouvelles 

Technologies, BRUSSELS EUREKA 2002;
• Premiul GRAND GENIUS, International Inventions Fair Genius – BUDAPEST, september 

2006;
• Medalie de argint, Salonul Internaţional de Invenţii şi Tehnologii Noi, INVENTIKA – 

Bucureşti, octombrie 2006
• Gold Medal, Salon Mondial de L’innovation, de la Recherche et des Nouvelles 

Technologies, BRUSSELS EUREKA, November 2006.
Un domeniu important care a fost abordat 

de colectivul laboratorului este cel al măsură-
torilor şi determinărilor experimentale privind 
caracteristicile maşinilor electrice. Limitele de 
aplicabilitate a metodelor de măsură clasice 
au determinat în toate specialităţile orientarea 
spre noul domeniu al instrumentaţiei virtuale. 
Utilizând plăci industriale de achiziţie de date, 
tehnica actuală de calcul şi software performant, 
achiziţionat sau elaborat în cadrul colectivului de 
cercetare, s-a definitivat un sistem complex de 
măsurare, cu prelucrarea automată a datelor, care 
permite efectuarea unor măsurători de precizie 
ridicată, în regim static sau dinamic, pentru orice 
tip de maşină electrică. Este creată astfel baza 
materială necesară determinării experimentale a 
parametrilor şi caracteristicilor maşinilor electrice 
pentru diverse cercetări, sau pentru validarea unor 
modele teoretice, sau modele de calcul specifice 
maşinilor electrice. Activitatea de cercetare în 
acest domeniu s-a concretizat şi printr-o teză de 
doctorat: „Determinarea parametrilor şi caracteris-
ticilor maşinilor electrice de inducţie prin măsurarea 
valorilor momentane” (ing. Marţian Moţ).

Finalizarea programului de calcul optimal al maşinii de inducţie a permis punerea lui la 
dispoziţia utilizatorilor interesaţi. În acest sens, în anul 2010 a fost publicată cartea „Maşini elec-
trice. Programe de calcul” însoţită de un CD ce conţine: program de calcul optimal al maşinii de 
inducţie (INDARUPT); program pentru calculul încălzirii maşinii de inducţie (INCMI); program 
de calcul optimal al barelor de tip Roebel (ROBARUPT). În anul 2015 a apărut (în limba engle-
ză) o nouă ediţie „Electrical machines. Fortran programs”, cu un nou CD, cu programe actualizate 
şi îmbunătăţite.

Din anul 2001 structura colectivului de cercetare din laborator cuprinde patru cercetători 
cu normă întreagă: dr.ing.Ileana Torac (CS2); dr.ing. Gheorghe Madescu (CS2); dr.ing. Marţian 
Moţ (CS3); ing. Lucian Ocolişan (CS3). Începând din anul 2015, activitatea de cercetare din labo-
rator este coordonată de prof.dr.ing. Ion Boldea, m.c. al Academiei Române, în calitate de şef al 
Secţiei de Electromecanică şi Vibraţii.

Granturile sau contractele anuale obţinute prin concurs de colectivul laboratorului au 
reprezentat principala sursă de venituri folosită pentru dotarea şi dezvoltarea acestui laborator. 
Astfel, în perioada 1995-2015, colectivul laboratorului a încheiat 12 contracte de cercetare ştiin-
ţifică cu unităţi economice, 4 contracte de grant cu Ministerul Cercetării şi Tehnologiei (MCT), 
7 contracte de Grant cu Academia Română (GAR) şi 2 contracte de cercetare în cadrul Planului 
Naţional de Cercetare (PNCDI2). Din motive de spaţiu se menţionează doar titlurile celor două 

Transformator de tensiune cu raport variabil și reglaj fin.
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proiecte PNCDI2, fiecare cu durata de 3 ani: „Optimizarea înfăşurărilor hidrogeneratoarelor  electrice 
în vederea creşterii eficienţei energetice” şi „Optimizarea funcţionării hidrogeneratoarelor electrice 
prin modernizarea sistemelor de excitaţie în vederea creşterii eficienţei energetice şi competitivităţii 
lor”. Peste 50% din fondurile obţinute au fost utilizate pentru dotarea laboratorului: echipamente 
de calcul, sistem de achiziţie de date, aparate de măsură, scule electrice şi mecanice, mobilier de 
birou, materiale consumabile, materiale documentare şi altele.

O parte din rezultatele activităţii de cercetare ştiinţifică obţinute de colectivul laboratorului 
au fost valorificate prin publicare în reviste de specialitate, sau prezentate la sesiuni de comunicări 
ştiinţifice, din ţară şi din străinătate. În perioada la care ne-am referit, au fost publicate 196 de 
lucrări ştiinţifice, din care 66 în străinătate, respectiv 9 cărţi la edituri din ţară şi au fost obţinute 
2 brevete de invenţie. 

Orientarea imprimată preocupărilor din Laboratorul de Electromecanică – spre cercetarea 
fundamentală, dar şi spre cea aplicativă – asigură pe termen lung condiţii de adaptare permanentă 
la dinamica activităţii universitare şi de cercetare ştiinţifică din prezent.

LABORATORUL DE VIBRAŢII ȘI VIBROPERCUŢII3

Scurt istoric

Cercetarea ştiinţifică în domeniul mecanicii teoretice şi aplicate îşi are începuturile la 
Timişoara odată cu înfiinţarea în anul 1920 a Scolii Politehnice din Timişoara, printr-un decret 
regal. Printre cadrele didactice ce au predat disciplina de mecanică la începuturile şcolii se eviden-
ţiază, în primul rând, Academicianul Victor Vâlcovici, rector al Școlii în intervalul 1921-1931. 
Personalitate marcantă, specialist în mecanica teoretică, cu o pronunţată formaţie matematică, 
a obţinut rezultate ştiinţifice remarcabile mai ales teoretice. Multe dintre acestea le-a obţinut în 
perioada cât a funcţionat la Școala Politehnică din Timişoara.

Ceva mai târziu, (1939-1948) profesorul Mihail Ghermănescu, un alt specialist în mecanica 
teoretică şi cu formaţie matematică, a predat mecanica şi a obţinut, în acelaşi timp, rezultate ştiin-
ţifice valoroase în acest domeniu.

Rezultatele ştiinţifice ale acestor doi mari cercetători, au contribuit la sporirea prestigiu-
lui Școlii Politehnice din Timişoara atât în ţară cât şi în străinătate.

Alte cadre didactice de predare a disciplinei de mecanică la diferite Facultăţi ale Școlii, până 
la înfiinţarea catedrei de mecanică în anul 1957, au realizat lucrări științifice în cadrul Facultăţilor 
respective, fără a exista o tematică unitară şi o coordonare a activităţii de cercetare ştiinţifică în 
acest domeniu. Rezultatele obţinute au fost comunicate în sesiuni ştiinţifice organizate pe Scoală 
sau pe Facultăţi.

Încă din această perioadă a existat o întrepătrundere a cercetării ştiinţifice din cadrul 
Școlii Politehnice cu cercetarea ştiinţifică din cadrul unităţilor Academiei Române. Profesorul 
Silaş Gheorghe a lucrat ca cercetător ştiinţific onorific din 1953 în cadrul Bazei din Timişoara 
a Academiei Române. În 1955 a publicat în Gazeta matematică şi fizică seria A, nr. 8, lucrarea 
„Asupra unor teoreme din mecanică”, în care se referă la mişcări ale unei particule cu acceleraţia 
trecând printr-un punct fix.
3 După prof. dr. doc. ing. Gheorghe Silaş membru corespondent al Academiei Române 

Prof. dr. doc. ing. Gheorghe SILAȘ, 
membru corespondent al Academiei Române  
Prof. dr. Vasile MARINCA, 
membru corespondent al Academiei Române  
Prof. dr. ing. Nicolae HERIȘANU
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Întrepătrunderea activităţilor de cercetare între cele două instituţii, în acest domeniu, s-a 
îmbunătăţit după înfiinţarea catedrei de mecanică în Institutul Politehnic din Timişoara în anul 
1957, când activitatea ştiinţifică a început să fie coordonată şi organizată pe teme de cercetare, 
şef de catedră fiind prof. Silaş Gheorghe. Colectivul catedrei, format atunci şi mai târziu din cadre 
didactice tinere, era alcătuit din specialişti pregătiţi atât în activitatea inginerească, cât şi din mate-
maticieni şi fizicieni, situaţie extrem de propice şi pentru cercetarea ştiinţifică multidisciplinară. 
Demni de remarcat sunt ing. Brîndeu Liviu, ing. Groşanu Iosif, matematician Klepp Horst, mate-
matician Mihai Toader, ing. Ioan Smicală, ing. Cioară Titus. În această situaţie întrepătrunderea 
activităţilor de cercetare ştiinţifică între Baza din Timişoara a Academiei Române şi Catedra de 
Mecanică a Institutului Politehnic din Timişoara s-a amplificat. Această amplificare a sporit odată 
cu înfiinţarea în 1985 a subcomisiei de acustică a filialei din Timişoara a Academiei Române, 
printr-o hotărâre a Prezidiului Academiei Române. La început numărul de cercetători din cadrul 
subcomisiei a fost de 5, iar în 1992 erau 9 de la diferite catedre din Institutul Politehnic şi de la 
Universitatea de Medicină şi Farmacie din Timişoara.

La înfiinţarea, în anul 1996, în cadrul Filialei din Timişoara a Academiei Române, a Centrului 
de Cercetări Tehnice Fundamentale şi Avansate, un colectiv de 9 cercetători din cadrul Catedrei de 
mecanică au format Laboratorul de Vibraţii şi Vibropercuţii din Secţia de Electromecanică, Vibraţii 
şi Vibropercuţii a centrului. Un număr de 5 din aceştia au fost cercetători onorifici.

Direcţii de cercetare și rezultate obţinute

În anii de după 1950, multe unităţi economice, întreprinderi industriale şi chiar unităţi 
de cercetare şi proiectare au avut de studiat şi de soluţionat probleme de vibraţii ale maşinilor şi 
construcţiilor, de acustică şi zgomote. Au apărut nenumărate solicitări de studii relative la deter-
minări de pulsaţii proprii ale unor structuri, la studiul dinamicii acestora, la stabilirea cauzelor 
vibraţiilor şi zgomotelor unor maşini sau construcţii. La fel au fost solicitate studii în legătură cu 
problemele de rezonanţă, de combatere a zgomotului şi vibraţiilor, de protecţia mediului înconju-
rător împotriva poluării cu zgomote şi vibraţii etc.

În acelaşi timp, pe plan mondial, vibraţiile şi mai ales vibraţiile neliniare, sunetele sunt 
extrem de intens studiate. Se organizează dese sesiuni şi conferinţe de vibraţii, analiză modală, 
zgomote etc. S-au publicat o mulţime de articole şi cărţi ştiinţifice relativ la acest subiect.

În această situaţie, direcţia de cercetare a cadrelor didactice ce predau studenţilor dinami-
ca structurilor şi vibraţiile, în mod natural a fost îndreptată în domeniul problemelor de vibraţii şi 
sunete, mai ales după înfiinţarea catedrei de mecanică în anul 1957. 

Șeful de catedră, prof.dr.ing. Gheorghe Silaș, a orientat activitatea atât asupra problemelor 
de vibraţii cu caracter fundamental cât şi asupra celor cu aplicaţii tehnice importante. Mai jos 
prezentăm principalele direcţii de cercetare de probleme de vibraţii, cu sublinierea rezultatelor 
obţinute.

Stand pentru studiul vibrațiilor unei palete de instalație 
pentru captarea energiei eoliene.

Stand pentru echilibrarea dinamică a rotorilor.
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Stabilizarea dimensională prin vibraţii mecanice  
a pieselor turnate sau sudate

Tensiunile remanente, după răcire, în piesele turnate sau sudate provoacă deformarea aces-
tora. Pentru înlăturarea sau micşorarea tensiunilor remanente şi ca urmare, stabilizarea dimensio-
nală a pieselor, se foloseşte procedeul termic. Acesta are multe dezavantaje cum sunt: risipă mare 
de energie termică, instalaţii speciale costisitoare, necesitatea deplasării pieselor, operaţie care 
prezintă dificultăţi în cazul pieselor de dimensiuni mari etc. Colectivul de cercetare s-a gândit 
să folosească în acest scop energia vibraţiilor unui vibrator mecanic. În acest scop s-a proiectat, 
realizat şi încercat în laborator un vibrator inerţial cu excentric, acţionat de un motor de curent 
continuu, cu turaţia variabilă până la 12.000 ture/minut.

Realizarea acestui tip de vibrator a fost sprijinită de întreprinderile:
• CIUMMR din Timişoara, director general fiind ing. Eugeniu Rădulescu, care a procurat 

toate componentele electronice;
• UMT, unde au fost executate toate piesele necesare;
• Electromotor, care a ajutat cu tolele pentru transformatorul de alimentare şi cu diodele 

de redresare.
Primul utilizator a fost centrala industrială CUPS din Bucureşti care a predat instalaţia 

întreprinderii IUPS din Suceava. Aceasta a folosit-o la stabilizarea dimensională a unor virole 
din oţel manganos pentru mori de ciment. Nota de constatări primită subliniază foarte favorabil 
eficacitatea stabilizării dimensionale obţinută cu instalaţia ce foloseşte vibraţiile.

O astfel de instalaţie de stabilizare dimensională prin vibraţii a fost predată şi întreprinderii 
ICM-Bocşa, care a folosit-o cu succes pentru o structură metalică destinată exportului.

Instalaţia a avut caracter de noutate ştiinţifică. De aceea în 1985 s-au obţinut asupra ei trei 
brevete de invenţie.

La a II-a Conferinţă naţională de vibraţii în construcţia de maşini, Timişoara, 1978, colec-
tivul a prezentat şi publicat studiul şi rezultatele obţinute în lucrarea cu titlul „ Metodă şi instalaţie 
pentru stabilizarea dimensională a structurilor sudate şi turnate cu ajutorul vibraţiilor mecanice” 
(Gh. Silaş, T. Cioară, L. Brîndeu, C. Nicolescu). O justificare teoretică a procedeului a fost publicată 
în anul 1985 cu titlul „Studiul stabilităţii dimensionale prin vibraţii cu ajutorul unui model neliniar” 
(Gh.Silaş, Gh.Drăgănescu), la a V-a Conferinţă naţională de vibraţii în construcţia de maşini. Au 
mai fost publicate mai multe lucrări asupra acestui subiect.

Dinamica sistemelor vibropercutante

Studiul mişcărilor sistemelor vibropercutante, cu caracteristica elastică liniară sau nelini-
ară între ciocniri, formează un capitol nou şi actual al teoriei vibraţiilor. Datorită ciocnirilor apar 
discontinuităţi ale vitezelor, astfel că metodele obişnuite de studiu ale vibraţiilor nu mai sunt 
aplicabile. Datorită complexităţii problemelor se deschid largi posibilităţi de dezvoltare şi genera-
lizare a metodelor din teoria vibraţiilor. S-au folosit foarte multe modele dinamice ale sistemelor 
vibropercutante, care au fost studiate prin diferite metode. Literatura existentă în acest domeniu 
este foarte variată şi bogată. 

O metodă generală de studiu pentru sistemele vibropercutante cu mai multe grade de 
libertate, cu ajutorul funcţiei legăturii unilaterale, va fi expusă în secţiunea „Probleme matematice 
în studiul vibraţiilor şi vibropercuţiilor structurilor mecanice”.

Au fost publicate în reviste şi publicaţii de prestigiu din ţară şi străinătate, un număr de 
peste 25 articole stiinţifice cu subiecte din domeniul dinamicii sistemelor vibropercutante. Cităm 
ca exemple:

• „Systems dynamiques a interactions percutantes” (Gh. Silaş), publicat în Actes du Colloque 
EQUA-DIFF-73, desfăşurat în anii 1973 la Bruxelles.
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• „Contribuţii privind studiul dinamicii mişcărilor vibropercutante optime ale sistemelor 
vibropercutante cu un grad de libertate” (Gh.Silaş, A. Hegedus), publicată în Buletinul ştiinţific şi 
tehnic al IP Timişoara, 16(30) din 1971.

În cele mai multe cazuri de sisteme vibropercutante studiate, cele două corpuri care se 
ciocnesc se consideră că au mişcări particulare sau unul din corpuri este în repaus. Dar în unele 
aplicaţii tehnice şi în numeroase aplicaţii practice se pune problema studiului unor cazuri mai 
complexe de ciocnire a două corpuri, unul din ele găsindu-se, de exemplu, în cea mai generală 
mişcare. Aşa cum rezultă din experienţă, în aceste cazuri prezintă o importanţă deosebită luarea 
în considerare a efectului percuţiilor produse de forţele de frecare din zona comună de contact 
dintre cele două corpuri în timpul ciocnirii. Această problemă este mai puţin studiată în literatura 
de specialitate, iar în unele lucrări se ajunge la unele concluzii eronate, deoarece se aplică legile 
ciocnirilor la corpuri cu deformaţii mari elasto-plastice, pentru care nu mai sunt valabile ipotezele 
de calcul de la ciocnirile instantanee. Cercetătorii din Laboratorul de Vibraţii şi Vibropercuţii s-au 
ocupat de mai mult timp cu unele aspecte ale acestei probleme şi au obţinut rezultate interesante 
şi utile. Cazuri mai deosebite sunt cel al ciocnirii coplanare a unui corp şi cel al mişcării generale 
a corpului. În toate situaţiile s-au stabilit condiţiile ca alunecarea relativă dintre corpuri să se 
termine în prima sau a doua fază a ciocnirii dintre corpuri şi s-au determinat parametrii cinematici 
ai distribuţiilor de viteze ale celor două corpuri la sfârşitul ciocnirii, influenţaţi şi de percuţiile 
de frecare din decursul ciocnirii. În acest domeniu au fost comunicate şi publicate un număr de 
şase articole, dintre care se evidenţiază: „Efectul percutant al forţelor de frecare, în timpul ciocnirii 
coplanare a unui corp” (Gh. Silaş, I. Smicală), publicat în „Studii şi cercetări de mecanică aplicată”, 
Ed. Academiei Române, Nr. 4, tom. 5 3, iulie-august, 1994.

Probleme matematice în studiul vibraţiilor și vibropercuţiilor  
structurilor mecanice

Profesorii Silaş Gh. şi Brîndeu L. au stabilit o metodă generală de studiu pentru sistemele 
vibropercutante cu mai multe grade de libertate. Fiecărei cuple percutante i se asociază o funcţie a 
legăturii unilaterale care reprezintă forma analitică de prezentare a cuplei. Folosirea funcţiei legăturii 
unilaterale reprezintă un mod nou şi original de tratare, nemaiîntâlnit în literatură, ce permite discu-
tarea tuturor cazurilor posibile de mişcări ale sistemelor vibropercutante. Avantajul folosirii funcţiei 
legăturii unilaterale constă şi în posibilitatea transpunerii analitice a problemei vibropercuţiilor, 
astfel încât să se poată aplica oricare dintre metodele generale ale mecanicii analitice, ca de exemplu 
metoda ecuaţiilor lui Lagrange. Folosind această metodă s-au studiat o serie de cazuri nemaiîntâlnite 
în literatură, mai ales mişcări periodice cu ciocniri şi contact neinstantaneu, în cazul coeficientului de 
restituire nul, sau cazul mişcării periodice a vibratorului simplu rezemat pe un limitator rigid.

În problema importantă a stabilităţii mişcărilor periodice ale sistemelor vibropercutante 
s-a realizat o metodă nouă şi originală, aplicabilă oricărui sistem. În această metodă se folosesc 
ecuaţiile în variaţii. După integrarea acestora, se deduc ecuaţiile în perturbaţii necesare găsirii 
condiţiilor de stabilitate a mişcărilor periodice. Avantajul metodei constă în următoarele:

• se simplifică calculele pentru obţinerea ecuaţiilor în perturbaţii;
• simplificarea este şi mai evidentă pentru sistemele acţionate de forţe perturbatoare peri-

odice, însă nearmonice;
• metoda este aplicabilă şi sistemelor vibropercutante cu caracteristica elastică neliniară 

între ciocniri, ceea ce nu se poate face prin nici una dintre metodele cunoscute;
• ecuaţiile necesare studiului stabilităţii se pot scrie independent de cunoaşterea legilor 

mişcării periodice.
Cercetările şi rezultatele prezentate mai sus, precum şi alte studii în legătură cu sistemele 

vibropercutante, sunt expuse în tratatul, „Sisteme vibropercutante” de autorii Silaş Gheorghe şi 
Brîndeu Liviu, premiat în 1986 cu premiul „Traian Vuia” al Academiei Române.

La integrarea ecuaţiilor diferenţiale ce determină mişcarea neliniară a sistemului vibrant sau 
vibropercutant, dificultăţi apar din cauza neliniarităţilor caracteristicilor elastice şi de amortizare. Pentru 
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înlăturarea acestora s-a introdus metoda aproximării poligonale a acestor caracteristici. Procedeul a 
fost utilizat în mai multe lucrări publicate în ţară şi străinătate cum sunt: „Polygonale Nähe rung nicht-
linear Kennlimen” (Gh. Silaş, H. Klepp), publicată în ZAMM 46, Nr. 1, din 1996; „Näherungsmethode 
zum Studium nichtlinear konservativer Schwingungen” publicată în Revue Roumanie des Sciences 
Techeniques, Serie de Mec. Apliqueé 11(2) din 1966; „Consideraţii privind aplicarea metodelor poligona-
le în studiul vibraţiilor” (D. Mangeron, Gh. Silaş, L. Brîndeu, M. Toader) prezentată la a IV-a sesiune de 
comunicări ştiinţifice – Creaţia tehnică, organizată la Iaşi în 1983; „O nouă metodă de studiu a sistemelor 
vibropercutante cu un grad de libertate şi o cuplă percutantă” publicată în Bul. St. şi Tehnic al I.P.T. 16(30) 
din 1971. Prezentarea metodei şi aplicaţii sunt cuprinse în teza de doctorat a prof. Silaş Gheorghe, cu 
titlul „Metode şi rezultate noi în studiul sistemelor vibropercutante generale cu un grad de libertate şi a 
vibraţiilor cu caracteristici neliniare”, susţinută la IP Iaşi în anul 1971.

Într-o problemă de autovibraţii, prin aproximarea poligonală a caracteristicii de amortizare 
neliniară şi operând în planul fazelor se pot studia ciclurile limită şi stabilitatea lor. Ca exemplu se poate 
menţiona lucrarea „Ligne de discontinuité et cycles limites d’un système mecanique non-liniaire autoen-
tretenu à un degré de liberté” publicată în „Actes du colloque EQUA-DIFF-73, Bruxelles, în anul 1973.

Rezultate importante în studiul dinamicii sistemelor vibropercutante s-au obţinut prin 
utilizarea variabilei complexe. Unele dintre acestea sunt expuse în lucrările „Asupra folosirii vari-
abilei complexe în studiul mişcării sistemelor vibropercutante” (Gh. Silaş, L. Brîndeu), publicată 
în Buletinul Științific şi tehnic al IPT 20(34) în anul 1975 şi „Metoda reprezentărilor complexe în 
studiul sistemelor vibropercutante” (Gh. Silaş, L. Brîndeu) publicată în volumul lucrărilor celei de a 
IV-a Conferinţe naţionale de vibraţii în construcţia de maşini, Timişoara, 1982.

În unele probleme de vibraţii au fost utilizate metoda elementelor finite şi metode numeri-
ce de integrare a ecuaţiilor diferenţiale. Aceste procedee au fost folosite în lucrările: „Consideraţii 
privind influenţa vibraţiilor forţate asupra rezistenţei de lucru la scarificare a solului „(Gh. Silaş, 
N. Faur, M. Popa), publicată în lucrările celei de a VII-a Conferinţă naţională de vibraţii mecani-
ce, Timişoara, anul 1993 şi „Simularea numerică a răspunsului dinamic al structurilor compliante” 
(Gh. Silaş, A. Pele), publicată în lucrările Celei de a IX-a Conferinţă naţională de vibraţii mecanice 
din cadrul Zilelor Academice Timişene, desfăşurată la Timişoara în anul 1999. În lucrare se consi-
deră complianţa componentelor unui robot, în mişcare relativă faţă de situaţia de corpuri rigide. 
Ecuaţiile diferenţiale obţinute se integrează numeric.

Probleme de acustică, ultraacustică și de protecţia mediului înconjurător

Un colectiv de cercetători, din cadrul subcomisiei de acustică, a pus bazele cercetărilor 
tehnologice de implementare în industrie a tehnologiilor cu ultrasunete. Au obţinut rezultate de 
valoare privind calculul concentratoarelor adaptoare de undă precum şi în activarea cu ultrasu-
nete a proceselor de curgere, omogenizare şi sterilizare a mediilor lichide şi vâscoase precum şi 
a materialelor polimerice în procesele de transformare. La fel s-au obţinut rezultate valoroase în 
problema tehnologiilor alimentare ca şi în domeniul acusticii şi ultraacusticii medicale. Prin studii 
experimentale realizate în laboratorul de ultrasunete al Universităţii Politehnica din Timișoara au 
fost realizate emulsii uleioase de mare stabilitate.

O preocupare importantă a cercetătorilor din cadrul Laboratorului de Vibraţii şi 
Vibropercuţii, care au fost şi membri ai subcomisiei de acustică, o constituie problema protecţiei 
mediului înconjurător, cu referire în special la depoluarea municipiului Timişoara de zgomote şi 
vibraţii produse de mijloacele de transport rutier, feroviar şi aerian.

Studiile realizate au caracter preponderent de cercetare experimentală şi au ca scop iden-
tificarea nivelelor de vibraţii şi zgomot şi a principalelor surse de zgomot datorat mijloacelor de 
transport şi mai ales a tramvaielor pe arterele aglomerate. Din măsurătorile realizate în conformitate 
cu normativele în vigoare, s-a constatat că în aproape toate punctele unde s-au efectuat măsurători 
limitele admisibile sunt cu mult depăşite. În acest sens au fost realizate următoarele: întocmirea unei 
hărţi a Timişoarei cu repartiţia nivelului de zgomot pe traseele mijloacelor de  transport;  determinarea 
şi analiza principalelor surse de zgomot şi vibraţii ale mijloacelor de transport; recomandarea unor 
remedieri constructive ale căilor de rulare şi ale mijloacelor de transport în comun.



136

Rezultatele obţinute au fost predate prin protocol primăriei municipiului Timişoara şi au 
fost publicate în mai multe articole ştiinţifice, printre care: „Cercetări, rezultate şi concluzii privind 
poluarea prin zgomote şi vibraţii produse de traficul rutier, feroviar şi aerian” (Gh. Silaş, L. Brîndeu, 
N. Herişanu, M. Suciu) publicat în lucrările Conferinţei de Dinamica Maşinilor (CDM-97) organi-
zată la Braşov în anul 1997.

Un punct de reper deosebit al cercetătorilor l-a constituit aniversarea în mai 1995 a „Zilei 
mondiale a mediului înconjurător” unde s-au discutat concluziile ce au rezultat din conferinţele 
internaţionale de la Berlin şi Rio de Janeiro ale şefilor de state privitoare la protecţia mediului 
ambiant. Prin această acţiune, membrii subcomisiei au conştientizat faptul că protecţia mediului 
înconjurător este o problemă majoră de cercetare ştiinţifică interdisciplinară.

Rezultate ştiinţifice de mare valoare sunt legate de studiul agresiunii acustice asupra orga-
nului auditiv. Împreună cu un colectiv de medici condus de Prof.dr. medic Constantin Ursoniu au fost 
studiate probleme legate de comportarea organismului uman ce lucrează în condiţii de vibraţii şi 
zgomote. Studiile au fost realizate atât în condiţii de laborator cât şi în condiţii reale asupra munci-
torilor care lucrează cu ciocane pneumatice. Una din lucrările în acest domeniu este „Certaines 
aspects des modifications de l’excitabilite neuro-musculaire chez les ouvriers des diverses industrie” 
(Gh. Silaş, C. Ursoniu, A. Danker) – Congress with Intern. Particip. in Industr. Neurolog  
Praga, 1969.

În anul 1977 s-a iniţiat un contract de cercetare ştiinţifică cu IAB (Întreprinderea de 
Autocamioane Braşov). Tema se referea la reducerea zgomotelor şi vibraţiilor la autocamioanele 
de fabricaţie IAB. Cea mai grea problemă de vibraţii şi zgomote a întreprinderii era la cutiile de 
viteză. Cutiile de viteză constituiau un produs care se livra la export. Recepţionerii unor firme 
străine importatoare uneori nu acceptau produsul pe motiv de nivele de zgomot semnalate de ei în 
mod subiectiv. Se impunea realizarea unui aparat, tester acustic, care să prezinte în mod obiectiv 
nivelele de zgomot realizate de cutia de viteze.

Pentru a avea date de proiectare şi executare a aparatului s-a realizat un program de înre-
gistrare a vibraţiilor şi zgomotelor pe standul de probă, pentru un lot mare de cutii de viteze. 
Operaţia a durat o lună, fiecare cutie de pe bandă a fost testată la toate vitezele. Înregistrările au 
fost făcute pe înregistratorul magnetic Bruel & Kjaer 7001 şi pe un aparat de înregistrat vibraţii 
SM din RDG. Spectrele semnalelor de pe benzile înregistrate au fost prelucrate în Laboratorul 
de Vibraţii şi Vibropercuţii. Prelucrarea s-a făcut analogic întrucât pe atunci nu se beneficia 
de prelucrarea digitală pe calculator. Pe baza acestor date s-a putut realiza testerul acustic.  
În luna decembrie 1977 s-a predat protocolul şi testerul. Testerul, pe lângă evidenţierea nivelelor 
de zgomot şi vibraţii printr-un spectru, conţinea şi un canal de audiţie la căşti. Se pătrundea 
astfel cu urechea în interiorul cutiei de viteză. Testerul a fost extrem de util, fiind acceptat şi de 
recepţionerii străini. Testerul este una din realizările de seamă ale Laboratorului de Vibraţii şi 
Vibropercuţii.

Studiul teoretic și experimental al vibraţiilor mașinilor  
de transportat și de ridicat

Cercetarea experimentală a apărut odată cu începerea activităţii de cercetare contractuală. 
În Catedra de Mecanică această activitate a început în anul 1966.

Primul contract s-a referit la studiul experimental al vibraţiilor la un număr 20 de tipuri 
de maşini de ridicat şi de transportat. Au fost studiate grinzi, poduri rulante, macarale, macarale 
portuare, etc. aflate în dotare la UMT, UCMR, CSR, UCM Bocşa, Trustul de Construcţii Timişoara, 
portul Constanţa, etc. Studiul şi măsurătorile s-au făcut în colaborare cu proiectantul ICPMRT 
(Institutul de cercetări şi proiectări pentru maşini de ridicat şi transportat din Timişoara).

S-a studiat dinamica acestor maşini, s-au determinat frecvenţele proprii în vederea elimi-
nării rezonanţlor în funcţionare. Un accent deosebit a fost acordat problemelor de stabilitate în 
funcţionarea maşinilor de ridicat şi de transportat. Măsurătorile au fost făcute cu aparatul SDM 
132 fabricat de firma VEB „Otto Schon”, din Dresda.
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Aparatul SDM 132 era dotat cu traductoare seismice de acceleraţie de tip piezoelectric. 
În trusele aparatului se aflau numai cabluri scurte de conexiune la traductori. Nu se puteau face 
măsurători la distanţe mai mari de 5 m. Pentru cercetările solicitate erau necesare cabluri de 
cel puţin 15-20 m lungime. Cu greu s-a reuşit să se realizeze un cablu de lungime potrivită prin 
înădiri cu mufe special construite. Aparatul SDM 132 nu era livrat cu masa de etalonare. A trebuit 
concepută şi realizată una proprie. 

O staţie de măsură era compusă din aparatul SDM 132, un osciloscop Orion şi un aparat 
de înregistrare vibrograme pe film Röntgen. Pe parcurs operaţia de înregistrare a vibraţiilor a 
fost îmbunătăţită prin adaptarea unui aparat medical, cardiograf IOR, cu înregistrare pe hârtie 
termosensibilă. Apoi, cu timpul, s-a trecut la oscilografele cu buclă tip 12-LS-1 şi 8-LS-1 şi la 
înregistratoarele magnetice tip 7001 şi 7003 Bruel &Kjaer, obţinute din import prin Ministerul 
Învățământului, în afara fondurilor repartizate catedrei.

Sprijinul acordat de Serviciul dotări din import din Ministerul Învățământului, pentru 
înzestrarea Laboratorului de Vibraţii şi Vibropercuţii al Catedrei de Mecanică, a fost influenţat şi de 
rezultatele cercetărilor experimentale obţinute în activitatea contractuală, cum se va arăta mai jos.

În anul 1970, un pod rulant de o construcţie specială: mono-grindă cu cărucior pe colţ, 
proiectat de IPCMRT din Timişoara, executat de UMT, montat urgent la IMG-Bucureşti, trebu-
ia omologat prin efectuarea de probe de omologare. Echipa de la Timişoara, din Catedra de 
Mecanică, cu aparatura necesară, s-a deplasat la Bucureşti cu microbusul „Laborator mobil de 
vibraţii”. Probele s-au efectuat timp de 28 ore fără întrerupere. Un inginer de la IMG, care a 
ajutat la măsurători a povestit unui vecin despre fapta colectivului. Vecinul era d-nul inginer Dinu 
Săceanu de la serviciul import al Ministerului Învățământului. A doua zi, d-nul ing. Dan Juncu de 
la acelaşi serviciu, l-a condus pe d-nul inginer Cioară Titus la depozitul de aparate al Ministerului 
Învățământului de pe Splaiul Independenţei unde i-a oferit, la alegere, din aparatele cumpărate de 
Ministerul Învățământului de la o expoziţie internaţională.

În legătură cu maşinile de ridicat şi transportat, până la urmă s-au strâns un număr mare 
de înregistrări şi tema dată a putut fi rezolvată. Până în anul 1980 toate prototipurile proiectate 
de ICPMRT din Timişoara au fost studiate şi testate pentru omologare cu ajutorul colectivului şi a 
aparaturii Laboratorului de Vibraţii şi Vibropercuţii. La acea vreme studiile şi înregistrările au fost 
deosebit de utile pentru proiectanţi.

Rezultatele cercetărilor au fost predate, prin mai multe protocoale, beneficiarului ICPMRT 
din Timişoara. Dintre acestea se subliniază protocolul „Studiul experimental al stărilor de tensiune şi 
al mişcărilor vibratorii în elementele construcţiei metalice a podului rulant 12,5tf x 15m” (Gh. Silaş, 
I. Nichita, I. Groşanu, N. Gheorghiu, O. Gligor, I. Feimer, T. Cioară) predat în anul 1969.

Studiul vibraţiilor structurilor componente ale centralelor electrice,  
hidraulice și eoliene

O colaborare de lungă durată, începută în anul 1968, a fost în legătură cu studiul dinamicii 
echipamentelor hidroenergetice. Primele măsurători au fost făcute în colaborare cu ICPEHR Reşiţa, 
filiala Timişoara şi se referă la blocurile automate de reglare a turaţiei la turbinele Kaplan de 178 
MW de la Porţile de Fier. Apoi au urmat probele speciale privind determinarea constantelor de 
timp ale regulatorului turbinei, determinarea caracteristicilor dinamice ale echipamentelor celor 
trei porţi ale ecluzei precum şi depistarea cauzelor distrugerii structurii de rezistenţă a grătarului 
rar ce deservea unul dintre grupuri. În acest din urmă caz trebuiau măsurate tensiuni în mediul 
subacvatic. 

S-au măsurat simultan o serie de parametri: turaţia hidroagregatului, presiuni în camera 
spirală, în tubul de evacuare şi în circuitele hidraulice de acţionare ale aparatului director etc. 
Nu s-a dispus de la început de traductoarele şi aparatele necesare. Au fost concepute, proiectate 
şi realizate traductoare de presiune, de turaţie şi dispozitive de amplasare a lor pe echipamente-
le investigate etc. Ulterior, prin sprijinul Ministerului Învățământului, s-au primit şi traductoare 
inductive de deplasare din import, pentru care atunci nu aveam posibilitatea construirii lor.
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Pentru cercetările efectuate la hidrocentralele de pe râul Argeş şi în special pentru cea de la 
Curtea de Argeş, s-a conceput, proiectat şi realizat un excitator electromecanic cu care s-au testat 
caracteristicile dinamice ale sistemului de reglaj a turaţiei.

Și la centralele termoelectrice există foarte multe probleme de vibraţii, structurile acestora 
fiind mai complexe decât cele ale centralelor hidroelectrice. La centralele de la Rovinari şi Turceni, 
în 1978, s-a studiat şi s-a scos în evidenţă contribuţia esenţială a cuplajului semirigid dintre axele 
ventilatorului de gaze arse şi a motorului de antrenare, deci nealinierea dintre cele două axe, care 
era cauza vibraţiilor şi ca urmare distrugerea rapidă a motorului de antrenare livrat de ICM Reşiţa. 
Pentru a se putea scoate în evidenţă aceste vibraţii a fost proiectat un model de ventilator, pe care l-a 
executat ICM Reşiţa, pe care s-au experimentat toate soluţiile propuse pentru atenuarea vibraţiilor.

O altă temă din sfera instalațiilor termice a fost „Studiul vibraţiilor la palete şi discuri pale-
tate pentru turbinele cu abur”. S-a efectuat atât studiul teoretic cât şi experimental. În Laboratorul 
de Vibraţii şi Vibropercuţii s-a realizat un stand de încercare. Pentru a determina pulsaţiile proprii 
ale paletelor turbinei cu aburi, discul paletat a fost izolat de influenţa corpurilor exterioare fiind 
suspendat de suport cu arcuri elastice, iar excitaţia s-a făcut nu direct, ci la nivelul butucului. 
Pulsaţiile proprii determinate experimental pe acest stand, coincideau cu cele teoretice. 

Un exemplu semnificativ de temă complexă îl constituie studiul vibraţiilor cazanului de 
abur de la centrala Termoelectrică de la Anina, cercetare realizată în anii 1984-1985. Se urmă-
rea stabilirea gradului de periculozitate al efectului dinamic, datorat exploziilor de excavaţie a 
combustibilului dintr-o carieră amplasată în vecinătatea centralei, asupra structurii cazanului şi a 
construcţiei metalice de susţinere a acestuia. Amplasarea centralei termoelectice de la Anina, pe 
muntele de la Crivina lângă zăcământul de combustibil, pe motiv de economicitate, a fost o mare 
eroare iniţială necombătută atunci de specialişti.

Studiile experimentale trebuiau executate în trei situaţii distincte: cazan liber, fără legături 
cu construcţia metalică de susţinere; cazan cu limitatori rigizi; cazan cu legături prin amortizori 
hidraulici.

Pentru această lucrare complexă au fost proiectate şi realizate prin autoutilare, un număr 
mare de traductoare de acceleraţie şi inductive pentru deplasări. Pentru siguranţa măsurători-
lor, mai ales că altă explozie apropiată nu era planificată, în punctele esenţiale s-au plasat câte 
două traductoare, la câte două amplificări diferite. La realizarea pieselor mecanice pentru aceste 
traductoare s-a beneficiat foarte mult de sprijinul domnului Markus Arke directorul întreprinderii 
Electrotimiş Timişoara.

O cercetare remarcabilă, efectuată pe un stand construit în acest scop, se referă la studiul 
vibraţiilor paletelor agregatelor de vânt cu ax orizontal. În cadrul rezolvării temelor din Programul 
Naţional de agregate de vânt s-au determinat pulsaţiile proprii şi modurile proprii de vibraţii ale 
paletelor unui agregat de vânt de 300 kW ce urma să fie instalat pe Semenic. Proiectul acestui 
stand a avut la bază acelaşi principiu al izolării prin structuri elastice a paletei experimentate, 
principiu expus şi în cazul realizării standului de testare a paletelor turbinelor cu abur. 

Piesele standului pentru testarea paletelor au fost executate la ICM Bocşa, prin amabilitatea 
domnului inginer şef Potoceanu. Acest ajutor a fost acordat în schimbul unui aparat de stabilizare 
dimensională prin vibraţii ce catedra l-a construit câţiva ani înainte, pe care ICM-Bocşa l-a folosit 
pentru o structură metalică destinată exportului.

Standul de încercări la vibraţii a paletelor a fost un factor esenţial în rezolvarea multor 
probleme de vibraţii studiate în Catedra de Mecanică, cum sunt de exemplu, metoda de echilibrare 
dinamică a agregatelor de vânt şi metoda de verificare a profilelor secţiunilor transversale ale 
paletelor, utilă la reprezentarea spaţială a formelor modurilor de vibraţii etc.

În acest domeniu s-au publicat peste 12 articole ştiinţifice, dintre care se remarcă:
• ”Theoretical and Experimental Aspects of the Dynamic Horizontal axis wind Turbines” 

(Gh. Silaş, T. Cioară), publicat în Revue Roumaine des Sciences Tehniques, Mec.30 (2-3) din 1985.
• „Studiul experimental al vibraţiilor unui sistem format dintr-un cazan şi structura meta-

lică de susţinere” (Gh. Silaş, T. Cioară, M. Toader, I. Marina, V. Bacria, A. Dănoiu, D. Uroşu), 
publicat în „Lucrările celei de a VI-a Conferinţă naţională de vibraţii în construcţia de maşini”, 
Timişoara, 1988.
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* * *

Vibrațiile mediilor continue

Un domeniu distinct de cercetare dezvoltat cu predilecție în perioada 1999-2007 a fost 
studiul vibrațiilor mediilor continue, abordat de echipa formată din profesorii Vasile Marinca și 
Nicolae Herișanu. Într-o primă parte, preocupările s-au axat pe studiul barelor Bernoulli-Euler. 
A fost considerat cazul in care bara Bernoulli-Euler vibrează sub acțiunea forțelor elastice – arce de 
rotație și arce de translație și a unei mase adiționale la un capăt al barei. Pentru bara în consolă s-a 
folosit metoda standard de separare a variabilelor, comparând rezultatele cu cele obținute folosind 
metoda Rayleigh-Ritz pentru primele două frecvențe, obținând valori foarte apropiate. Deplasările 
unei bare ca superpoziție dintre modul al doilea de vibrație și perturbarea armonică a unui capăt 
al barei a fost studiat atașând lagrangianul mișcării. Problema a fost rezolvată determinând multi-
plicatorii lui Lagrange prin aplicarea optimală a teoriei variaționale. A fost minimizată funcționala 
acțiune stabilind o formulă iterativă numită corecție funcțională. Soluțiile au fost reprezentate în 
planul fazelor, după care s-a trecut la partea a doua a acestui domeniu: studiul vibrațiilor a două 
bare în trepte de tip Bernoulli-Euler. Prima bară este încastrată la un capăt iar cea de a doua liberă 
la celalalt capăt și prevazută cu o masă adițională. Presupunând că presiunea de contact dintre cele 
două bare este neglijabilă, s-au pus condițiile de continuitate ale deplasării, a unghiului de pantă, 
a momentului și a forței tăietoare. De asemenea, s-a ținut seama că secțiunile celor două bare au 
fost diferite. S-a tratat de asemenea problema vibrațiilor barelor Bernoulli-Euler în număr de n 
trepte (n>2), la ultima fiind atașată o masă adițională. Un alt studiu a fost făcut pentru barele 
Bernoulli-Euler sprijinite pe suporți multipli și acționate de o forță axială constantă. Folosind func-
țiile lui Dirac și Green, s-au considerat 5 situații distincte: bare dublu articulate, dublu încastrate, în 
consolă, încastrată-articulată și liberă la ambele capete. În plus, s-au considerat barele care conțin 
mase concentrate, arce de translație și de rotație și forte axiale. A treia parte a studiilor a fost 
dedicată vibrațiilor barelor de tip Timosenko, studiate cu metoda funcțiilor spline de ordinul 3. 
Influența forțelor compresive axiale asupra frecvențelor a fost studiată prin intermediul principiului 
lui Hamilton. Ca și rezultat important, s-a demonstrat că primele 4 frecvențe ale barelor de tip 
Timosenko având profilele U, O, T, I nu sunt apropiate de primele 4 frecvențe proprii ale barelor 
Bernoulli-Euler. O altă concluzie desprinsă a fost legată de efectul forțelor de inerție de rotație și a 
forțelor tăietoare, care nu se poate neglija numai pentru modurile superioare ci și pentru moduri 
inferioare. Vibrațiile barelor Timosenko conținând mase adiționale au fost studiate aplicând metoda 
iterativ-variațională. S-a arătat că în studiul vibrațiilor construcțiilor înalte, a podurilor, a turnurilor 
etc., studiul vibrațiilor Bernoulli-Euler conduce la rezultate care nu sunt conforme cu realitatea, 
astfel încât barele de tip Timosenko sunt mai potrivite pentru studiu în aceste situații.

În ultima parte a acestor studii s-au folosit metode aproximative de tip Urabe și Galerkin 
pentru barele de tip Timosenko. Acțiunea forțelor normale a condus la ecuații de tip Mathieu, 
rezolvabile cu funcții de tip Bessel. Ecuațiile de tip Duffing și van der Pol au fost studiate cu metoda 
scărilor multiple. Stabilitatea tipurilor de bare în consolă sau articulate la ambele capete a fost 
investigată cu teoría Hill-Floquet. Pentru studiul efectelor maselor concentrate și al inerției de rota-
ție a fost folosită transformata Laplace și funcții de tip Bernstein. În acest fel s-a putut determina 
deflecția totală, unghiul de încovoiere, momentele și forțele tăietoare.

În cadrul acestui domeniu de cercetare au fost publicate 41 de lucrări științifice în țară și 
străinătate (Rusia, Israel, India, Germania, Serbia, Anglia, SUA etc.).

Studiul sistemelor vibrante neliniare

Începând din anul 2008, atenția principală a echipei de cercetare formată din profesorii Vasile 
Marinca și Nicolae Herișanu a fost îndreptată spre studiul sistemelor vibrante neliniare. În studiul 
vibrațiilor mediilor continue, dar și in alte situații reale apare necesitatea modelării fenomenelor prin 
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ecuații diferențiale neliniare, caz în care soluțiile exacte nu pot fi determinate decât foarte rar și prin 
urmare trebuie apelat la soluții aproximative. Metodele existente în literatura de specialitate (meto-
da perturbatoare, metoda scărilor multiple, metoda balanței armonice, metoda Krilov-Bogoliubov-
Mitropolski, Lindstedt-Poincare etc.) fac apel la existența unui parametru mic sau se pot aplica doar 
pe o porțiune limitată din domeniul de interes. Nu există nicio metodă aproximativă care să se aplice 
oricărui sistem vibrant arbitrar (fără condiții restrictive). Pentru prima dată în acest domeniu în anul 
2008 membrii echipei au propus o metodă simplă, eficientă și rapidă pentru rezolvarea aproximativă 
a unor ecuații diferențiale neliniare ce descriu mișcarea unui sistem vibrant, denumită „Optimal 
Homotopy Asymptotic Method”, ce se poate aplica și altor sisteme dinamice neliniare, fără caracte-
ristici vibrante. Printr-o construcție specială numită homotopie, rezolvarea unei ecuații diferențiale 
neliniare se reduce la rezolvarea a cel mult două ecuații liniare. Se introduc noțiuni ca operator linear, 
funcții auxiliare optimale, parametri de reglare a convergenței, care permit determinarea soluțiilor 
aproximative cu o eroare foarte bună în comparație cu alte metode existente. Pentru determinarea 
valorilor optimale ale parametrilor de reglare a convergentei se folosesc metode riguros demonstrate 
din punct de vedere matematic cum sunt metoda celor mai mici pătrate, a minimizării restului, 
Galerkin, Ritz, metoda colocației sau Kantorovici. Metoda propusă în 2008 a intrat în atenția multor 
cercetători străini care o folosesc uzual în multe articole științifice sau teze de doctorat, fiind citată 
în câteva sute de lucrări publicate în literatură. Trebuie remarcat că metoda aparținând profesorilor 
Marinca și Herișanu a devenit o metodă matură, de sine stătătoare, fără neajunsuri de gen „open 
problems”, nu necesită teoreme și concepte suplimentare, nu necesită condiții speciale sau restricții 
asupra ecuațiilor sau asupra condițiilor inițiale sau a domeniului de definiție. Soluțiile analitice sunt 
obținute explicit și concis și în obținerea lor nu este necesară utilizarea de calculatoare superperfor-
mante, ci calculatoare obișnuite, cu o dotare soft uzuală.

În afara acestei metode, cei doi cercetători au mai pus bazele și altor metode aproximative, 
precum Optimal Homotopy Perturbation Method (OHPM), Optimal Variational Iteration Method 
(OVIM), Optimal Variational Method (OVM), Optimal Parametric Iteration Method (OPIM), Optimal 
Iteration Method (OIM) și Optimal Auxiliary Functions Method (OAFM), care conduc la obținerea 

unor rezultate excelente. Toate aceste metode și 
aplicații ale lor au fost prezentate în peste 100 
de lucrări științifice publicate în reviste presti-
gioase, ca de exemplu: Wind Energy, Journal 
of Sound and Vibration, Meccanica, Applied 
Mathematics and Computation, Central European 
Journal of Physics, Mathematical Problems in 
Engineering, International Communications in 
Heat and Mass Transfer, Discrete Dynamics in 
Nature and Society etc.

Cele mai importante realizări în acest 
domeniu ale celor doi cercetători sunt reflectate 
în două monografii publicate de prestigioasa 
editura Springer: „Nonlinear Dynamical Systems 
in Engineering. Some Approximate Approaches” 
publicată în 2011 și „The Optimal Homotpy 
Asymptotic Method. Engineering Applications”, 
publicată în 2015. Monografiile menționate se 
regăsesc în bibliotecile celor mai prestigioase 
universități din lume, printre care și Stanford 
și MIT din SUA și conțin principalele rezultate 
originale obținute de cei doi autori în perioada 
2008-2014. Prima monografie a fost premiată 
de AGIR filiala Timiș iar cei doi autori au fost 
premiați de Senatul UPT pentru rezultate deose-
bite obținute în cercetarea științifică.
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Baza materială

Laboratorul de Vibraţii şi Vibropercuţii a fost înfiinţat, organizat şi dotat în cadrul Catedrei 
de Mecanică de la Institutul Politehnic din Timişoara. La început a funcţionat în spaţii modeste din 
sediile catedrei şi anume la subsolul clădirii Facultăţii de Construcţii din Bulevardul Republicii, nr.9, 
iar în intervalul 1972-1981 la etajul 2 al clădirii SPM de la Facultatea de Mecanică. În anul 1981 
sediul Catedrei de Mecanică a fost transferat în noul corp de laboratoare construit la Facultatea de 
Mecanică. Aici s-a repartizat un spaţiu suficient de mare, la parter, în suprafaţă de 168 m2, pentru 
instalarea şi organizarea Laboratorului de Vibraţii şi Vibropercuţii.

Realizarea dezideratului de organizare şi dotare a laboratorului s-a făcut treptat şi lent 
datorită lipsei de fonduri şi de mijloace materiale necesare. Începutul nu s-a făcut prin achiziţiona-
rea de utilaje şi aparate cu fonduri financiare obţinute de la buget, ci prin activitatea de autoutilare 
în cadrul Catedrei de Mecanică, cu ajutorul unităţilor economice şi întreprinderilor cu care s-a 
colaborat şi pentru care s-au rezolvat multe probleme de vibraţii.

Un factor decisiv în activitatea de autoutilare a Laboratorului de Vibraţii şi Vibropercuţii şi a 
celorlalte laboratoare din catedră a fost înfiinţarea în anul 1965 a atelierului Catedrei de Mecanică. 
În următorii doi ani atelierul a fost dotat cu maşini unelte necesare efectuării multor operaţii de 
prelucrări mecanice, sudură, tratamente termice şi chiar turnare a unor piese de aluminiu. Doi ani 
mai târziu a fost amenajat şi un atelier de electronică echipat corespunzător. 

În anul 1965 a fost angajat la catedră ca inginer d-nul Titus Cioară căruia i-a revenit sarcina 
de a conduce operaţia de autoutilare a laboratoarelor prin atelierul înfiinţat.

Primele aparate şi standuri construite pentru Laboratorul de Vibraţii şi Vibropercuţii au fost:
• Aparat pentru determinarea momentului giroscopic, rotorul fiind acţionat prin turbină 

pneumatică. Acest aparat a fost realizat şi pentru Catedra de Mecanică de la Institutul Politehnic 
Bucureşti la cererea profesorului Alexandru Stoenescu.

• Aparat pentru înregistrarea mişcărilor unui sistem vibropercutant, cu lagăre de alunecare.
• Construirea unui aparat complex pentru punerea în evidenţă a fenomenului de salt în 

amplitudine în cazul vibraţiilor neliniare. Acest aparat a fost realizat ulterior şi pentru Catedra 
de Rezistenţa Materialelor de la Institutul Politehnic Bucureşti la cererea d-nului profesor 
Gh. Buzdugan, pentru care s-a mai construit şi un amortizor dinamic simplu.

Primul aparat mai sofisticat care a înzestrat Laboratoarele de Vibraţii şi Vibropercuţii a fost 
aparatul de măsurat vibraţii SDM 132, fabricat de firma VEB „Otto Schon” din Dresda, obţinut prin 
Ministerul Invăţământului.

Datorită faptului că cercetările experimentale şi măsurătorile trebuiau efectuate la unele 
unităţi repartizate la distanţe mari de Timişoara pentru transportul instalaţiilor, a aparatelor de 
măsură şi a personalului cercetător s-a făcut intervenţie la CSP şi s-a aprobat repartiţia unui micro-
bus TV cu destinaţia de „Laborator mobil de Vibraţii”. Acesta a fost al doilea utilaj marcant ce a 
înzestrat Laboratorul de Vibraţii şi Vibropercuţii. Laboratorul mobil a contribuit substanţial la rezol-
varea a numeroase teme şi contracte de cercetare de vibraţii la unităţi economice şi întreprinderi 
din toate regiunile ţării.

Un salt substanţial şi de calitate în înzestrarea Laboratorului de Vibraţii şi Vibropercuţii 
şi a celorlalte laboratoare ale Catedrei de Mecanică, a fost realizat prin programul PNUD, iniţiat 
pentru Institutul Politehnic din Timişoara de către Academicianul Ioan Anton, Rector al Institutului 
şi prof.Gheorghe Silaş, prorector. Prin acest program laboratorul a fost înzestrat în anul 1979 cu 
un calculator Hewlett Packard tip 9845T, echipat cu un sistem de achiziţie a datelor pe 16 canale. 
Calculatorul a fost fabricat în Franţa, de firma Enartec-Schlumberger. Valoarea înzestrării prin 
PNUD a laboratorului a fost în acea vreme de 85.000$. Pe atunci, departamentul de comerţ al SUA, 
interzicea livrarea în Est a sistemelor de achiziţii de semnale rapide de peste două canale. Prin 
bucla de ocolire prin Franţa s-a reuşit să se ajungă la 16 canale, evitând astfel embargoul legat de 
licenţa de export.

Trebuie să subliniem că la acest echipament s-a ajuns după analizarea în timp a cel puţin 
5 variante, datorate atât nevoii de a obţine aparate cât mai performante posibil cât şi căutării de 
soluţii pentru a evita embargoul impus de SUA. Cum se găsea o variantă mai bună, cum se schimba 
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lista de aparate, spre exasperarea Domnului Academician Anton, Rector, care trebuia, de fiecare 
dată, să semneze o adresă către PNUD de schimbare a listei.

Prima utilizare a echipamentului s-a făcut la testarea paletelor turbinei eoliene de 300 kW 
pentru Semenic.

În scopul satisfacerii obligaţiilor întreprinderii IAEM de a efectua probe de seismicitate 
pentru echipamentele electrice produse de întreprindere destinate centralelor nucleare, s-a proiec-
tat şi realizat în cadrul Laboratorului de Vibraţii şi Vibropercuţii un stand de încercări. Acest stand, 
existent în laborator, este constituit dintr-o masă vibrantă cu amplitudine şi frecvenţă variabile, 
controlate prin calculator. Soluţia tehnică a acestui stand complex a fost brevetată.

Una din realizările remarcabile, existentă în Laboratorul de Vibraţii şi Vibropercuţii este 
standul pentru testarea la vibraţii a paletelor agregatelor de vânt cu ax orizontal.

Soluţia tehnică a standului a fost concretizată printr-un brevet de invenţie.
Standul de încercări la vibraţii a paletelor a fost un factor esenţial în rezolvarea multor 

probleme de vibraţii studiate în Catedra de Mecanică.
În cadrul Laboratorului de Vibraţii şi Vibropercuţii s-a statornicit şi o foarte fructuoasă cola-

borare, cu rezultate semnificative, între cadrele didactice cu pregătire teoretică (matematicieni, 
fizicieni) şi cele cu pregătire tehnică. Un exemplu îl constituie realizarea, încercarea şi verificarea 
în laborator, în anul 1977, a unui pulsator de testare a caracteristicilor dinamice ale amortizoarelor 
hidraulice pentru auto şi a unui aparat de testare a stării tehnice a acestor amortizoare, urmare 
unui contract de cercetare cu întreprinderea piese auto Sibiu. Resposabilul şi iniţiatorul contrac-
tului a fost Toader Mihai (matematician). Proiectele le-a făcut inginerul Triff, cu mare experienţă 
în echipamente hidraulice, iar la realizarea practică şi încercarea în laborator a contribuit în mare 
măsură inginer Titus Cioară.

Pentru înregistrarea zgomotelor şi prelucrarea rezultatelor se utilizează aparatură de fabri-
caţie Bruel şi Kjaer obţinută prin Ministerul Învățământului, care a intrat în dotarea laboratorului. 
Instalaţia electronică folosită este formată din microfonul 4145, preamplificatorul 2619, amplifica-
torul de măsură 2606, care permite măsurarea nivelului de zgomot instantaneu şi înregistratorul 
magnetic 7001, prevăzut cu două canale de înregistrare. Prelucrarea înregistrărilor se face cu 
instalaţia electronică formată din înregistratorul magnetic 7001, amplificatorul de măsură 2606, 
filtrul trece bandă 1614, care permite studiul nivelului de zgomot în diferite benzi de frecvenţă, 
înregistratorul de nivel 2305 care permite redarea grafică a variaţiei nivelului de zgomot şi anali-
zorul de distribuţie statistică tip 4220. Acesta stabileşte distribuţia nivelului global şi în diferite 
benzi de frecvenţă.

În urma unei vizite făcute de prof. Silaş Gheorghe, în Elveţia, la EMPA (Laboratorul 
federal de încercări de materiale şi de cercetări), în anul 1997 EMPA a făcut o donaţie Catedrei 
de Mecanică cu următoarele aparate: Noise Level Analyser, tip 4426, Bruel & Kjaer; Level 
Recorder, tip 2305, Bruel & KjaerImpedanzwandler, tip 2619, Bruel & Kjaer; Microfon 1”, tip 
4145, Bruel & Kjaer.

Activitatea ştiinţifică în domeniul acustic s-a amplificat prin înfiinţarea în anul 1985, a 
Subcomisiei de acustică a Filialei din Timişoara a Academiei Române. Si aparatura din domeniul 
acustic a sporit. O bună parte din aparate au fost obţinute prin granturile de cercetare ştiinţifică 
tehnică şi fundamentală dobândite prin concursurile la Academia Română. Aceste aparate sunt 
de înaltă clasă de precizie, care permit obţinerea unor măsurători de mare fineţe şi siguranţă. 
Aceste aparate sunt: Sonometru portabil cu integrare-Controller 2237 fabricat de firma Bruel 
& Kjaer care permite măsurarea simultană a 7 parametri; SPIDER 8- Aparat de măsură digital 
cu patru canale de măsură amplificatoare, cu frecvenţă purtătoare 4,8 kHz, cu posibilitatea de 
extindere la opt canale; SR 55- modul pentru SPIDER 8 necesar extinderii la opt canale; Soft 
CATMAN pentru prelucrarea automată a datelor experimentale privind dinamica interacţiunilor 
cu şoc unic sau multiplu.

Numeroasele cercetări din domeniul acustic şi înzestrarea cu variate aparate de măsură 
pentru vibraţii, sunete şi zgomote, a condus la înfiinţarea, în cadrul Catedrei de Mecanică, în anul 
1996 a unui laborator de acustică, situat la etajul 2, în spaţiul aparţinător catedrei, cu o suprafaţă 
de 43,5 m2. 
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Activitatea a fost ridicată la un nivel superior începând cu anul 2006, când prof. Herișanu 
a beneficiat de un grant CEEX prin care a dezvoltat un laborator dotat la cei mai înalți parametri 
de calitate și a implementat un sistem de management al calității care a condus la obținerea în 
2009 a acreditării din partea RENAR, organismul național de acreditare laboratoare, în acord 
cu standardul ISO 17025 – certificat de acreditare LI-747. De atunci, Laboratorul de Acustică și 
Vibrații (LAV) s-a pus la dispoziția mediului economic și industrial local și regional pe bază de 
colaborare contractuală cu un număr de 4 încercări de acustică și vibrații acreditate, rapoartele de 
încercare emise sub acoperirea acreditării fiind recunoscute pe plan internațional în toate țările 
din Europa și din lume semnatare ale acordurilor MRA și ILAC.

Organizarea unor manifestări știinţifice

Manifestarea ştiinţifică de prestigiu național, organizată de Catedra de Mecanică a 
Universităţii „Politehnica” Timişoara, a fost „Conferinţa naţională de vibraţii mecanice, cu parti-
cipare internaţională”. Conferinţa a avut loc din trei în trei ani cu următoarele secţii: Vibraţii şi 
Vibropercuţii; Vibraţiile maşinilor. Identificarea sistemelor. Vibroacustica maşinilor şi structurilor; 
Diagnoza structurilor mecanice; Utilizarea vibraţiilor în procese tehnologice.

Seria conferinţelor a început în anul 1975 şi a ajuns la cea de a XI-a ediţie în anul 2005, 
desfăşurată de regulă în cadrul Zilelor Academice Timişene, la Timişoara.

Lucrările trimise au fost, de fiecare dată, analizate de Comisii de specialişti şi apoi publica-
te, de fiecare dată, în volumele conferinţei. Volumele au ISBN şi apar ca supliment al Buletinului 
ştiinţific şi tehnic al Universităţii „Politehnica” din Timişoara, Facultatea de Mecanică. Conferinţele 
întrunesc pe toţi specialiştii români în domeniul vibraţiilor: cadre didactice, cercetători şi ingineri 
din unităţile productive, precum şi unii străini. Această manifestare a demonstrat că Timişoara este 
un centru important în problemele de vibraţii, fiind bine apreciat atât în ţară, cât şi în străinătate.

O altă manifestare ştiinţifică organizată în paralel de către colectivul de cercetători din 
subcomisia de acustică a Filialei din Timişoara a Academiei Române din doi în doi ani este simpo-
zionul „Acustica şi vibraţiile maşinilor şi structurilor mecanice”, cuprins în programul ştiinţific al 
Zilelor Academice Timişene. Primele 6 ediții s-au desfășurat între 1991-2001 în limba română, 
iar începând de la ediția a 7-a din 2003 lucrările sunt publicate în limba engleză sub denumirea 
„Acoustics and Vibration of Mechanical Structures – AVMS”. Începând cu ediția a 12-a organizată 
în 2013, Proceedings-ul simpozionului îi are ca editori pe profesorii Nicolae Herișanu și Vasile 
Marinca și este publicat în jurnalul „Applied Mechanics and Materials”, care beneficiază de indexa-
re ISI-Web of Science.

În domeniul ultraacusticii, în 1988 s-a organizat de către prof. Gh. Savii conferinţa 
„Aplicaţiile ultrasunetelor în industrie” destinată inginerilor din industria timişoreană.

Colaborări știinţifice

Un obiectiv important al membrilor Laboratorului de Vibraţii şi Vibropercuţii îl constituie 
legătura şi colaborarea cu Universităţi, Institute de cercetare şi cu unităţi industriale din ţară şi din 
străinătate, privitoare la activităţi de cercetare ştiinţifică. Aşa sunt de exemplu, colaborările ştiinţi-
fice cu Universitatea „Politehnica” Bucureşti, Universitatea „Transilvania” din Braşov, Universitatea 
Tehnică din Cluj-Napoca precum şi cu Universitatea France Compte din Besancon (Franţa), EMPA 
(Laboratorul federal de încercări de materiale şi de cercetări) (Elveţia), IUT Bethune Franta, 
Universitatile din Novi Sad, Nis si Kraguevac din Serbia şi altele.

Aceste colaborări au avut rezultate valoroase concrete, printre care:
• S-au realizat şi publicat lucrări ştiinţifice comune, ca de exemplu „Contribuţii privind 

aplicarea metodelor poligonale în studiul vibraţiilor” (D. Mangeron, Gh. Silaş, L. Brîndeu, 
M. Toader)

• S-a îmbogăţit dotarea Laboratorului de Vibraţii şi Vibropercuţii cu patru aparate donate 
de EMPA (Elveţia)
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• S-au primit numeroase reviste şi cărţi de specialitate, cum este de exemplu revista „Acta 
Acustica” editată de Societatea Europeană de Acustică şi Curierul societăţii franceze de acustică, etc.

• S-a participat la organizarea în comun a seriei de conferințe „Noise and Vibration” la 
Universitatea din Nis – Serbia, 2012, 2014

• Prin colaborări şi contracte de cercetare cu întreprinderi din Timişoara, Bocşa, Reşiţa, 
Arad, Aiud, Alba Iulia, Drobeta Turnu Severin, Craiova, Bucureşti, Braşov, Sibiu, Oradea s-au 
rezolvat o mulţime de teme din domeniul vibraţiilor şi vibropercuţiilor. Unele din acestea au fost 
menționate în capitolul 2.

Colaborări ştiinţifice s-au realizat şi prin afilierea membrilor Laboratorului de Vibraţii şi 
Vibropercuţii la societăţile ştiinţifice din ţară şi din străinătate cum sunt:

• GAMM (Geselschaft für Angenwandte Mathematik und Mechanik)
• Euromech (Societatea Europeană de mecanică)
• European Acoustical Association
• Societatea Română de Acustică 
• Societatea Română de Mecanică Teoretică şi Aplicată (SRMTA). 

Participări la manifestări știinţifice

Membrii Laboratorului de Vibraţii şi Vibropercuţii au participat şi au comunicat lucrări 
ştiinţifice la un număr foarte mare de manifestări ştiinţifice, acestea fiind publicate în volumele sau 
proceedings-urile acestor manifestări. Printre acestea se amintesc:

• Conferinţele naţionale de vibraţii mecanice desfăşurate la Timişoara până în anul 2005
• Ultraacustica’ 86
• Sesiunile anuale ale Comisiei de Acustică a Academiei Române începând cu anul 1985
• Simpozionul „Acustica şi vibraţiile structurilor mecanice” din cadrul Zilelor Academice 

Timişene (din 2013 cu indexare ISI)
• Conferinţele de Dinamica Maşinilor-Braşov
• Conferinţa Asociaţiei Europene de acustică – Ansvers 1996
• Conferintele „Noise and Vibration” – Nis, Serbia
• Conferintele „Dynamical Systems. Theory and Applications” – Polonia

Activitatea ştiinţifică desfăşurată în cadrul Laboratorului de Vibraţii şi Vibropercuţii a condus 
la obţinerea de rezultate valoroase atât cu caracter fundamental cât şi aplicativ. Această activitate 
este reflectată într-un număr de peste 350 de lucrări ştiinţifice publicate în reviste de prestigiu din 
ţară şi din străinătate precum şi în volumele unor conferinţe, simpozioane şi seminarii ştiinţifice. 
De asemenea, s-au publicat manuale, monografii şi tratate în care sunt cuprinse şi rezultatele 
originale de cercetare ştiinţifică ale autorilor, cum este tratatul „Sisteme vibropercutante” premiat 
de Academia Română în anul 1986 sau cele doua monografii publicate de editura Springer în 
2011 și 2015. Multe din aceste lucrări au fost citate de specialişti cunoscuţi în domeniu. Dragostea 
pentru cercetarea ştiinţifică a colectivului, efortul constant depus de fiecare în parte, raporturi 
trainice de colaborare au creat în Timişoara o adevărată şcoală în domeniul vibraţiilor recunoscută 
în ţară şi străinătate, confirmată şi cu ocazia Conferinţelor naţionale de vibraţii mecanice sau a 
Simpozionului internațional „Acoustics and Vibration of Mechanical Structures” ce se organizează 
din doi în doi ani la Timişoara.
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CAPITOLUL 5

INSTITUTUL DE STUDII BANATICE 
„TITU MAIORESCU”

Prof. dr. Crișu DASCĂLU

Primele preocupări umaniste ale românilor din Banat, cunoscute până în prezent, se 
situează la sfârşitul secolului al XVI-lea şi continuă apoi, în ritm tot mai accelerat, în veacurile 
următoare. 

La început, ele s-au concretizat îndeosebi în traduceri de texte religioase, activitate ce 
presupunea nu numai cunoştinţe teologice, ci şi lingvistice (de transpunere în limba română 
a terminologiei creştine), pornind de la Palia, apărută la Orăştie în anul 1582, care cuprinde 
primele două părţi ale Vechiului Testament, adică Geneza şi Exodul (Facerea şi Ieşirea, în versiunea 
traducătorilor), datorată eforturilor unor clerici, dintre care doi bănăţeni: Moise Peştişel din Lugoj 
şi Efrem Zacan din Caransebeş. Alţi traducători importanţi  de asemenea texte au fost în secolul al 
XVI-lea George Buitul, Gavril Ivul, Ştefan Fogaraşi şi Ioan Vischi, prin care Caransebeşul a devenit 
primul centru cultural al bănăţenilor, supremaţie pe care o va păstra până la Unire.

Şi preocupările filologice sunt înregistrate de timpuriu (dacă se are în vedere faptul că 
primul text coerent în limba română, Scrisoarea lui Neacşu, este din 1521), cu precizarea că ele 
s-au materializat în special sub formă lexicografică (Dictionarium Valachico-Latinum, al lui Mihail 
Halici-Tatăl, datând din secolul al XVI-lea) sau asociată acesteia (Paul Iorgovici, Observaţii de limba 
rumânească, 1799), urmată curând de lucrări din domeniul gramatical (Constantin Diaconovici 
Loga, Gramatica românească pentru îndreptarea tinerilor, 1822). 

Apropiate acestei arii sunt şi preocupările pedagogice, animate de înfiinţarea, la sfârşitul 
secolului al XVIII-lea, de şcoli rurale în Banat şi mai ales a Preparandiei din Arad, al cărei director 
a fost Dimitrie Ţichindeal. În aceste condiţii, elaborarea de manuale devenise o prioritate, aşa 
cum sugerează limpede titlul unei lucrări a lui Mihail Roşu, De lipsă cărticea pentru învăţături a 
neuniţilor rumâneşti mai mici şcoale în împărăteştile şi crăieştile ţări (1785).

În acelaşi context cultural al iluminismului bănăţean au apărut şi primele încercări istorice, 
datorate lui Nicolae Stoica de Haţeg (1751-1833): Cronica Banatului şi Cronica Mehadiei şi a Băilor 
Herculane, urmat de Damaschin Bojincă, cu scrierea polemică Animadversio in dissertationem 
Hallensem sub titulo Erweis dass die Walachen nicht römischer Herkunft sind, 1827 şi cu Anticele 
romanilor acum întâia oară româneşte scrise, 1832-1833 şi, ceva mai târziu, de Vasile Maniu, cu 
Disertaţiune istorico-critică şi literară tractând despre originea românilor din Dacia Traiană, 1857, la 
care se adaugă două scrieri dedicate situării românilor în context latino-romanic: Unitatea latină 
sau Cauza română în procesul naţionalităţilor din punct de vedere istoric, juridic şi politic, 1867 şi 
Misiunea Occidentului latin în Oriintele Europei, 1869.

În legătură cu aceste începuturi, sunt de făcut două observaţii.
În primul rând, preocupările menţionate au caracter discontinuu, trăsătură ce va continua să 

fie activă până în perioada postbelică. Chiar dacă au conştiinţa tradiţiei în care se situează, autorii 
apar la intervale prea mari pentru ca această tradiţie să fie percepută şi de beneficiarii lor culturali. 
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În al doilea rând, se constată eforturile de raliere a românilor bănăţeni la marile curente 
culturale ale timpului: clasicismul (prin primii noştri fabulişti, Nicolae Oţălea şi Dimitrie Ţichindeal), 
iluminismul militant (prin Paul Iorgovici şi Damaschin Bojincă) şi naţionalismul revoluţionar (prin 
Eftimie Murgu). 

* * *

Spre sfârşitul secolului al XIX-lea, preocupările umaniste se diversifică, un puternic impuls 
în această privinţă fiind dat de înfiinţarea Institutului Pedagogic (Preparandia) şi a celui Teologic 
din Caransebeş, de pe băncile cărora au pornit nu numai scriitori (Ioan Popovici-Bănăţeanul, Mihail 
Gaşpar), ci şi folclorişti (Emilian Novacovici, George Cătană, Sofronie Liuba, Iosif Bogdan), care 
se adaugă altora, formaţi în alte centre (Simeon Mangiuca, Enea Hodoş, Iosif Popovici). 

În perioada interbelică, după înfiinţarea liceelor româneşti, apar preocupări de istorie 
literară, ilustrate, printre alţii, de profesori ca Aurel E. Peteanu (Lugoj), Din galeria marilor 
dispăruţi ai Banatului şi Lucian Costin (Caransebeş), Graiul bănăţean și Din viaţa scriitorilor, dar 
şi de istorici şi istorici culturali, ca I. D. Suciu, Literatura bănăţeană de la început până la Unire şi 
Revoluţia de la 1848-1849 în Banat, I. B. Mureşianu, Din trecutul slovei bănăţene (1500-1700). 

Singurele forme instituţionalizate în care s-a făcut şi cercetare umanistă sau din care au 
pornit cercetători în acest domeniu au fost, pentru o perioadă destul de lungă, institutele teologico-
pedagogice din Caransebeş şi Arad. 

Dar prima instituţie cu un obiectiv declarat de cercetare a fost Institutul Social Banat-
Crişana, înfiinţat în 1932 (desfiinţat în anul 1946), care a publicat şi revista omonimă (1933-1946), 
în paginile căreia au apărut studii deosebit de valoroase de istorie, sociologie, politologie etc., precum 
şi Muzeul Banatului, care  a întreprins cercetări arheologice şi de artă bisericească, devenind în scurt 
timp un veritabil focar de cultură, mai ales prin prestigioasa lui publicaţie, „Analele Banatului”.

Un moment semnificativ al istoriei preocupărilor umaniste din Banat a fost înfiinţarea,  în 
cadrul Institutului Pedagogic din Timişoara, a Facultăţii de Filologie (1953), în care s-au reunit 
profesori remarcabili, precum G. Ivănescu, G.I. Tohăneanu, Eugen Todoran, Ştefan Munteanu, 
Vasile Şerban, Ivan Evseev, Johann Wolf şi mulţi alţii, care au pregătit, la rândul lor, generaţii 
de cadre didactice universitare şi de cercetători. Vor urma, rând pe rând, facultăţile de istorie-
geografie, de arte plastice, de muzică, de sociologie, de psihologie, prin care aria cercetărilor 
se diversifică şi apar preocupări de studii interdisciplinare. 

Semnificativ şi salutar este că majoritatea covârşitoare a cercetătorilor care au activat şi 
activează în institutul nostru sunt „produse” ale şcolii superioare timişorene. 

* * *

O etapă nouă şi extrem de productivă ştiinţific începe în anul 1951, când Academia îşi 
extinde autoritatea asupra provinciilor istorice româneşti, prin înfiinţarea unor unităţi de cercetare, 
printre care şi Baza de Cercetări Ştiinţifice din Timişoara (denumire consacrată în anul 1953), 
printre atribuţiile ei figurând coordonarea activităţii de cercetare ştiinţifică în partea de vest a ţării. 

Gheorghe Ivănescu Iorgu Iordan Coriolan Drăgulescu
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Începând cu anul 1955, în cadrul ei apar sectoare prioritar tehnice, al căror personal era asigurat 
de cadre didactice ale Institutului Politehnic şi ale Institutului de Medicină: ştiinţe tehnice, chimie, 
embriologie, pedologie, seismologie, apoi matematică şi fizică. 

Întrucât Facultatea de Filologie, ca şi toate celelalte unităţi de învăţământ superior, avea în 
primul rând menirea să răspundă unor comandamente didactice, cele ştiinţifice fiindu-le subsidiare 
acestora, s-a impus necesitatea constituirii unui nucleu cu îndatoriri exclusiv ştiinţifice. 

Cel care a avut viziunea devenirii filologiei timişorene în plan ştiinţific a fost profesorul 
Gheorghe Ivănescu. Dar nu 
numai viziunea, ci şi realizarea 
ei practică. Bucurându-se de 
preţuirea celui care i-a fost 
mentor, academicianul Iorgu 
Iordan, şi de sprijinul nemijlo-
cit al aca demicianului Corio-
lan Drăgu lescu, directorul 
Bazei de Cercetări Ştiinţifice, a 
iniţiat demersurile necesare 
pentru atingerea acestui ţel. Ca 
urmare a eforturilor lor conju-
gate, în şedinţa din 3 octombrie 
1963, Biroul Prezidiului Acade-
miei R. S. R. a aprobat înfiinţa-
rea, pe lângă Baza de Cercetări 
Ştiinţifice din Timişoara, a unei 
secţii de lingvistică. Iniţiativa 
avea să fie oficializată prin HCM 
nr. 110 /1963, în care se prevede înfiinţarea Sectorului de lingvistică, subordonat ştiinţific Insti-
tutului de Lingvistică din Bucureşti. 

Prima etapă (1963-1969) din existenţa lui s-a consumat în cadrul administrativ al Bazei de 
Cercetări Ştiinţifice, sub conducerea profesorului G. Ivănescu. (Cf. documentelor 1 și 2)

Etapa a doua (1969-1976) a debutat cu transferarea, începând cu 1 aprilie 1969, a Sectorului 
de lingvistică din subordinea Bazei de Cercetări Ştiinţifice în cea a Universităţii din Timişoara, ca 
urmare a hotărârii Prezidiului Academiei, interval în care a funcţionat sub coordonarea profesorului 
Ştefan Munteanu. (Cf. documentului 3).

Etapa a treia (1976-1989) a însemnat integrarea sectorului în structura Centrului de Ştiinţe 
Sociale (înfiinţat în anul 1970), care funcţiona în cadrul Universităţii şi care a fost condus succesiv 
de Ioan Cornea, de Ioan Iliescu, de Crişu Dascălu (demisionar din motive politice în 1988) şi, 
interimar, de Traian Bunescu şi  Vasile Frăţilă.

Etapa a patra (din 1990) a marcat reîntoarcerea colectivului în cadrul proaspăt înfiinţatei 
Filiale timişorene a Academiei Române, sub denumirea Institutul de Cercetări Socio-Umane, 
condus, de asemenea interimar, de Eugen Todoran şi, începând cu anul 1994, de Crişu Dascălu.

Schimbările ulterioare de nume (Institutul de Cercetări Socio-Umane şi Institutul de Studii 
Banatice „Titu Maiorescu”) nu au însemnat şi modificări semnificative în strategia noii instituţii şi 
în stabilirea obiectivelor ei.

* * *

Era de aşteptat ca, dată fiind situarea sa geografică în spaţiul bănăţean, direcţiile de 
cercetare ale sectorului să fie circumscrise acestui spaţiu lingvistic, puţin şi nu întotdeauna cercetat 
în spirit cu adevărat ştiinţific. Dată fiind subordonarea faţă de institutul bucureştean, i s-au fixat 
îndatoriri derivate din proiectele acestuia, practică ce a continuat şi ulterior. 

Au existat, totuşi, cel puţin două momente când cercetătorii săi au avut privilegiul să se 
ocupe de realităţile lingvistice şi culturale ale Banatului: primul s-a concretizat prin apariţia unor 

Rândul de jos, în mijloc, de la stânga la dreapta: Radu Vâlceanu, Coriolan 
Drăgulescu, Benedikt Menkes; în picioare, de la stânga la dreapta: Eugeniu 

Berca, Maria Luiza Purdela, Doina Dascălu, Crișu Dascălu, Olimpia 
Ternovici, Doina Năstase, Segiu Drincu, Ernest Sisak.
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preţioase ediţii critice din opera unor lingvişti bănăţeni, iar cel de al doilea, manifestat în ultimul 
deceniu, a dus la inaugurarea unor mari proiecte, între care sunt de amintit acum Enciclopedia 
Banatului şi Bibliotheca banatica. Asumarea acestora nu a însemnat însă ignorarea comandamentelor 
naţionale, astfel că cercetătorii noştri s-au alăturat şi unor proiecte de asemenea anvergură: 
Dicţionarul general al literaturii române şi Dicţionarul etimologic al limbii române.

* * *

Structura ştiinţifică a instituţiei a suferit 
modificări,  în sensul diversificării profesionale a 
grupurilor de cercetători.

Dacă, între 1963 şi 1976, aceştia au fost 
antrenaţi exclusiv în cercetări de natură lingvistică, 
după integrarea în Centrul de Ştiinţe Sociale s-a 
produs o separare a preocupărilor de lingvistică 
propriu-zisă şi a celor din domeniul stilisticii. Acestor 
direcţii filologice li s-au adăugat preexistentele 
domenii ale centrului: istorie, sociologie, filosofie şi  
psihologie. 

După 1990, cercetările s-au prelungit în 
direcţiile amintite, cu precizarea că unele dintre 
ele (sociologia, filosofia, psihologia) s-au „stins” 
din cauze naturale, astfel au rămas active numai 
trei departamente: istorie literară (71/2 posturi), 
lingvistică (1 post) şi istorie (2 posturi întregi şi 2 
jumătăţi de post), care există şi astăzi în structura 
institutului.

Dintre cercetătorii actuali, 10 sunt doctori în 
domeniul lor de activitate şi 3 sunt doctoranzi.

De-a lungul timpului, institutul a editat mai 
multe publicaţii ştiinţifice proprii. 

Astfel, între 1986 şi 1990, a apărut în 
Tipografia Universităţii, la început anual, apoi 
semestrial, „Caietul Cercului de studii”, iar din 2010 apare semestrial, în Editura Academiei 
Române, „Revista de studii banatice”. Lor li se adaugă revista www.culturasicomunicare.ro, cu un 
profil mai larg.

* * *

Grupului iniţial restrâns (Olimpia 
Ternovici, Sergiu Drincu, Marcu Mihail 
Deleanu, Maria-Luiza Purdela, Crişu Dascălu 
şi Doina Bogdan) i s-au adăugat ulterior forţe 
noi, recrutate exclusiv dintre absolvenţii 
Facultăţii de Filologie din Timişoara, astfel 
că, în mai puţin de un deceniu, numărul 
cercetătorilor a ajuns la 15.

Sub conducerea atât de competentă, 
dar şi exigentă a profesorului G. Ivănescu, 
tinerii cercetători au deprins disciplina 
muncii ştiinţifice, de care cei mai mulţi dintre 
ei s-au pasionat pentru tot restul vieţii. Este 
elocvent faptul că şi cei care, dintr-un motiv Acad. Marius Sala

http://www.culturasicomunicare.ro/
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sau altul, s-au dedicat altor îndeletniciri, desfăşurate în alte instituţii, sau cei care au atins vârsta 
retragerii au continuat să dea la iveală cărţi şi studii importante, semn că au rămas dedicaţi şi 
pasionaţi activităţii desfăşurate în anii de formare. 

Dependenţa ştiinţifică de Institutul de Lingvistică bucureştean nu a fost una pur formală, căci 
tinerii cercetători au fost antrenaţi, de la început, la realizarea unor proiecte de amploare naţională. 
În plus, ei au beneficiat de consilierea, mai mult decât oficială, din partea academicianului de 
astăzi, Marius Sala. A rămas vie în memoria tuturor o celebră primă vizită a acestuia la Timişoara, 
în cursul căreia a avut amabilitatea de a sta de vorbă, pe îndelete, cu fiecare dintre ei, pentru a afla 
la ce şi cum muncesc şi pentru a-i încuraja nu numai cu sfaturi, ci şi cu sprijin concret.

Dacă, aşa cum am afirmat cu câteva rânduri mai sus, cercetătorii noştri au provenit aproape 
toţi din învăţământul superior timişorean, la fel de adevărat şi de semnificativ este şi faptul că nu 
puţini dintre ei au revenit ca profesori în acest tip de învăţământ, care a beneficiat de experienţa 
şi de cunoştinţele lor profesionale acumulate în anii în care au fost activi în cercetarea ştiinţifică.

* * *

Din anul 1963 şi până în prezent, în succesivele forme de existenţă ale actualului institut, 
au activat 54 de cercetători, dintre care majoritatea (37) în domeniul filologiei, 11 în cel al istoriei 
şi câte 2 în cel al sociologiei, al istoriei filosofiei şi al psihologiei.

În semn de preţuire pentru activitatea desfăşurată de ei, las să le urmeze numele:

Filologie

• Babeu-Năstase, Doina
• Badea, Delia
• Benga-Ţuţuianu, Graţiela
• Berariu-Draghincescu, Rodica
• Berca (Dorcescu), Eugeniu
• Bercea, Livius Petru
• Boca-Bordei, Ramona
• Bogdan-Dascălu, Doina
• Cheie, Paulina
• Chioreanu, Mihaela
• Constănceanu, Veronica Alina
• Dascălu, Crişu
• Dascălu, Bogdan Mihai
• David, Ioan
• Drincu, Sergiu
• Frăţilă, Florentina
• Funeriu, Ionel
• Goicu, Viorica
• Ianovici-Jecza, Sorina
• Milancovici, Speranţa
• Milivoievici, Viviana
• Moţ, Magdalena
• Paşca-Harsanny, Doina
• Popescu, Dana Nicoleta
• Popovici, Florin-Corneliu
• Popovici, Vasile
• Roszkoš, Pavel
• Sitaru-Purdela, Maria Luiza
• Sufleţel-Moroianu, Rodica
• Šalinački, Elena
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• Şerban, Gabriela
• Ternovici/Berca, Olimpia
• Ţunaş, Tania
• Uriţescu, Dorin
• Vasiluţă, Livia
• Vlăduţ, Dumitru
• Vultur, Smaranda

Istorie

• Ardelean, Radu
• Berghianu, Sorin
• Haţegan, Ioan
• Kosa, Alexandru
• Milin, Miodrag
• Neumann, Victor
• Pavel, Olimpia
• Păiuşan, Radu
• Pârvulescu, Valeria
• Roşcoban, Alexandru
• Toadere, Maria

Sociologie

• Benkö, Otto
• Dumitrescu, Aurora

Colectivul actual al Institutului de Studii Banatice „Titu Maiorescu”.
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Istoria filosofiei

• Ranga, Vasile
• Würtz, Bruno

Psihologie

• Dabu, Dumitru
• Ilioane, Cornel
Revenind în actualitatea imediată, oferim celor interesaţi scurte prezentări ale cercetători-

lor activi, inclusiv pe cele ale colaboratorilor externi:

Departamentul de istorie literară

Delia Badea 
Facultatea de Litere a Universităţii de Vest din Timişoara (1997), doctorand în ştiinţe filologice.
Colaborare la proiectele: Dramaturgia postbelică românească, Dicţionarul general al lite-

raturii române, Romanul postbelic românesc, Enciclopedia Banatului, Ediţii critice (Ioan Popovici-
Bănăţeanul).

Graţiela Benga-Ţuţuianu
Facultatea de Litere a Universităţii de Vest din Timişoara (1995)
Doctor în ştiinţe filologice (2007)
Colaborare la proiectele: Dicţionarul general al literaturii române, Enciclopedia Banatului, 

Dramaturgia postbelică românească, Romanul postbelic românesc, Ediţii critice (Victor Vlad 
Delamarina).

Cărţi de autor: Mircea Eliade. Căderea în istorie, 2005; Traversarea cercului. Centralitate, 
iniţiere, mit în opera lui Mircea Eliade, 2006; Jocurile vârstei, jocurile oglinzii. Poezia lui Ion 
Ardeleanu, 2008; Publicistica postbelică a lui Mircea Eliade, 2015; Cu cărţile la vedere. O privire 
asupra literaturii marginilor, 2013; Reţeaua. Poezia românească a anilor 2000, 2016.

Doina Bogdan-Dascălu
Facultatea de Filologie a Universităţii din Timişoara (1965)
Doctor în ştiinţe filologice (1978)
Colaborare la proiectele: Formarea cuvintelor în limba română, Ediţii critice (Paul Iorgovici, 

Mihail Gaşpar), Imaginea în stilurile nonartistice ale limbii române literare în secolul al XIX-lea, 
Limbaj poetic şi versificaţie în secolul al XIX-lea, Text, figură, coerenţă, Derivatele textului, Dicţionarul 
general al literaturii române, Dramaturgia postbelică românească, Romanul postbelic românesc, 
Enciclopedia Banatului. I. Literatura, Ion Frumosu (ediţie critică)

Cărţi de autor: Critica–limbaj secund, 1981; Spaţiul meta, 2001; Limbajul publicistic actual. 
De la perspectiva funcţională la cea funcţionalistă, 2006; Arta de a scrie, arta de a citi, 2011; Intersecţia 
critică, 2012; Tentaţiile criticii, 2012.

Veronica-Alina Costănceanu
Facultatea de Litere a Universităţii de Vest din Timişoara (1980)
Doctor în ştiinţe filologice (1997)
Colaborare la proiectele: Dicţionarul general al literaturii române, Dramaturgia postbelică 

românească, Romanul postbelic românesc, Enciclopedia Banatului, Ediţii critice (Cora Irineu)
Cărţi de autor: Slalom printre cuvinte, 2015
Crişu Dascălu
Facultatea de Filologie a Universităţii din Timişoara (1964)
Doctor în ştiinţe filologice (1978)
Colaborare la proiectele: Formarea cuvintelor în limba română, Ediţii critice (Pail Iorgovici), 

Imaginea în stilurile nonartistice ale limbii române literare în secolul al XIX-lea, Limbaj poetic şi versificaţie 
în secolul al XIX-lea, Text, figură, coerenţă, Derivatele textului, Dicţionarul general al literaturii române, 
Dramaturgia postbelică românească, Romanul postbelic românesc, Enciclopedia Banatului
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Cărţi de autor: Dialectica limbajului poetic, 1980; Mutaţii paradigmatice în evoluţia limbajului 
poetic românesc, 1998; Insurecţia respectuoasă. Eseu despre individualul şi supraindividualul poetic, 
2000; Poezie şi limbaj, 2000; Poetikon, 2007

Bogdan Mihai Dascălu
Facultatea de Litere a Universităţii de Vest din Timişoara (2000)
Doctor în ştiinţe filologice (2007)
Postdoctorat (2013)
Colaborare la proiecte: Ediţii critice (Titu Maiorescu, Jurnal)
Cărţi de autor: Held und Welt in Herta Müllers Erzählungen [Erou şi lume în povestirile 

Hertei Müller], 2004; Germanitatea şi literele române, 2006; Titu Maiorescu şi descoperirea Europei, 
2013; Scriitori români în Germanofonia, 2014; Titu Maiorescu, Jurnal, vol. I, 2013 (ediţie critică)

Ioan David
Facultatea de Ziaristică (1980)
Doctor în ştiinţe filologice (2004)
Colaborare la proiectele: Istoria presei române din Banat, Monografia revistei „Banatul”, 

Monografia revistei „Semenicul”, Enciclopedia Banatului, Ediţii critice (Iulian Grozescu)
Cărţi de autor: Presa românească din Banat. Preocupări de cultivarea limbii, 2006; Presă şi 

cultură, 2013; Presa românească din Banat. Repere publicistice şi filologice, 2013; „Banatul”, prima 
revistă literară bănăţeană, 2013

Viviana Milivoievici
Facultatea de Istorie şi Filologie a Universităţii „1 Decembrie” din Alba Iulia (2004)
Doctor în ştiinţe filologice (2009)
Colaborare la proiectul Ediţii critice (Eugen Todoran)
Cărţi de autor : Publicistica lui Mircea Eliade şi opţiunile  „Tinerei generaţii”, 2016
Dana Nicoleta Popescu
Facultatea de Litere a Universităţii de Vest din Timişoara (1992)
Doctor în ştiinţe filologice (2003)
Colaborare la proiectele: Dramaturgia postbelică românească, Romanul postbelic românesc, 

Enciclopedia Banatului, Dicţionarul general al literaturii române, Ediţii critice (Emilia Lungu-Puhallo)
Cărţi de autor: Mateiu Caragiale – iniţiere şi estetism, 2005; Sub semnul barocului, 2008; 

Profiluri dramatice, 2009; Măştile timpului. Mit şi spiritualitate ăn proza lui Paul Eugen Banciu, 2012
Florin Corneliu Popovici
Facultatea de Litere şi Filosofie a Universităţii de Vest din Timişoara (1997)
Doctor în ştiinţe filologice (2009)
Colaborare la proiecte: Dramaturgia postbelică românească, Romanul postbelic românesc, 

Dicţionarul general al literaturii române, Enciclopedia Banatului
Cărţi de autor: Arheologia lecturii, 2000; Incursiuni identitare, 2002; Universuri literare 

contemporane, 2004; Max Blecher şi retorica autenticităţii, 2012; Max Blecher. Studiu monografic, 
2015; Dramaturgia românească postbelică. Etape, direcţii, protagonişti, 2015; Ficţional şi referenţial 
în proza română contemporană, 2015.

Dumitru Vlăduţ
Facultatea de Filologie a Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca (1973)
Doctor în ştiinţe filologice (1990)
Colaborare la proiectele: Limbaj poetic şi versificaţie în secolul al XIX-lea, Imaginea în stilurile 

nonartistice ale limbii române literare în secolul al XIX-lea, Text, figură, coerență, Derivatele textului, 
Dicţionarul general al literaturii române, Ediții critice (G. I. Tohăneanu)

Cărţi de autor: Teoriile simboliste româneşti, 1987; Poetici simboliste în România şi Franţa. 
Interferenţe retorico-stilistice, 1999; Argumentări critice, 2010; Noi ipostaze ale literaturii lui 
Ion Budai-Deleanu. Tematologie, retorică, argumentare, 2010; Fragmentarium hispanic, 2012; 
Simbolismul poetic românesc. Atitudini, concepte, procedee, 2015; Tranziţia şi incertitudinile limbii, 
2015; Pompiliu Păltănea, Adevăr şi legendă, 2011 (ediţie îngrijită).
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Departamentul de lingvistică

Gabriela Şerban
Facultatea de Litere a Universităţii din Bucureşti (1993)
Colaborare la proiecte: Micul dicţionar academic, Dicţionarul etimologic al limbii române
Cărţi (coautor): Micul dicţionar academic, III-IV, 2003; Dicţionarul etimologic al limbii 

române, I, 2011

Departamentul de istorie

Ioan Haţegan
Facultatea de Istorie şi Filozofie a Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca (1973)
Doctor în istorie (1994)
Colaborare la proiecte: Lupta antiotomană la Dunărea de Jos, Interferenţe şi convergenţe în 

Banatul medieval, Vilayetul de Timişoara (1552-1716), Banatul sub ocupaţia habsburgică (1716-1778), 
Cronologia Banatului.

Cărţi de autor: Pavel Chinezu, 1994; Din vremea lui Dracula – fiul morarului din Satchinez, 
1994; Cultură şi civilizaţie medievală la Mureşul de Jos, 1995; Habitat şi populaţie în Banat (secolele 
XI-XX), 2000; Filippo Scolari – un condotier italian pe meleaguri dunărene, 1997; Vilayetul de 
Timişoara (1552-1716), 2005; Dicționar istoric al aşezărilor din Banat (secolele XII-XX). Atestări 
documentare şi cartografice, 2013

Alexandru Kosa
Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie a Universităţii de Vest din Timişoara (2006)
Doctorat în istorie (2016)
Colaborare la proiectul Administraţia habsburgică militară în Banat
Cărţi (coautor): Banatul în lupta antiotomană, 2014
Miodrag Milin
Facultatea de Istorie a Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca (1973)
Doctor în istorie (1989)
Colaborare la proiectele: Sârbii din România, Relaţiile politice româno-sârbe
Cărţi de autor:  Sârbii din România şi relaţiile româno-iugoslave, 2004; Sârbii din România. 

Secvenţe şi date din istoria recentă, 2011; Sârbii din România în perioada comunismului, 2012; 
Sârbii din România în secolul XX, 2012

Victor Neumann
Facultatea de Istorie a Universităţii « Babeş-Bolyai » din Cluj-Napoca (1976)
Doctor în istorie (1992)
Colaborări la proiectele: Istoria Banatului în secolele al XVIII-lea şi al XX-lea, Multi-şi 

interculturalitate în România, Istoriografie şi istorie conceptuală.
Cărţi de autor: Tentaţia lui Homo Europaeus în Europa Centrală şi de Sud-Est, 1991; Conceptul 

de naţiune la români şi unguri, 2013; Interculturalitatea Banatului, 2013; Conceptualizarea istoriei 
şi limitele paradigmei naţionale, 2015.

* * *

Dat fiind numărul relativ mic de cercetători şi amploarea proiectelor asumate, de-a 
lungul anilor a apărut necesitatea constantă de a se apela la colaboratori externi, ceea ce a 
permis respectarea normelor şi a termenelor de finalizare. Un efect secundar îmbucurător a 
fost extinderea preocupărilor noastre ştiinţifice în spaţiul cultural bănăţean şi chiar dincolo de 
graniţele sale actuale.
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Mă refer aici la colaborarea excelentă şi durabilă, inaugurată în anul 2009, cu Institutul de 
Cultură al Românilor din Voivodina, cu care s-a încheiat în anul 2010 o Convenţie de colaborare 
pentru realizarea în comun a Enciclopediei Banatului şi cu care se organizează simpozioane anuale, 
alternativ la Timişoara şi la Zrenianin. Au intrat în tradiţie colaborările reciproce la publicaţiile 
ştiinţifice ale celor două instituţii.

Bune relaţii ştiinţifice s-au stabilit şi cu 
Catedra de limba română a Universităţii din Novi 
Sad şi cu alte instituţii ale românilor din Republica 
Serbia. Toate aceste legături sunt adevărate punţi de 
cunoaştere  reciprocă şi de omogenizare culturală. 

De altfel, colaborări folositoare au fost 
stabilite cu Institutul de Balcanologie din Belgrad al 
Academiei Sârbe de Ştiinţe şi Arte. Institutul nostru 
a fost desemnat parte în Acordul dintre academiile 
română şi sârbă, pentru proiectul Legături seculare 
româno-sârbe privind arhivele, proiect finalizat prin 
publicarea, în colaborare cu Arhivele Naţionale. 
Serviciile judeţene Caraş-Severin şi Timiş, a 
Inventarului arhivistic al Registrelor parohiale de stare 
civilă din judeţele Caraş-Severin şi Timiş (2010, ediţia 
a II-a, 2011), volum lansat şi la Arhivele Iugoslaviei 
din Belgrad. În vederea pregătirii lui, a fost organizat 
la institutul nostru Simpozionul internaţional 
Reciprocităţi româno-sârbe. Cercetări de arhivă 
(2008), la care a participat o numeroasă delegaţie 
din ţara vecină.

Directorii Crișu Dascălu și Costa Roșu semnează Convenţia de colaborare pentru realizarea  
Enciclopediei Banatului, la sediul ICRV din Zrenianin.
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* * *

În primii ani de existenţă a Sectorului de lingvistică, 
cercetătorii săi au fost antrenaţi să colaboreze la un foarte 
important proiect al Institutului de Lingvistică din Bucureşti, 
dar, în egală măsură, unul de interes naţional: Tratatul de 
istoria limbii române, lor revenindu-le redactarea amplului 
capitol Formarea cuvintelor în limba română între 1780 
şi 1880. Au fost excerptate zeci de mii de fişe şi au fost 
alcătuite monografii integrale ale principalelor mijloace de 
formare a cuvintelor la care s-a recurs în intervalul respectiv 
(derivarea cu prefixe şi sufixe, compunerea, prefixoidele 
şi sufixoidele). Întregul material a fost trimis institutului 
tutelar, dar, din păcate, proiectul nu a fost dus până la capăt 
(aşa cum s-au petrecut lucrurile şi cu celelalte tentative de 
a-l relua), iar contribuţia timişoreană, deloc nesemnificativă, 
fie a rămas nefolosită, fie, în cazul cel mai bun pentru ştiinţă, 
dar neplăcut pentru autori, a fost inclusă în alte proiecte, în 
substanţa cărora s-a anonimizat.

Dincolo de acest neajuns (care, din păcate, nu va 
rămâne singular), munca la acest proiect şi finalizarea lui 
în cele mai bune condiţii ştiinţifice a reprezentat pentru 
tinerii cercetători şi o şcoală la care s-au iniţiat în tehnica 
şi disciplina cercetării ştiinţifice, experienţă extrem de 
folositoare în cariera lor ulterioară.

Odată cu trecerea la Universitate, s-a produs o 
reorientare, fie şi parţială, spre cercetarea culturii bănăţene. 
Profesorul Ştefan Munteanu a iniţiat proiectul unor ediţii 
ştiinţifice din operele primilor lingvişti din această provincie: 
Paul Iorgovici, Observaţii de limba rumânească (Doina Bogdan-
Dascălu, Crişu Dascălu), Constantin Diaconovici Loga, 
Gramatica românească (Olimpia Berca, Eugen Dorcescu), 
Iosif Popovici, Scrieri lingvistice (Maria-Luiza Sitaru, Livia 
Vasiluţă), Simeon Mangiuca (monografie de Doina Babeu), 
care au şi apărut la Editura Facla.  Readucerea în actualitate a 
acestor texte a avut ca efect sperat, dar şi produs, revalorizarea 
personalităţilor respective în perspectiva istoriei lingvisticii 
româneşti.

În aceeaşi arie de preocupări intră şi alte proiecte 
importante: Dicţionarul subdialectului bănăţean şi Dicţionarul 
toponimic al Banatului, pentru realizarea cărora s-a adunat 
un imens material prin anchete de teren, dar care, din păcate, 
nu au fost decât parţial valorificate prin publicare parţială a 
acestor lucrări.

În aceeaşi perioadă au început şi anchetele dialectale 
pentru Atlasul lingvistic român pe regiuni. Banatul, proiect 
la care s-au angajat Maria-Luiza Sitaru şi Eugeniu Berca. Şi 
în acest caz avem de a face cu o situaţie cel puţin ciudată, 
căci, din motive greu de înţeles, proiectul a fost încredinţat 
Institutului de Lingvistică şi Istorie Literară „Sextil Puşcariu” 
din Cluj-Napoca; în schimb, la fel de inexplicabil, institutului 
nostru i-a fost atribuit Atlasul lingvistic român pe regiuni. 
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Crişana (Dorin Uriţescu, Ionel Stan), al cărui prim volum a şi 
apărut în anul 1996, pentru ca şi acest proiect să fie atribuit, 
în cele din urmă şi tot nemotivat, aceluiaşi institut clujean. 

Perioada aceasta a fost însă benefică pentru cercetările 
în domeniul stilisticii, stimulate de Ion Coteanu, directorul 
de atunci al Institutului de Lingvistică din Bucureşti. 
Rezultatele unor eforturi întinse pe mai mulţi ani au fost 
valorificate prin editarea, cu mijloacele pe care le-am avut 
la îndemână (adică la Tipografia Universităţii) a două serii: 
Limbaj poetic şi versificaţie în secolul al XIX-lea, în care au 
apărut volumele elaborate de Colectivul de stilistică: Limbaj 
poetic şi versificaţie în secolul al XIX-lea – 1800-1870 (1977), 
Versificaţia (1978), Metafora (1979), Comparaţia. Epitetul. 
Sintaxa poetică. Simbolul (1981) şi seria Structura imaginii 
în stilurile nonartistice ale limbii române literare în secolul 
al XIX-lea, în care au apărut volumele Structura imaginii în 
stilul ştiinţific (1982), Structura imaginii în stilul publicistic 
(1983), Structura imaginii în stilul administrativ-juridic 
(1984), Imaginea în stilurile nonartistice ale limbii române 
literare în secolul al XIX-lea. Sinteză (1986). 

În cadrul aceloraşi preocupări, Colectivul de stilistică 
a elaborat o lucrare de mare modernitate în două volume: 
Text, figură, coerenţă (1987) şi Text, figură, coerenţă. 
Bibliografie selectivă (1987), care au constituit premiere 
absolute în filologia noastră. La acest proiect, se adaugă şi un 
altul, la fel de nou: Derivatele textului, rămas în manuscris.

După 1990, în condiţiile unui veritabil exod al 
cercetătorilor, care au preferat cariera didactică, numărul 
acestora s-a micşorat considerabil, îndeosebi în ce priveşte  
domeniul lingvisticii. În prezent, este activă o singură 
cercetătoare, antrenată în colaborarea la Dicţionarul 
etimologic al limbii române. În schimb, a rămas relativ 
constant numărul celor care s-au dedicat istoriei literare, 
prin schimbarea din mers a profilului profesional (este 
vorba de vechii stilisticieni), la solicitarea lui Eugen Simion 
ca institutul să participe la elaborarea unui proiect pe cât 
de ambiţios, pe atât de util: Dicţionarul general al literaturii 
române, pentru care s-au redactat peste 200 de articole, 
inclusiv despre scriitori români din Serbia.

Cele două proiecte continuă şi în prezent.
Alte două proiecte, Dramaturgia postbelică româneas-

că şi Romanul postbelic românesc. Dosarul receptării critice, 
abordate la aceeaşi solicitare, s-au concretizat în volume 
de mari dimensiuni, dar care, din cauza lipsei  mijloacelor 
financiare necesare, nu au putut să fie editate decât târziu.

După mari eforturi, depuse de cei peste 40 de autori 
(dintre care majoritatea sunt colaboratori externi), primul 
volum, Literatura, a fost încheiat şi tipărit în anul 2015. El 
cuprinde peste 900 de articole despre scriitori, dintre care 
mai mult de jumătate sunt scriitori români, inclusiv 40 din 
Voivodina, cărora li se adaugă scriitori germani (aproximativ 
200), sârbi (aproximativ 100), unguri (50), slovaci (45), 
bulgari, ucraineni şi cehi. Volumul este dedicat aniversării a 
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unui secol şi jumătate de glorioasă 
existenţă a Academiei Române şi 
a fost lansat cu prilejul sărbătoririi 
Zilei Culturii Naţionale, în 15 
ianuarie 2016. Vor urma celelalte 
volume, tipărite în ordinea 
finalizării lor, care tratează 
celelalte domenii ale culturii şi 
ale civilizaţiei Banatului: presa, 
istorie, biserica, artele vizuale, 
ştiinţa şi învăţământul, cultura 
tradiţională, geografia, economia 
cu toate compartimentele ei.

În vederea valorificării 
ştiinţifice a trecutului cultural 
bănăţean, din ce în ce mai puţin 
cunoscut şi cercetat, Colectivul de 
istorie literară a început în anul 
2013 elaborarea mai multor ediţii 
critice din operele scriitorilor 
Victor Vlad Delamarina (Graţiela 
Benga-Ţuţuianu), Ioan Popovici-
Bănăţeanul (Delia Badea), Emilia 
Lungu-Puhallo (Dana Nicoleta 
Popescu), Cora Irineu (Veronica 
Alina Costănceanu), Ion Frumosu 
(Doina Bogdan-Dascălu), Eugen 
Todoran (Viviana Milivoievici), 
G.I. Tohăneanu (Ioan David, 
Dumitru Vlăduţ). Acestora li s-a 
adăugat, în anul 2015, Bogdan 
Mihai Dascălu, coordonatorul 
ediţiei critice Titu Maiorescu, 
Jurnal. 

Sub autoritatea ştiinţifică a institutului apare, 
începând cu anul 2010, în Editura David Press Print şi 
cu sprijinul Societăţii Enciclopedice a Banatului, colecţia 
Bibliotheca banatica, dedicată editării critice a unor scrieri 
din trecutul cultural şi ştiinţific al provinciei, dar şi valorificării 
de pagini inedite ale autorilor de aici. În această colecţie, 
care şi-a dobândit un binemeritat prestigiu, au apărut până 
în prezent 36 de volume, dintre care amintesc aici: Traian 
Vuia, Le Banat (Timishana)/Banatul (Timişana), 2010; 
Aurel Cosma Jr, Pictura românească din Banat de la origine 
până azi, 2011; George C. Bogdan, Din istoria culturală a 
Banatului. I. Articole din „Reşiţa”, 2011; Contribuţii la istoria 
ecleziastică a Banatului, 2011; Leonhard Böhm, Locuitorii 
Banatului, 2011; István Berkeszi, Istoria tipografiei şi a 
presei timişorene, 2011; Ion B. Mureşianu, Din trecutul slovei 
bănăţene, 2012; Ioan David, Presa românească din Banat, 
2012; Ioan David, Presă şi cultură, 2012; Paul Iorgovici, 
Observaţii de limba rumânească, 2012; Aurel Cosma Jr., 
Istoria presei române din Banat, 2012;  Iosif Bogdan, Scrieri. 
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Folclor bănăţean. Articole. Memorialistică, 2013; Alexandru Tietz, Scrisori de la sălaş, 2013; Maria 
Vertan, Sigiliile târgurilor şi localităţilor rurale din Banatul istoric (1760-1919), 2014; Ioan David, 
„Banatul” (1926-1930). Prima revistă bănăţeană, 2015 etc.

Colectivul de istorie, restrâns numeric, si-a orientat preocupările fie spre istoria medievală 
(Ioan Haţegan), fie spre cea modernă a Banatului (Radu Ardelean, Miodrag Milin, Victor Neumann). 
Cercetătorii s-au remarcat prin publicarea mai multor volume bine primite de specialişti: Ioan 
Haţegan, Pavel Chinezu, 1994 şi Dicţionar istoric al aşezărilor din Banat (secolele XI-XX), 1997 
(ediţia a doua, 2013), Miodrag Milin, Relaţiile politice româno-sârbe în epoca modernă (secolul al 
XIX-lea), 1992. 

* * *
Cercetătorii institutului s-a ilustrat de-a lungul anilor prin multe rezultate remarcabile, 

concretizate în cărţi apreciate de specialiştii în domeniu şi care au sporit vizibilitatea instituţiei 
noastre. Dintre acestea, sunt de evidenţiat îndeosebi Enciclopedia Banatului. Literatura, 2015; Bogdan 
Mihai Dacălu, Held und Welt in Herta Müllers Kurzerzählungen [Erou şi lume în proza scurtă a Hertei 
Müller], Hamburg, 2004 (prima carte dedicată viitoarei laureate a Premiului Nobel). 

Simpozion 250
Paul Iorgovici

1764-2014
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Cercetătorii institutului au publicat, în cei 52 de ani de existenţă a acestuia, peste 230 de 
cărţi de autor şi peste 1300 de studii şi articole, apărute în publicaţii de specialitate şi de cultură 
din România şi din străinătate. La acestea, se adaugă un număr încă şi mai mare de comunicări, 

academia română, filiala timișoara
institutul de studii banatice „ t itu maiorescu” D P P

David Press Print

M
ar

iu
s S

al
a

Marius Sala

LANSARE  
DE 

CARTE

Timișoara, 21 martie 2014

Vă invităm să luați parte 
la întâlnirea cu Domnul 

academician Marius Sala, 
vicepreședinte  

al Academiei Române,  
care își va lansa volumul

PORTRETE și EVOCĂRI
Manifestarea va avea loc în aula Filialei Timișoara 

a Academiei Române, la ora 11.
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susţinute la manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale, dintre care numeroase au fost 
organizate de institut, prin departamentul de istorie literară („Anişoara Odeanu”, „Valeriu Branişte”, 
„Titu Maiorescu”, „Sorin Titel”, „Nicolae Breban”, „Paul Iorgovici” etc.) sau în colaborare cu 
Institutul de Cultură al Românilor din Voivodina („Literatura în Banat, Banatul în literatură”, 
„Presă şi cultură în Banat”, „Iosif Bogdan”, „Interferenţe culturale Banat-Transilvania”, fiecare cu  
mai multe ediţii).

În anii din urmă, institutul a organizat numeroase lansări de cărţi, aparţinând unor 
personalităţi de seamă ale ştiinţei şi culturii naţionale: Marius Sala, Eugen Simion, Nicolae Breban, 
în prezenţa şi cu participarea autorilor.

Împreună cu Filiala, institutul a organizat, pentru prima oară în Timişoara, sărbătorirea 
Zilei Culturii Naţionale în anul 2015. La ediţia din anul 2016 a fost lansat primul volum, Literatura, 
al Enciclopediei Banatului, în prezenţa unui numeros şi entuziast public. 

Numărul cărţilor cu adevărat valoroase este considerabil, dar câteva dintre ele au fost 
evidenţiate prin ecourile elogioase ale specialiştilor şi încununate cu premii prestigioase ale 
Academiei Române: Miodrag Milin (coautor), Ioan Munteanu (coordonator), Premiul „Nicolae 
Bălcescu” pentru lucrarea Formarea statului naţional unitar român. Contribuţii documentare 
bănăţene (1914-1919), 1985; Victor Neumann, Premiul „A.D. Xenopol” pentru lucrarea Tentaţia 
lui Homo Europaeus. Geneza ideilor moderne în Europa Centrală şi de Sud-Est, 1993;  Ioan Haţegan, 
Premiul „Dimitrie Onciul” pentru lucrarea Pavel Chinezu (1996) şi Bogdan Mihai Dascălu, Premiul 
„Titu Maiorescu” pentru lucrarea Germanitatea şi literele române (2008). 

Alte scrieri au fost încununate cu premii ale Uniunii Scriitorilor din România, Filiala 
Timişoara: Crişu Dascălu (1978), Bogdan Mihai Dascălu (1995), Graţiela Benga-Ţuţuianu (2015). 

* * *

Institutul de Studii Banatice „Titu Maiorescu” s-a remarcat, de-a lungul existenţei sale, prin 
câteva caracteristici care l-au individualizat în rândul instituţiilor de cercetare şi de învăţământ 
academic din România.

În cadrul lui s-a constituit cel mai puternic grup, organizat şi coerent, de cercetare 
stilistică din ţară, ai cărui membri au publicat un număr considerabil de lucrări prin care s-au 
impus în rândul specialiştilor. Chiar dacă aceste preocupări nu au mai făcut, după 1990, obiectul 
unor proiecte asumate oficial, ele au fost continuate în afara acestora şi este de dorit ca ele să 
rămână pe mai departe vii.

Realizarea la un înalt grad ştiinţific a unui număr relativ mare de ediţii critice a făcut ca 
institutul nostru să se bucure de reputaţia de a fi produs o veritabilă şcoală în această privinţă, cu 
atât mai demnă de evidenţiat, cu cât numărul specialiştilor capabili să producă astfel de lucrări este 
în scădere dramatică în ţara noastră. Sper ca această bună reputaţie să sporească în anii următori.

În sfârşit, prin eforturile comune ale cercetătorilor săi, institutul nostru a reînviat tradiţia 
studierii ştiinţifice a zonei Banatului, pe care a amplificat-o şi a ilustrat-o prin lucrări exemplare.  

Institutul de Studii Banatice „Titu Maiorescu” îşi va asuma şi în continuare rolul de catalizator al 
energiilor spirituale din Banat, antrenând personalităţi şi instituţii la realizarea unor proiecte în substanţa 
cărora elementele regionale să coexiste armonios cu cele naţionale (Cf. documentului 4).
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Documentul 1
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Documentul 2
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Documentul 3
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DIRECŢII STRATEGICE DE CERCETARE
ALE INSTITUTULUI DE STUDII BANATICE „TITU MAIORESCU”

I. CULTURA, FILOLOGIA  ŞI LITERATURA

1. Studiul diacronic al limbii române:
 Dicţionarul etimologic al limbii române
 Studii de istorie a lingvisticii româneşti

2. Cercetări de istorie a literaturii române:
 Literatura postbelică românească (romanul, dramaturgia, istoriografia 

literară, antologii)
 Literatura din Banatul istoric (cronologie, ediţii critice, monografii, sinteze)

3. Cultura românească în context internaţional:
 Interferenţe culturale în epoca luminilor
 Modele culturale europene
 Reciprocităţi româno-sârbe în epoca postbelică

 II. ISTORIA

1. Evoluţia şi dezvoltarea instituţiilor în provinciile româneşti

2. Instituţiile bisericeşti şi laice ca substitute ale statalităţii la românii din Banat

3. Izvoarele secolului al XVIII-lea (cercetări în arhivele româneşti şi străine, întocmirea 
unui inventar de documente, publicarea colecţiilor de documente). 

Documentul 4
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CAPITOLUL 6

CENTRUL DE CERCETARE PENTRU  
DEZVOLTAREA RURALĂ DURABILĂ A ROMÂNIEI

Prof.dr. Vasile GOȘA

SCURT ISTORIC

Centrul de Cercetare pentru Dezvoltarea Rurală Durabilă a României funcționează în 
cadrul Academiei Române-Filiala Timişoara în baza Hotărârii Prezidiului Academiei Române din data 
de 4 aprilie 2005. Înființarea acestui Centru de cercetare răspunde nevoilor de cunoaștere, cerceta-
re, ameliorare și dezvoltare a spațiului rural românesc, îndeosebi în zona de vest a țării, conform 
cerințelor actuale de evoluție a vieții rurale. Dimensiunea spațiului rural și problema dezvoltării 
rurale durabile în România generează teme, cercetări și acțiuni complexe datorită necesității păstrării 
unui echilibru între cerința de conservare a spațiului rural tradițional și tendința de modernizare și 
expansiune a urbanului,  atât în plan economic, cât și din punct de vedere ecologic, social și cultural.

OBIECTIVELE DE CERCETARE

Obiectul de activitate al Centrului îl reprezintă cercetarea dezvoltării rurale durabile 
în România, problemă complexă care solicită studii pluridisciplinare având în vedere realizarea 
unui echilibru între nevoia de conservare a spaţiului rural şi tendinţa de modernizare a activităţilor 
agricole şi non-agricole şi a vieţii rurale, în ansamblul său. Problematica spaţiului rural a devenit 
deosebit de complexă datorită acumulărilor negative din perioada comunistă precum şi a evoluții-
lor profunde și, nu de puține ori, contradictorii în plan structural, economic, ocupaţional şi social, 
apărute după decembrie 1989.

Colectivul Centrului efectuează cercetări și studii privind evoluția agriculturii şi dezvoltarea 
spațiului rural în condiţiile integrării României în Uniunea Europeană, compatibilizarea politicilor 
rurale românești cu cele europene, adoptate funcție de starea actuală a agriculturii și a ruralului din 
Uniunea Europeană (înalta performanţă tehnică, cu consumuri materiale şi costuri din ce în ce mai 
ridicate) şi de starea actuală a agriculturii româneşti, care are ca obiective prioritare restructurarea 
profundă a exploataţiilor, susţinerea financiară masivă necesară pentru creşterea randamentelor 
tehnice şi economice și pentru penetrarea produselor româneşti pe piaţa comunitară.

Compatibilizarea structurilor rurale româneşti cu cele comunitare presupune implementa-
rea instrumentelor de dezvoltare rurală cuprinse în politică agricolă a României. După cum rezultă 
din majoritatea studiilor întreprinse, se impune o schimbare de concept, de mentalitate, o nouă 
filozofie a ruralului, corelată cu autonomia locală şi regională şi cu principiul subsidiarităţii.

Domeniile  de cercetare ale Centrului sunt următoarele:
• Dezvoltarea rurală locală și regională în România şi în Uniunea Europeană;
• Economia rurală – componentă fundamentală a dezvoltării rurale a României;
• Sisteme de finanţare ale agriculturii şi dezvoltării rurale;
• Evaluarea impactului aplicării Politicii Agricole Comune asupra spaţiului rural în România;
• Infrastructura spaţiului rural.

http://prof.dr/
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Încadrându-se în coordonatele menţionate, Centrul de Cercetare pentru Dezvoltarea 
Rurală Durabilă a României a elaborat mai multe studii și cercetări,  devenite lucrări de referinţă 
în domeniul cercetării științifice și în practica managementului administrării spațiului rural.

PERSONALUL CENTRULUI

Centrul are în structura de personal 8  posturi ocupate, din care 7 posturi cu personal 
ştiinţific atestat, toți având titlul de doctor în științe agricole sau economice și dublă calificare 
superioară (agronomică și economică), doi conducători de doctorat, şi un post de referent cu studii 
superioare, astfel:

• Prof. Dr. Vasile Goșa, CSI, membru asociat ASAS, director;
• Acad. Păun Ion Otiman, CSI, Dr. H.C., conducător de doctorat;
• Prof. Dr. Nicoleta Mateoc-Sîrb, CSI, conducător de doctorat;
• Prof. Dr. Adrian Băneș, CSII;
• Conf. Dr. Cosmin Sălășan, CSII;
• Șef lucr. Dr. Andrea Feher, CS;
• Dr. Miroslav Raicov, CS;
• Ing. Zamfira Iucu, referent.

Prof. Dr. Vasile GOŞA CȘ I

Este director al Centrului de Cercetare pentru Dezvoltarea Rurală Durabilă a României. 
S-a născut în 26 mai 1951 în localitatea Lăpușnicu Mare, județul Caraș-Severin, localitate în 
care a parcurs școala primară și gimnazială. După absolvirea Liceului Teoretic Eftimie Murgu din 
Bozovici, a urmat cursurile Facultății de Agricultură-Secția Economia Agriculturii din Timișoara, 
obținând licența în economie  în anul 1975. După absolvirea facultății, a deținut funcții importante 
în structurile agricole ale județului Timiș (contabil șef la IAS Cenei, director economic al Trustului 
IAS Timiș) iar din anul 1995 până în anul 2000 a lucrat în sistemul bancar deținând funcția de 
director. Deși angrenat în economia reală, păstrând o permanentă legătură cu învățământul supe-

Personalul centrului.
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rior, obținând calitatea de cadru didactic asociat, din anul 1987 până în anul 2001, la Catedra de 
Management. În anul 1998 susține teza de doctorat Contribuții la perfecționarea sistemului de 
finanțare a agriculturii, elaborată sub îndrumarea domnului Acad. Păun Ion Otiman Dr.h.c., 
obținând titlul de Doctor în Agronomie, specializarea Management și marketing.

În urma concursului de titularizare din anul 2000, Dl.dr. Vasile Goșa ocupă postul de confe-
rențiar, titular al disciplinelor de Finanțarea și creditarea agriculturii și Management financiar în 
agricultură la Facultatea de Management Agricol de la Universitatea de Științe Agricole și Medicină 
Veterinară a Banatului din Timișoara. În anul 2004 ocupă prin concurs postul de profesor univer-
sitar la disciplinele menționate.

Prof. Dr. Vasile Goșa a contribuit substanţial la înființarea, consolidarea şi adaptarea acestor 
discipline  la specificul activităţilor economice agricole, prin elaborarea a două manuale  - suport 
informaţional pentru dobândirea cunoştinţelor şi formării profesionale, necesare actului manage-
rial în domeniul financiar. Prima carte, intitulată „Sisteme de finanţare a agriculturii”, Editura 
Mirton, 2000 şi a  doua carte, intitulată „Management financiar în agricultură”, Editura Mirton, 
2003, se constituie în lucrări de referinţă în acest domeniu. 

În anul 2005, ocupă prin concurs postul de Cercetător Științific gradul I, al Centrului de 
Cercetare pentru Dezvoltarea Rurală Durabilă a României din cadrul Academiei Române - 
Filiala Timișoara.

Recunoașterea academică a autorului este confirmată atât prin alegerea, în anul 2007, 
ca membru asociat al Academiei de Științe Agricole și Silvice cât și prin acordarea, în anul 2005, 
a premiului „Ion Ionescu de la Brad” al Academiei Române pentru cartea „Management 
financiar în agricultură”, Editura Mirton, Timișoara 2003 și a premiului „Nicolae Săulescu” al 
Academia de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu Șișești”, în anul 2007, având cali-
tatea de coautor, pentru cartea „Dezvoltarea rurală durabilă în România”, apărută la  Editura 
Academiei Române, în anul 2006.

 Este coautor al cărții „Alternativele economiei rurale a României: dezvoltarea agricul-
turii sau insecuritatea alimentară și deșertificarea rurală severă”, Editura Academiei Române, 
București 2011, lucrare premiată cu Premiul Academiei Române, în anul 2013. 

Prof. Dr. Vasile Goşa, CȘ I are o bogată activitate editorială concretizată în 9 cărți, din care 
4 ca unic autor și o susținută activitate științifică materializată în peste 110 lucrări științifice publi-
cate în reviste naționale și internaționale și în numeroase proiecte, la 4  proiecte având calitatea de 
manager sau responsabil de proiect.

În perioada 2010-2013 a participat la elaborarea și  apariţia, la Editura Academiei Române, 
a lucrării „Cadrul naţional strategic pentru dezvoltarea durabilă a sectorului agroalimentar şi a 
spaţiului rural în perioada 2014-2020-2030”, lucrare coordonată de Acad. Păun Ion Otiman, din 
partea Academiei Române, şi de Dr. Valeriu Steriu, coordonator din partea Comisiei Prezidenţiale.

Este membru în diferite  asociaţii profesionale: CECCAR Timiş (Corpul Experţilor Contabili şi 
a Contabililor Autorizaţi din România), SIRAR, Filiala Timişoara (Societatea de Istorie şi Retrologie 
Agrară), AMIER (Asociaţia Managerilor şi a Economiştilor din România), AGER (Asociaţia Generală 
a Economiştilor din România),  Societatea Română a Horticultorilor Filiala Dahlia Timiş.

În anul 2014, drept recunoaștere a activității didactice a profesorului Vasile Goșa, conduce-
rea Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului ,,Regele Mihai I al României” 
din Timișoara îi acordă, Premiul Universității pentru întreaga activitate.

Acad. Păun Ion OTIMAN Dr.h.c., CŞ I

S-a născut la 28 mai 1942 în satul Gârbovăţ, judeţul Caraş-Severin. Urmează școala 
primară în satul natal (1949-1953), gimnaziul la Bozovici (1953-1956) iar Liceul teoretic General 
Dragalina la Oraviţa (1956-1960). Urmează Facultatea de Agronomie din Timişoara (1960-1965) şi 
Facultatea de Ştiinţe Economice (finanţe-contabilitate) a Universităţii din Timişoara (1966-1971), 
absolvindu-le cu calificative maxime. Ca student, are drept mentori - formatori pe profesorul Mihai 
Lazăr, cu triplu doctorat în ştiinţe agricole, economice şi juridice la Roma, pe profesorul Ioan Martin, 
fost director al Camerei de Agricultură a judeţului Timiş, om de o rară cultură, la Agronomie, pe 

http://dl.dr/


168 169

Constantin Stegăroiu, jurist celebru, profesor de drept, Cornel Olariu, Virgil Şchiopescu, Mihai 
Teaciuc, reputaţi profesori de finanţe-contabilitate la Facultatea de Ştiinţe Economice.

Păun Ion Otiman efectuează studiile de doctorat în domeniul managementului, în perioa-
da 1970-1974, la Facultatea de Economie Agrară Bucureşti, avându-l conducător pe prof. Sergiu 
Vrejba, viceguvernator al Băncii Naţionale a României.

Absolvent de elită la două facultăţi, Păun Ion Otiman este repartizat în învățământul 
superior ca preparator  în 1966, urmând succesiv toate gradele universitare: asistent (1969), şef 
lucrări (1971), conferenţiar (1978) şi profesor (1990). Este conducător de doctorat (peste 50 de 
doctori în științe) şi membru titular al Academiei Române (1999) şi al Academiei de Ştiinţe Agricole 
şi Silvice (1994), al Academiei de Educaţie din Serbia (2010) şi al Academiei Internaţionale de 
la Salzburg-Austria (2009). Din anul 2004 până în anul 2006 și din anul 2014 până în prezent 
este preşedintele filialei Timişoara a Academiei Române, iar în perioada 2006-2014 a fost secretar 
general al Academiei Române.

Realizarea cea mai importantă a Acad. Păun Ion Otiman în ştiinţa agricolă românească 
este şcoala timişoreană de cercetare în domeniul dezvoltării rurale a României. Pe lângă faptul 
că a scris prima carte din România în acest domeniu, a organizat, sub egida Academiei Române – 
Filiala Timişoara, Centrul de Cercetări pentru Dezvoltarea Rurală Durabilă a României, alei cărui 
rezultate științifice importante vor fi prezentate în subcapitolul 6.

Deşi specialitatea sa nu este Genetica, a pus bazele primului laborator din România şi 
din zona est-europeană de Inginerie genetică (transfer de gene) pentru modificarea genetică a 
soiurilor. Ca director al acestui laborator – centrul de excelenţă în cercetarea ştiinţifică – a promo-
vat numeroşi tineri, specializaţi la cele mai prestigioase laboratoare din SUA, Anglia, Franţa etc. 
Rezultatele cercetărilor efectuate în cadrul Laboratorului de inginerie genetică, în colaborare cu 
cercetători americani, au fost publicate în mai multe lucrări științifice și în două cărți: Plante 
modificate genetic (Edit. Academiei Române), premiate de Academia Română în anul 2013.

Activitatea ştiinţifică a profesorului Păun Ion Otiman, concretizată prin studii şi lucrări, 
la „orizontul” celor 50 de ani, cuprinde peste 400 de lucrări ştiinţifice publicate în ţară şi străină-
tate, cărţi, tratate, monografii, culegeri de probleme, cursuri şi manuale în domeniul economiei 
agriculturii şi dezvoltării rurale. Pentru cartea „Optimizarea producţiei agricole”, apărută la 
Editura Facla înainte de Revoluţie (1987), a primit în anul 1990 premiul Academiei Române „Ion 
Ionescu de la Brad”. În semn de recunoaştere a activităţii desfăşurate în domeniul învăţământului 
şi cercetării, în anul 1993 a fost ales membru corespondent, iar în anul 1999 membru titular al 
Academiei Române. În anul 1994 profesorul Păun Ion Otiman a fost ales membru al Academiei de 
Ştiinţe Agricole şi Silvice. În anul 2000 a primit premiul „Opera Omnia” decernat de Ministerul 
Educaţiei Naţionale pentru întreaga activitate ştiinţifică. În anul 2003 Universitatea de Ştiinţe 
Agricole din Bucureşti îi acordă titlul de „Doctor Honoris Causa”, urmate de decernarea aceluiaşi 
prestigios titlu de către Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj, în anul 2011 
şi Universitatea Agrară din Chişinău – Republica Moldova, în anul 2013.

Rezultate remarcabile în domeniul managerial a obținut Acad. Păun Ion Otiman în perioa-
da cât a deținut funcțiile de rector al universității, de președinte al Filialei Timișoara (2004-2006; 
2014 și în prezent) și secretar general al Academiei Române (2006-2014).

La Filiala Timișoara a inițiat construirea aulei și reabilitarea integrală a clădirilor în care 
funcționează institutele de cercetare și  biblioteca. În calitatea sa de secretar general a condus 
lucrările de recuperare a fondului de documente istorice al Bibliotecii Academiei Române (vezi 
Tezaurul Academiei Române, vol. IV, Editura Academiei Române, 2011-2014), recuperarea unei 
mari părți din fondul imobiliar, din care zece case memoriale, recuperarea aproape integrală a 
proprietății funciare, 8000 de ha de teren agricol și  20000 de ha de pădure.

Prof.univ.Dr. Nicoleta MATEOC-SÎRB CȘ I

Este absolventă de excepţie a Facultăţii de Agronomie din Timişoara, promoţia 1989 şi 
a Facultății de Științe Economice. În anul 1998 a obținut titlul științific de doctor în ramura de 
ştiinţă Agricultură şi Horticultură, Specializarea- Management şi Marketing în agricultură. A început 
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activitatea didactică în cadrul Universității de Științe Agricole a Banatului din Timişoara, în anul 
1990. A parcurs toate treptele ierarhiei universitare, în anul 2003 obținând gradul didactic de 
profesor universitar  şi  calitatea de conducător de doctorat, în anul 2007. În calitate de conducător 
de doctorat, a îndrumat și coordonat activitatea de cercetare științifică a 14 doctoranzi care au 
primit titlul științific de doctor în agronomie și are doctoranzi în stagiu.

Din 2005 este cercetător ştiinţific gradul I la Academia Română- Filiala Timişoara în cadrul 
Centrului de Cercetare pentru Dezvoltarea Rurală Durabilă a României. 

În decursul anilor a desfăşurat o amplă activitate de cercetare ştiinţifică incluzând o mare 
diversitate de teme legate de agricultură şi dezvoltarea spaţiului rural. A participat, în calitate 
de manager/ responsabil de proiect sau membru în echipă la 18 contracte de cercetare, la trei 
granturi POSDRU și la mai multe contracte în calitate de lector/treiner.

A publicat 12 cărţi de specialitate în domeniile economie rurală  şi agrară, dezvoltare 
rurală   şi regională,  politici agricole,  în edituri recunoscute de către CNCSIS, ca singur autor, prim 
autor sau coautor şi peste 230 de articole ştiinţifice publicate și comunicate la diferite congrese şi 
simpozioane interne și internaționale din care:  17 articole  publicate în reviste cotate ISI Thomson 
Reuters şi în volume indexate ISI proceedings și 70 articole publicate în reviste şi volumele unor 
manifestări ştiinţifice indexate în alte baze de date internaţionale (BDI).

Activitatea i-a fost recunoscută prin premii si distincții acordate de instituţii de prestigiu 
după cum urmează: 

• 2013 - Premiul „Gheorghe Ionescu Şişeşti” acordat de către  Academia Română, 
pentru lucrarea „Alternativele economiei rurale a României: Dezvoltarea agriculturii sau Insecuritate 
alimentară şi deşertificare  rurală severă”, (în colectiv);

• 2012 - Diploma of excellence acordată la Expoziţia europeană a creativităţii şi inovă-
rii EUROINVENT pentru cartea: „Dezvoltare regională şi rurală. Evoluţii şi tendinţe”; 

• 2008 -  Premiul „Nicolae Cernescu” (2007) acordat de către  Academia de Ştiinţe Agricole 
şi Silvice pentru lucrarea: „Dezvoltarea rurală şi regională  durabilă a satului românesc”, (în colectiv); 

• 2008 - „Diploma de merit” pentru rezultatele obţinute în activitatea managerială, 
profesională şi culturală, acordată de Universitatea Politehnica Timişoara;

• 2007 - Premiul Nicolae Săulescu (2006) acordat de către  Academia de Ştiinţe Agricole 
şi Silvice, pentru lucrarea: „Dezvoltarea rurală durabilă în România”, (în colectiv).  

Este membră activă a unor societăți sau asociații profesionale precum -Asociaţia pentru 
cercetare multidisciplinară din Zona de vest a României – ACMV; - Societatea de Istorie şi 
Retrologie Agrară din România – SIRAR; - Asociaţia managerilor si inginerilor economişti din 
România – AMIER; -Asociaţia generală a inginerilor din România -  AGIR; - Societatea Română de 
Horticultură – SRH.

Conf. univ. Dr. Cosmin SĂLĂȘAN, CŞ II

Născut la 28.05.1970 în localitatea Călan, județul Hunedoara a absolvit Liceul din Hațeg 
în 1988 și a urmat cursurile Facultății de Agricultură din cadrul Universității de Științe Agricole 
și Medicină Veterinară a Banatului din Timișoara, absolvit în 1994. A continuat studiile în cadrul 
Ecole Nationale Superieure Agronomique din Rennes, Franța, pe care le-a absolvit în 1995. Din 
același an, ocupă postul de asistent în universitate, parcurgând succesiv toate treptele academice, 
ocupând pozițiile de preparator, asistent, șef de lucrări și conferențiar. Activitatea didactică a fost 
și este concentrată asupra disciplinelor de Bazele Managementului și Consultanță. 

Este cercetător științific gradul II în cadrul Centrului de Cercetare pentru Dezvoltarea 
Durabilă a României din cadrul Academiei Române, Filiala Timișoara.

A funcționat ca expert în cadrul acțiunilor Operations Villages Roumaines (OVR) începând 
cu 1995 și a continuat activitățile de susținere, consiliere și acompaniere în cadrul Fundației Rurale 
din România, încă de la fondarea acesteia, ca produs al activității susținute de OVR în folosul 
comunităților rurale românești. 

A funcționat ca membru al echipei, expert, consultant sau director de proiect pentru 
Comisia Europeana, Banca Mondială și FAO a Organizației Națiunilor Unite, în 39 de proiecte. A 
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publicat peste 50 de articole rezultate din activitățile de cercetare, dezvoltare si inovație și 7 cărți 
ca singur autor sau în colectiv, în limbile română, engleză și franceză. Este referent la 11 cărți de 
specialitate și referent științific pentru publicații internaționale, inclusiv reviste cotate ISI.

Funcționează, de asemenea, ca expert consultant pentru FAO a Organizației Națiunilor 
Unite în domeniul managementului informației cu punct focal în Balcanii de Vest și coordonare 
pentru rețeaua AgroWeb acoperind majoritatea statelor europene și cele central asiatice, respectiv 
cele afiliate Uniunii Eurasiatice.

Continuă activitatea susținută de dezvoltare strategică, construcție instituțională și reforme 
structurale în Europa de Sud-Est prin implementarea de proiecte, în calitate de expert, responsabil 
de pachete de lucru sau consultant, păstrând focusul în domeniul dezvoltării agricole și rurale.

Publică în limbile română, engleză, franceză, sârbă și croată rezultatele cercetării din proiec-
tele locale, naționale sau internaționale. În acest sens, activitatea susținută în calitate de colaborator 
în cadrul Centrului Europa de Est a Universității Hohenheim din Stuttgart, Germania a contribuit 
determinant la construcția, obținerea și implementarea proiectelor europene din Balcanii de Vest, 
cu accent în Slovenia, Croația, Serbia, Macedonia, Muntenegru, Kosovo și Albania. Expertiza în 
domeniul dezvoltării agricole și rurale a fost folosită și pentru alte state orientate spre aderarea la 
Uniunea Europeană, așa cum este cazul Turciei, în domeniul bunelor practici agricole.

Activitatea de dezvoltare comunitară pe plan local a fost concentrată în ultimii ani asupra 
susținerii dezvoltării comunitare, în special prin abordarea programului european LEADER la scara 
Grupurilor de Acțiune Locală, materializată în susținerea activităților de animare și informare, struc-
turare și consolidare a Strategiilor de Dezvoltare Locală și acțiuni specifice de formare și evaluare.

Dr. ing. ec. Adrian BĂNEŞ, CŞ II

A absolvit Universitatea Tehnică Timişoara, Facultatea de Mecanică,  precum și Universitatea 
din Petroşani, Facultatea de Ştiințe, specializările Management și Economia Comerțului, Turismului 
și Serviciilor. A absolvit studiile masterale de Managementul dezvoltării rurale durabile şi alini-
erea la standardele europene, USAMVB Timișoara, Baze de date în Internet şi comerţ electronic 
la Universitatea din Petroşani și Management in alimentaţie publică şi agroturism la USAMVB 
Timișoara, precum și alte cursuri postuniversitare și de specializare în domeniile „Informatică”, 
„Inițiere competențe informatice”, „Manager în activitatea de turism”, „Formator”, „Poluarea, 
protecţia şi managementul mediului”. Din anul 2003 este doctor în Agricultură, specializarea 
Management şi marketing în agricultură, cu teza „Elemente de optimizarea factorilor de produc-
ţie în ferma vegetală” sub conducerea Acad. Prof. dr. ing. Păun Ion Otiman. A parcurs toate trep-
tele didactice, de la preparator (1995) până la profesor (2008). A publicat 21 cărţi, manuale sau 
capitole în cărți, din care 14 ca unic autor, 164 de articole și lucrări științifice şi a fost director sau 
membru în 22 de proiecte de cercetare. În anul 2013 a obținut premiul „Gheorghe Ionescu Șișești” 
al Academiei Române pentru cartea „Alternativele economiei rurale a României: dezvoltarea agricul-
turii sau insecuritate alimentară şi deşertificare rurală severă”, coord. Acad. Păun Ion Otiman, Editura 
Academiei Române, Bucureşti, 2011. Este cercetător științific gr. II în cadrul Academiei Române 
Filiala Timişoara – Centrul de Cercetare Dezvoltarea Rurală Durabilă a României, coordonator şi 
examinator Centru ECDL/ICDL (European International Computer Driving License) și Evaluator 
extern ID/IFR ARACIS. Din anul 2012 are biografia inclusă în dicționarul Who’ Who și în Dicționarul 
Personalităților din România. Este membru în 7 asociații științifice din țară și străinătate.

Şef lucr. univ. dr. Andrea FEHER, CȘ

Născută la 1 septembrie 1979 în localitatea Carei, judeţul Satu-Mare. A urmat studi-
ile primare, gimnaziale şi liceale în localitatea Tăşnad, judeţul Satu-Mare.  Urmează cursurile 
Facultăţii de Management, obţinând rezultate de excepție, fiind premiată de trei ori cu diploma de 
„Student eminent” pentru rezultate deosebite în activitatea universitară. Promovează examenul 
de licență și masterat cu nota 10 (zece) şi este premiată cu „Premiul internațional Dr.h.c. Norbert 
NATTER” pentru cel mai bun proiect de absolvire elaborat în anul universitar 2002/2003. În 
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toamna anului 2003 este admisă ca doctorand la Facultatea de Management Agricol. Îşi finalizează 
şi susţine cu succes teza de doctorat, obţinând în august 2009 titlul de „Doctor în Agronomie”. 
După terminarea facultăţii îşi continuă studiile prin masterat în cadrul Facultăţii de Management 
Agricol, absolvind specializările Managementul dezvoltării rurale durabile şi alinierea la stan-
dardele europene şi Management în alimentaţie publică şi agroturism. Preocupată permanent 
de perfecţionarea sa profesională, în anul 2004 se înscrie la Facultatea de Ştiinţe Economice, pe 
care o absolvă cu succes în anul 2006. 

În urma câştigării prin concurs a postului de asistent, în perioada 2007-2011 în cadrul 
Facultăţii de Management Agricol, susţine lucrările practice la disciplinele Management financiar, 
Ingineria şi managementul investiţiilor, Finanţări comunitare. În anul universitar 2011/2012 este 
promovată, prin concurs, şef de lucrări. 

Începând cu luna februarie a anului 2007, doamna dr. Andrea Feher este cercetător științi-
fic al Centrului de Cercetare pentru Dezvoltarea Rurală Durabilă a României din cadrul Academiei 
Române, Filiala Timişoara.

Cercetarea ştiinţifică şi valorificarea rezultatelor cercetării prin publicare reprezintă preo-
cupări permanente în activitatea d-nei dr. Andrea Feher. Activitatea de cercetare ştiinţifică se 
concretizează în opt granturi, având calitatea de director la două proiecte şi calitatea de membru în 
echipă la celelalte şase. Activitatea publicistică cuprinde patru cărţi, dintre care două ca unic autor 
şi alte două la care a participat în calitate de coautor. A publicat 108 lucrări ştiinţifice în reviste de 
specialitate din ţară şi străinătate, în domeniile: economie agrară, management financiar, sisteme 
de finanţare a agriculturii şi dezvoltării rurale.

Seriozitatea, devotamentul şi profesionalismul doamnei dr. Andrea Feher au fost apreci-
ate, obţinând trei premii importante. În anul 2009, doamna dr. Andrea Feher a obţinut Premiul 
şi diploma de „Cercetător eminent” al Academiei Române - Filiala Timişoara acordată de 
Asociaţia Orizonturi Universitare, pentru rezultatele excepţionale în activitatea didactică şi de 
cercetare ştiinţifică. În anul 2013, doamna dr. Andrea Feher este premiată cu prestigiosul Premiu 
„Gheorghe Ionescu-Şişeşti”al Academiei Române pentru cartea „Alternativele economiei rurale a 
României: dezvoltarea agriculturii sau insecuritate alimentară şi deşertificare rurală severă”, coord. 
Acad. Păun Ion Otiman, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2011.

Doamna cercetător ştiinţific dr. Andrea Feher este membră a mai multor asociaţii profesiona-
le naţionale şi internaţionale, dintre care amintim Agricultural Economics Society (Marea Britanie), 
Asociaţia Generală a Economiştilor din România, Asociaţia Generală a Inginerilor din România.

Dr. ing. Miroslav RAICOV, CȘ

Născut la data de 10 aprilie 1985, domnul dr. Miroslav Raicov a urmat şcoala primară 
în localitatea Denta, judeţul Timiş, iar cursurile gimnaziale în oraşul Deta. Urmează studiile 
liceale la Deta. În anul 2004 este admis  student în cadrul Facultăţii de Management Agricol 
din Timişoara, specializarea Inginerie Economică în Agricultură. După absolvirea facultăţii, 
se înscrie la cursurile de master ale aceleiaşi facultăţi, specializarea Managementul Dezvoltării 
Rurale Durabile. În urma concursului de admitere din septembrie 2009, a fost admis la doctorat 
în domeniul Agronomie. În anul 2013 obţine titlul de „Doctor în Agronomie” susţinând teza de 
doctorat intitulată ”Strategii privind dezvoltarea rurală durabilă în Microregiunea Timiş-Torontal, 
judeţul Timiş”, sub îndrumarea domnului Acad. Prof. univ. dr. Păun Ion OTIMAN Dr. H.c. Domnul 
dr. Miroslav Raicov îşi dezvoltă studiile şi în domeniul ştiinţelor economice, absolvind Facultatea 
de Economie în anul 2012, specializarea Finanţe-Bănci.

Din anul 2012 este cadru didactic asociat al Facultăţii de Management Agricol  a Universităţii 
de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara susţinând seminariile la disci-
plinele de Finanţare şi Creditare, Finanţări Comunitare şi Ingineria şi Managementul Investiţiilor.

Începând din februarie 2014 ocupă prin concurs postul de cercetător ştiinţific în cadrul 
Centrului de Cercetare pentru Dezvoltarea Rurală Durabilă a României din Academia Române-
Filiala Timişoara. Activitatea de cercetare ştiinţifică se materializează în două contracte de cerce-
tare derulate în cadrul Academiei Române-Filiala Timişoara şi USAMVB Timişoara. Rezultatele 
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studiilor şi cercetărilor efectuate se concretizează într-o activitate publicistică importantă, domnul 
dr. Miroslav Raicov publicând peste 40 de articole ştiinţifice prezentate la diferite simpozioane 
naţionale şi internaţionale, în domeniile economiei rurale, dezvoltării rurale, politicilor de finanţa-
re a agriculturii şi spaţiului rural. 

Ing. Zamfira IUCU, referent

Este absolventă a Facultăţii de Management Agricol, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi 
Medicină Veterinară a Banatului Timişoara, specializarea Inginerie Economică în Agricultură, 
masterand în domeniul Managementului Dezvoltării Rurale Durabile la Universitatea de Ştiinţe 
Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timişoara, este refe-
rent în cadrul Centrului de Cercetare pentru Dezvoltarea Rurală Durabilă a României al Academiei 
Române, Filiala Timişoara.  

În perioada 1980-1991 a lucrat ca operator informatician la Centrul de calcul din Timişoara 
şi la Centrul de calcul al Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului 
Timişoara. A ocupat postul de tehnician/operator calculator la departamentul Management şi 
Dezvoltare Rurală al Facultăţii de Management Agricol. În acest interval de timp a fost  implicată în 
mod constant în activitatea de cercetare, alături de cadre didactice de la Facultatea de Management 
Agricol, în cadrul Centrului de Studii Europene pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Durabilă 
şi al Centrului de Excelenţă „Dezvoltarea Rurală Durabilă a României”, pe probleme specifice 
agriculturii şi dezvoltării spaţiului rural, fapt care i-a permis dobândirea de competenţe în acest 
domeniu al cercetării.

În intervalul 2014-2015 a fost membru în echipa proiectului cu titlul „Îmbunătăţirea cali-
tăţii resurselor umane din mediul rural din Regiunea Vest prin formare profesională în domenii 
non-agricole și facilitarea angajării”, Contract de finanţare: POSDRU/140/5.2/G/ 135112 al 
Academiei Române Filiala Timişoara.

În cadrul Centrului de Cercetare pentru Dezvoltarea Rurală Durabilă a României al 
Academiei Române, Filiala Timişoara, doamna Zamfira Iucu asigură relaţiile Centrului cu celelalte 
compartimente ale Academiei Române, cât şi relaţiile Centrului cu alte instituţii de profil, fiind 
implicată, de asemenea, în temele de cercetare ale Centrului.

Programe și proiecte de cercetare

O preocupare permanentă a membrilor Centrului de Cercetare pentru Dezvoltarea Rurală 
Durabilă a României o constituie participarea acestora în proiecte de cercetare fundamentale şi 
aplicative finanţate din fonduri naţionale sau europene. Amintim în acest sens principalele proiecte 
la care Centrul de Cercetare pentru Dezvoltarea Rurală Durabilă a României a participat în calitate 
de solicitant, reprezentant al Academiei Române-Filiala Timișoara, sau în calitate de partener: 

Cursuri la proiectele Centrului.
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• Metode şi modele complexe de cercetare în dezvoltarea rurală durabilă a României, 
Grant A Consorţiu CNCSIS, 2006-2008 - responsabil Centrul de Cercetare pentru Dezvoltarea 
Rurală Durabilă a României, Academia Română, Filiala Timişoara;

• Conservarea bio și geodiversității ca suport al dezvoltării și al creșterii economice și 
sociale  în zona Hațeg-Retezat, Proiect european - responsabil acad. Păun Ion Otiman, Academia 
Română;

• Promovarea antreprenoriatului pentru creșterea gradului de ocupare în mediul 
rural. Proiect POSDRU/110/5.2/G/89043, perioada 2012-2014, responsabil Centrul de Cercetare 
pentru Dezvoltarea Rurală Durabilă a României, Academia Română-Filiala Timișoara, partener SC 
DAD Expertise SRL.

• Îmbunătățirea calității resurselor 
umane din mediul rural din Regiunea 
Vest prin formare profesională în domenii 
non-agricole și facilitarea angajării, Proiect 
POSDRU/140/5.2/G/135112, perioada 2014-
2015, responsabil Centrul de Cercetare pentru 
Dezvoltarea Rurală Durabilă a României, 
Academia Română-Filiala Timișoara.

• Formare profesională în domenii 
non-agricole și facilitarea angajării pentru  
îmbunătățirea calității resurselor umane 
din mediul rural din Regiunea Vest, Proiect 
POSDRU/140/5.2/G/135091, partener Centrul 
de Cercetare pentru Dezvoltarea Rurală 
Durabilă a României Academia Română-Filiala 
Timișoara. 

• Small farms but global markets - 
proiect FAIR FARM în cadrul Horizon 2020, 
parteneri: EURAC European Academy of Bolzano 
Italia, Centrul de Cercetare pentru Dezvoltarea 
Rurală Durabilă a României, Filiala Timișoara a 
Academiei Române, Federal Institute for less-Fa-
voured and Mountainous areas BASF Austria, 
Agroscope Elveția, Sudtiroler Bauernbund 
SBB Italia, CARITAS Bozen Italia, Von Thunen 
Institute VTI Germania, James Hutton Institute Scotia, Marea Britanie, ISRALYON, Franța;

• Proiect de țară pentru România în următorii 20 ani, 2016-2035, Securitatea şi sigu-
ranţa alimentară, partener Centrul de Cercetare pentru Dezvoltarea Rurală Durabilă a României 
Timișoara.

Rezultatele cercetării știinţifice

Activitatea de cercetare a Centrului de Cercetare pentru Dezvoltarea Rurală Durabilă a 
României este prezentată în rapoartele anuale de cercetare, care sintetizează activitatea anuală a  
întregului colectiv, scot în evidenţă dimensiunea problematicii spaţiului rural, sugerând direcţii de 
acţiune a structurilor responsabile la  nivel local, regional sau naţional. Pentru edificarea aspecte-
lor menţionate,  prezentăm tematica de cercetare abordată în ultimii ani.

Raportul de cercetare pe anul 2010 cuprinde rezultatele (parţiale) ale cercetărilor 
referitoare la tema Cercetări de dezvoltare rurală în România, temă integrată în programul 
fundamental Economie şi dezvoltare rurală. Cunoaşterea realităţilor agriculturii şi a economiei 
rurale româneşti reprezintă o condiţie sine qua non pentru un diagnostic economic şi social corect 
în vederea aplicării unui program coerent pentru sporirea contribuţiei agriculturii la atenuarea 

Conferințe științifice ale proiectelor Centrului.
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crizei, în plină desfăşurare, precum şi pentru reluarea creşterii sustenabile a economiei. În aceste 
condiţii, prin cercetările întreprinse, membrii Centrului au prezentat câteva opinii şi soluţii ce 
vizau următoarele:

• diminuarea decalajului de compatibilitate între noua Politică Agricolă Comună (PAC), 
adaptată la starea actuală din Uniunea Europeană (înaltă performanţă tehnică, consumuri materiale 
şi costuri din ce în ce mai mari, prezenţa unor stocuri importante de produse agricole cu consecinţe 
economice asupra economiei fermelor) şi starea agriculturii româneşti, care are alte obiective (restruc-
turarea profundă şi consolidarea exploataţiilor, susţinerea masivă pentru creşterea randamentelor 
tehnice şi economice, penetrarea produselor agrare româneşti pe piaţa agricolă comunitară);

• schimbarea de concept, de mentalitate, adoptarea unei noi filozofii a ruralului, corelată 
cu autonomia locală şi cu principiul subsidiarităţii;

• găsirea soluţiilor de rezolvare a necesarului de capital în agricultură şi dezvoltarea 
rurală, prin sisteme de finanţare adecvate stării actuale, în vederea opriri declinului economic şi 
reluării creşterii economice. Trebuie avut în vedere că nici un sistem de finanţare a agriculturii şi 
dezvoltării rurale din UE nu a fost gândit pentru perioade de criză economică și financiară sau de 
recesiune economică globalizată. 

Pe aceleaşi coordonate, menţionăm şi faptul că turismul rural şi agroturismul, prin specificul 
lor de consum agroalimentar intern în gospodăria unde s-au produs alimentele, au o importantă 
funcţie de potenţare economică a capacităţii gospodăriilor ţărăneşti, îndeosebi în zonele montane.

Investiţiile în economia neagricolă din spaţiul rural, pe lângă asigurarea creşterii valorii 
adăugate brute prin procesarea materiilor prime agricole şi neagricole din resurse locale, mai are 
şi alte avantaje, atât în perioadele de criză şi recesiune cât şi în cele de creştere economică, în 
sensul creării de noi locuri de muncă, folosirea şi stabilizarea forţei de muncă locale, revitalizarea 
localităţilor rurale, în mod deosebit a celor din zonele defavorizate şi periferice.

Analizând nevoia de investiţii în agricultură, am apreciat că prima prioritate investiţiona-
lă din agricultura României, care trebuie inclusă pe primul loc în toate programele strategice ale 

Zilele Academice Timișene 2015: Conferința „Schimbările climatice și Agricultura”,  Acad. Cristian Hera.
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 agriculturii şi dezvoltării rurale româneşti, finanţate fie din surse interne, fie din fonduri externe, 
trebuie să fie investiţia în reabilitarea sistemelor de irigaţii, într-un termen cât mai scurt. 

Raportul de cercetare pe anul 2011 reprezintă continuarea rezultatelor parţiale ale 
cercetărilor întreprinse în anul precedent, referitoare la tema Cercetări de dezvoltare rurală în 
România, aprofundând cercetările anterioare cu privire la conceptul de dezvoltare durabilă în 
context european. Aspectele menţionate în raportul de cercetare sunt detaliate în capitole sepa-
rate referitoare la: dezvoltarea durabilă-dezvoltarea viitorului, funcţiile şi structura spaţiului 
rural, economia spaţiului rural, cu referire la agricultura, dezvoltarea antreprenoriatului rural, 
infrastructura în spaţiul rural, învăţământul şi sănătatea din spaţiul rural. Un capitol distinct îl 
reprezintă analiza procesului de dezvoltare rurală în contextul globalizării şi regionalizării având 
în vedere atât funcţia economică cât şi funcţia ecologică şi social-culturală a spațiului rural. În 
partea a doua a raportului de cercetare, a fost prezentat studiul de caz referitor la cercetări de 
dezvoltare rurală în arealul Lipova-Săvârşin, cu elemente ce privesc delimitarea arealului cercetat 
(prezentarea fizico-geografică a zonei, populaţia şi forţa de muncă, structura economiei, habitatul, 
infrastructura şi viaţa culturală a zonei. Elementele definitive ale studiului de caz au fost preluate 
şi aprofundate în raportul de cercetare pe anul următor.

Raportul de cercetare pe anul 2012 cu tema „Cercetări cu privire la dezvoltarea rurală 
durabilă în România”, cu două studii:

• Studiul I: Cercetări privind politicile de dezvoltare a comunităţilor rurale în contextul 
globalizării. Studiul de caz arealul Lipova – Săvârşin;

• Studiul II: Cercetări privind situaţia actuală a şomajului şi a persoanelor ocupate în 
agricultura de subzistenţă în zonele rurale – Regiunea Vest.

Primul studiul de caz reprezintă o continuare a cercetărilor efectuate în anul precedent, 
în care au fost prezentate principalele aspecte legate de noul context european şi al globalizării, 
precum şi alternative privind politica de dezvoltare a spaţiului rural în Uniunea Europeană pe 
regiuni de dezvoltare. O latură importantă a cercetării se referă la problematica amenajării terito-
riului, ca o condiţie a creşterii eficienţei programelor de dezvoltare rurală. Lucrarea se încheie cu 
o documentată cercetare a procesului de dezvoltare rurală durabilă în arealul Lipova-Săvârşin, din 
Lunca Mureşului.

Pe aceleaşi coordonate se încadrează şi cel de-al doilea studiu de caz referitor la cercetă-
rile privind situaţia actuală a şomajului şi a persoanelor ocupate în agricultura de subzistenţă în 
zonele rurale – Regiunea Vest. Această cercetare a fost efectuată în cadrul proiectului POSDRU cu 
tema Promovarea antreprenoriatului pentru creşterea gradului de ocupare în mediul rural. 
Proiectul vizează promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte 
dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă şi promovarea unor măsuri active de 
ocupare care să conducă la redirecţionarea persoanelor ocupate în agricultura de subzistenţă către 
activităţi non-agricole.

Primul pas în finalizarea acestui demers, la nivelul regiunii de dezvoltare Vest, a constat în 
evaluarea stării economico-sociale a spaţiului rural din cele patru judeţe componente ale regiunii 
pentru a identifica nevoia de intervenţie corectivă în vederea stimulării iniţiativelor antreprenori-
ale care să fructifice  potenţialul uman din spaţiul rural. 

A fost realizată analiza diagnostic  a şomajului şi a persoanelor ocupate în agricultura de 
subzistenţă în zonele rurale ale regiunii Vest, judeţelor din această regiune, studiu care face o 
radiografie cantitativă şi calitativă asupra celor trei probleme (şomaj, agricultura de subzistenţă 
şi dinamica mediului de afaceri). Proiectul a identificat şi aplicat  soluţii de stimulare a spiritului 
antreprenorial. 

Raportul de cercetare pe anul 2013 cu tema „Cercetări cu privire la dezvoltarea rura-
lă durabilă în zona de Vest a României” cuprinde trei studii:

• Studiul I: Analiza economico-socială a spațiului rural din regiunea vest și a implementă-
rii proiectelor destinate acesteia;

• Studiul II: Cercetări privind potențialul de absorbție a produselor agroalimentare ecologice;
• Studiul III: Protejarea biodiversității prin creșterea raselor tradiționale de animale 

din Banat.
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Studiul I s-a concretizat în identificarea principalelor caracteristici economice și sociale 
ale Regiunii Vest, actualizându-se  şi consolidându-se baza de date existentă la nivelul centrului, refe-
ritoare la această regiune. Analiza implementării proiectelor destinate spaţiului rural din Regiunea 
Vest a României, studiu deosebit de bine documentat, scoate în evidenţă o serie de concluzii şi 
propuneri referitoare la intensificarea măsurilor instituţionale în vederea valorificării superioare a 
oportunităţilor identificate în spaţiul rural al acestei regiuni, valorificarea oportunităţilor de finan-
ţare din fonduri europene – FEADR, precum şi o serie de propuneri referitoare la creşterea iniţiativei 
antreprenoriale şi a gradului de motivare pentru formarea profesională a agricultorilor, promovarea 
oportunităţilor de organizare în grupuri de acţiune locală sau în diferite forme de asociere.

Studiul II cuprinde cercetări referitoare la comercializarea produselor agroalimentare 
ecologice pe plan european şi naţional cu referire la tipurile de consum, analiza importului şi 
exportului de produse agroalimentare ecologice, evidenţiind inclusiv comportamentul de consum 
al consumatorilor privind aceste produse în funcţie de factorii culturali, economic, sociali şi psiho-
logici. Studiul continuă cu cercetări privind potenţialul de absorbţie al produselor agroalimentare 
ecologice comparând acest proces cu situaţia din România şi Ungaria. Concluziile formulate scot 
în evidenţă faptul că problemele cu care se confruntă consumatorii, îndeosebi din marile oraşe, 
au condus la aprecierea necesităţii practicării agriculturii după modele ecologice şi implicit a 
consumului rațional care are ca obiectiv atât întreţinerea şi îmbunătăţirea stării de sănătate a 
populaţiei cât şi conservarea şi protejarea mediului înconjurător. Acest studiu se încheie cu o serie 
de propuneri referitoare la: asigurarea unui suport informațional detaliat, pus la îndemâna tuturor 
celor interesaţi, oferirea şi prezentarea produselor ecologice pe cele mai frecvente pieţe, asigura-
rea suportului financiar pentru dezvoltarea infrastructurii rurale, atragerea fondurilor europene 
nerambursabile pentru agricultura ecologică, implementarea mai multor organisme de certificare, 
acreditare, susţinere şi promovare a sectorului agroalimentar ecologic la nivel naţional.

Studiu III vizează protejarea biodiversităţii prin creşterea raselor tradiţionale de 
animale din Banat analizând în primul rând politica României privind conservarea biodi-
versităţii, având în vedere documentele strategice de referinţă ce stabilesc politica actuală în 
acest domeniu, Planul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013, Cadrul Naţional Strategic de 
Referinţă 2007-2013 (CSNR) aprobat de Comisia Europeană, Strategia Naţională de Dezvoltare 
Durabilă (2010-2030) precum şi alte documente ce vizează problematica păstrării biodiversi-
tăţii. Pe baza studiilor, analizelor şi cercetărilor efectuate, în scopul conservării biodiversităţii 
şi a menţinerii şi extinderii raselor tradiţionale de animale au fost propuse o serie de măsuri: 
dezvoltarea băncii de gene pentru conservarea resurselor genetice animale, finanţarea şi spriji-
nirea cercetărilor referitoare la metodele de conservare în situri separate a raselor de animale 
domestice pe cale de dispariţie, înfiinţarea unei „Cărți de origine” pentru exemplarele din rase-
le tradiţionale, în principal pentru evitarea consangvinizării, promovarea rasei locale de porci 
Mangaliţa şi a produselor obţinute de la aceasta, reînființarea Oficiului Naţional al Produselor 
Tradiţionale şi Ecologice Româneşti.

Raportul de cercetare pe anul 2014 cu tema „Dezvoltarea regională şi rurală în 
România – Concepte, tipologie, criterii economice şi sociale”, cuprinde cercetări referitoare la 
problematica regionalizării, cerință a aplicării Tratatului de la Maastricht din 1992, în care se 
precizează faptul că „politica Uniunii Europene trebuie să atenueze deosebirile dintre regiuni, diferen-
țele de șanse datorate dezvoltării  întârziate, să creeze instrumente structurale și de politici economice 
naționale și comunitare corelate pentru înlăturarea diferențelor regionale izbitoare și să coordoneze 
diferitele surse financiare ale UE în interesul politicii regionale eficiente”. Această temă, deosebit de 
complexă și extern de importantă, a revenit în actualitate după inițiativa Guvernului României cu 
privire la legiferarea și aplicarea regionalizării României. Preocupări mai vechi cu privire la opti-
mizarea împărțirii administrativ-teritorială a României și analiza actualelor regiuni de dezvoltare 
ne-au stimulat să prezentăm câteva puncte de vedere referitoare la această problemă importantă 
pentru țara noastră. Am avut în vedere, în primul rând, necesitatea fundamentării economice, 
sociale, juridice, geografice, istorice și tradiția României cu privire la dezvoltarea regională, total 
independent de influențele politice sau de altă natură. Fiind conștienți de complexitatea temei 
abordate și totodată  convinși că studiul realizat nu este complet și suficient fundamentat  economic 
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Figura 5. Dezvoltarea rurală în România.

Figura 1. Gradul de dezvoltare economică (PIB, lei/loc.)  
al județelor României.

Figura 2. Sinteza nivelelor de dezvoltare  
(economică și rurală)  a județelor României.

Figura 3. Gradul de dezvoltare economică (PIB, lei/loc.)  
al regiunilor României.

Figura 4. Gradul de dezvoltare economică  
(PIB,lei/loc.) pe regiuni istorice ale României.
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și juridic, motiv pentru care am solicitat colegilor cercetători economiști, sociologi,istorici, geografi, 
juriști etc. să sprijine demersul nostru de a pune la dispoziția decidenților variante, soluții, alterna-
tive care să susțină acest demers legislative important al României.

Raportul de cercetare pe anul 2015 cu tema „Strategii de dezvoltare rurală durabilă 
în zona montană a Banatului. Studiu de caz: Depresiunea Almăjului, jud. Caraș-Severin”, 
evidenţiază problemele identificate în arealul rural al Banatului Montan, stabilind repere și 
aspecte privind stadiul de dezvoltare rurală din această zonă, politicile și mecanismele actuale de 
promovare a investițiilor de dezvoltare rurală, prioritățile strategice pentru dezvoltarea rurală a 
Depresiunii Almăjului. Am făcut referiri la situația preponderenței agriculturii de subzistență, iar, 
din acest motiv, strategiile din acest spațiu trebuie să constituie ansamblul activităților agricole și 
nonagricole corelate la nivel local. În acest sens, au fost analizate mai multe tipuri de acțiuni care 
au ca scop central dezvoltarea durabilă a Țării Almăjului. 

La nivelul arealului rural s-au prezentat activitățile și relațiile rurale care, în prezent, sunt 
influențate de o multitudine de factori precum: infrastructura slabă, insuficienta angajare în activi-
tăți nonagricole, slaba aderare a populației la investiții productive etc. La acestea se adaugă struc-
tura inadecvată a exploatațiilor agricole, suprafața redusă a exploatațiilor agricole și fărâmițarea 
excesivă a parcelelor, factori care determină practicarea agriculturii de subzistență și semi-subzis-
tență care limitează competitivitatea agriculturii.

Cercetarea noastră continuă pe mai mulţi ani. În acest raport am încheiat analiza cadrului 
natural și socio-economic. În perioada 2016-2017 vom continua cercetarea, axându-ne pe cunoaș-
terea structurilor agrare și a economiei nonagricole și elaborarea strategiilor și proiectelor de 
dezvoltare rurală în Depresiunea Almăjului – Orizont 2030.  

Lucrări știinţifice de referinţă

Activitatea de cercetare desfășurată de către colectivul Centrului de Cercetare pentru 
Dezvoltarea Rurală Durabilă a României s-a concretizat și în numeroase cărți și lucrări științifice 
publicate în reviste indexate în baze de date ISI, BDI și B+. În ultimii şase ani cercetătorii Centrului 
au editat 24 de cărți din care trei premiate de Academia Română și două de Academia de Științe 
Agricole și Silvice în anii 2007, 2012, 2013, 2014 și au publicat  30 de lucrări științifice în reviste 
cotate ISI și 181 lucrări cotate BDI și B+, participând la 43 de conferințe naționale și internaționa-
le. Dintre acestea menţionăm numai unele lucrări de referinţă.

Cărţi și tratate
Activitatea de cercetare a Centrului de Cercetare 

pentru Dezvoltarea Rurală Durabilă a României, înfiin-
țat în anul 2005, a fost precedată de o serie de cola-
borări internaționale ale cercetătorilor sub auspiciile 
Colectivului de cercetare în domeniul dezvoltării 
rurale care a funcționat sub dublă coordonare, a Filialei 
Timișoara a Academiei Române și a Universității de 
Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului 
Timișoara (1990-2005).

Cercetările științifice ale Colectivului în domeniul 
restructurării spațiului rural s-au desfășurat în cadrul 
unor programe comune cu Universitatea Hohenheim 
din Germania; Universitatea Geambloux, Universitatea 
și OVR Bruxelles-Belgia; Universitatea Rennes-Franța.

Cercetările întreprinse în spațiul rural al Banatului 
au fost publicate în patru cărți apărute în Editura 
Grauer-Seller din Germania și în colecția Les Cahiers 
de la Democratie, editate de OVR Bruxelles în cadrul 
Programului Phare Democracy al Comisiei Europene:
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• Roumanie, d’une agriculture l’autre, Edit. OVR Bruxelles, 1991, (coordonatori Paul 
Hermant, Ioan Negruțiu, coautor Păun Ion Otiman);

• L’Europe a l’epreuve de ses democraties locales, Edit. OVR Bruxelles, 1994 (coordonator 
Loretta Capellini, coautori Păun Ion Otiman, Cosmin Sălășan);

• Entwicklung ländlicher Finanzmärkte für den kleinbäuerlichen Bereich in Rumänien - 
Konzept der ländlichen Finanzmarktentwicklung in Transformationsökonomien (Dezvoltarea pieţe-
lor financiare rurale pentru domeniul micilor agricultori din România - Concepţia dezvoltării pieţei 
financiare rurale în cadrul economiilor în curs de transformare), Edit. Grauer-Seller, Stuttgart, 1999 
(coordonator Gertrud Buchenrieder et al, coautor Păun Ion Otiman)

• Umstrukturierung im ländlichen Raum in Rumänien: Agrarproduktion, ländliche 
Fieamzmärkte, Privatisierung und ländliche Regionalentwicklung (Restructurarea spațiului rural din 
Romania:Productia agrară, piețele financiare rurale, privatizarea și dezvoltarea regională rurală), 
Edit. Grauer-Seller, Stuttgart, 2000 (coordonator F. Heidhues, coautor Păun Ion Otiman);

Cartea „Dezvoltarea rurală durabilă a României”, apărută la Editura Academiei Române, 
Bucureşti, 2006 şi premiată cu Premiul „Nicolae Săulescu” al Academiei de Ştiinţe Agricole şi 
Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” (2007), rezultat al cercetărilor Centrului sub coordonarea 
domnului academician Păun Ion Otiman, prezintă o radiografie realistă și obiectivă a reformei 
rurale româneşti precum şi variante europene de evoluţie a agriculturii și a spațiului rural pentru 
următorii ani.

Din analiza principalilor indicatori tehnici şi economici ai agriculturii după decembrie 
1989, s-a ajuns la concluzia că „politicile agricole aplicate de guvernele României după 1989, indife-
rent de culoarea politică şi structura lor, au fost, în totalitate, ineficiente, neavând rezultate pozitive 
pe nici un plan: structural, economic, ocupaţional şi social”. De asemenea, autorii lucrării fac dovada  
faptului că „România are nevoie de o agricultură plurifuncţională, competitivă, dar şi complementară 
cu agricultura din celelalte ţări din Uniunea Europeană, iar în spaţiul rural românesc este necesară o 
infrastructură modernă corelată cu nevoile actuale ale vieţii de la sate şi cu activitatea economică 
rurală complexă”.
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Respectând noua filosofie a spaţiului rural care, în esenţa sa, susține că: „Spaţiul rural în 
Europa constituie un spaţiu peisager preţios, fruct al unei lungi istorii şi a cărui salvare este o vie 
preocupare pentru societate. Spaţiul rural îşi poate îndeplini funcţiile de aprovizionare, de destindere 
şi de echilibru, din ce în ce mai dorite în societate, doar dacă el rămâne un spaţiu de viaţă atrăgător 
şi original dotat cu: o bună infrastructură, o agricultură şi o silvicultură viabile, condiţii locale favo-
rabile activităţilor economice neagricole, un mediu intact şi cu un peisaj îngrijit”, autorii lucrării 

precizează că această nouă filosofie trebuie să se 
fundamenteze pe conceptul de dezvoltare locală 
durabilă, care presupune atât o componentă agri-
colă (sau silvică, după caz) importantă, cât şi o 
structură economică neagricolă puternică, genera-
toare de locuri de muncă în rural.

Lucrarea este structurată în nouă capitole 
ordonate într-o succesiune logică ce permite o abor-
dare bine documentată, pornind de la clarificarea 
conceptului de economie și dezvoltare rurală durabi-
lă, precum și de la realitățile românești generate de 
evoluția agriculturii și dezvoltării rurale a României 
înainte și după anul 1989. Este prezentată noua filo-
zofie a dezvoltării durabile a spațiului rural atât din 
perspectiva dezvoltării agriculturii, silviculturii și 
economiei forestiere cât și a agroturismului și ecotu-
rismului local, a întreprinderilor mici și mijlocii în 
condițiile păstrării habitatului, a culturii locale, a 
mediului înconjurător și a peisajului rural. Pornind 
de la concluzia, foarte importantă pentru dezvoltarea 
economică generală a oricărei țări, desprinsă din 
cercetările efectuate de mai mulți cercetători români 
și străini, conform căreia cu cât gradul de dezvolta-
re rurală este mai ridicat și mai echilibrat reparti-
zat teritorial, cu atât gradul general de dezvoltare 
economică este mai înalt, autorii lucrării au acordat 
importanța cuvenită analizei dezvoltării regionale în 
Uniunea Europeană şi România, politicile de dezvol-
tare regională şi instrumentele financiare europene 
utilizate în aceste programe, inclusiv studii de caz şi 
proiecte de dezvoltare rurală şi regională în diferite 
ţări europene (Grecia, Portugalia, Spania, Italia). 
O importanță deosebită a fost acordată problemelor 
legate de finanţarea agriculturii şi a spaţiului rural în 
faza de preaderare dar şi perspectiva de susţinere 
financiară a agriculturii şi a dezvoltării rurale a 
României după aderarea la Uniunea Europeană 
(cartea a apărut în anul 2006, cu un an înaintea 
intrării României în UE). Pornind de la considerentul 
că nivelul tranzacţiilor activelor financiare şi îmbună-
tăţirea relaţiilor de intermediere financiară au o 
importanţă deosebită pentru mobilizarea resurselor 
financiare disponibile la un moment dat şi utilizarea 
eficientă a acestora în activităţile economice, este 
analizat sistemul financiar național, piaţa financiară 
în spaţiul rural, nivelul de creditare bancară a agri-
culturii, finanţarea agriculturii din fonduri publice în 
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faza de preaderare şi criteriile şi mecanismele de alocare a resurselor financiare din fonduri europene 
după anul 2007, atât sub forma plăţilor directe cât şi din fondul de dezvoltare rurală.

Alternativele de dezvoltare rurală:agricultura ecologică versus agricultura biotehnologică, 
infrastructura-bază a dezvoltării spaţiului rural,căi de optimizare a dezvoltării rurale durabile prin 
consultanţă şi infoagricultură sunt prezentate în celelalte părți ale cărții, întregind această lucrare 
de referință în literatura științifică românească.

Pe aceleași coordonate se înscrie și cartea „Alternativele economiei rurale a României: 
dezvoltarea agriculturii sau insecuritatea alimentară şi deşertificare rurală severă”, apărută 
la Editura Academiei Române, Bucureşti-2011 şi premiată în anul 2013 cu Premiul „Gheorghe 
Ionescu-Şişeşti” al Academiei Române (2013), fiind rezultatul cercetărilor efectuate, sub coor-
donarea domnului academician Păun Ion Otiman, în cadrul programelor fundamentale de cerceta-
re științifică ale Academiei Române, la  Institutul de Economie Agrară din București și Centrul de 
Cercetare pentru Dezvoltarea Rurală Durabilă a României din Timișoara, reprezentând o analiză 
severă a agriculturii și spațiului rural românesc, continuând cu propuneri pentru creșterea perfor-
manțelor exploatațiilor agricole și ameliorarea generală a ruralului românesc. 

În elaborarea alternativelor de dezvoltare a economiei rurale, autorii lucrării au avut în 
vedere că România a intrat în al treilea deceniu de reforme, restructurări, ajustări, dezintegrări şi 
reintegrări, dar, cu toate acestea, agricultura românească și spaţiul rural naţional se află încă într-o 
stare fluidă, nestructurată, neperformantă, necompetitivă, neconcurenţială, incipient conservată, 
generatoare de sărăcie rurală severă, insecuritate alimentară accentuată şi, ceea ce este mai grav, 
deşertificare rurală socială şi fizică în extindere.

Lucrarea este structurată în două părţi distincte. Partea I, intitulată Starea actuală a agri-
culturii şi a economiei rurale româneşti. Comparaţii europene. Soluţii pentru dezvoltarea 
agricolă a României, analizează starea la zi a agriculturii româneşti fiind deosebit de sugestive 
datele comparative dintre România şi Franţa referitoare la consumul intermediar, capitalizarea 
exploataţiilor agricole, structura exploataţiilor agricole iar concluziile formulate, temeinic argu-
mentate, se constituie în suporturi pentru emiterea de decizii adecvate menite să contribuie la 
redresarea stării actuale a agriculturii şi a spaţiului rural românesc. Analiza convergenţelor  euro-
pene în agricultura României cu evoluţiile recente dar şi cu o serie de evaluări prospective precum 
şi concluziile rezultate din această analiză sunt, de asemenea, deosebit de relevante şi utile pentru 
abordarea documentată a acestui domeniu. 

Având în vedere noua filozofie a dezvoltării spaţiului rural, bazată pe conceptul de dezvolta-
re rurală durabilă care presupune îmbinarea armonioasă între componenta agricolă (şi forestieră) 
şi componenta economică rurală neagricolă, autorii lucrării formulează principiile fundamentale 
care ar trebui să fie respectate în acest proces, referitoare la: concordia dintre economia rurală şi 
mediul înconjurător, naturalizarea spaţiului rural prin păstrarea mediului natural cât mai intact, 
mediul antropizat să fie cât mai apropiat de mediul natural, folosirea în activitatea economică 
rurală a resurselor naturale locale, cu prioritate a resurselor naturale regenerabile, diversificarea 
prin pluriactivitate a structurii economiei rurale, prin extinderea economiilor agroalimentare, a 
economiilor neagricole şi a serviciilor rurale.

Analiza nivelului de creditare a agriculturii precum şi a sistemelor de finanţare a agriculturii 
şi a programelor de dezvoltare rurală în Uniunea Europeană şi în România este o altă componentă 
importantă a acestei părţi a lucrării. Este evidenţiat nivelul deosebit de scăzut al creditului destinat 
activităţilor agricole cu repercusiuni grave asupra nivelului inputurilor necesare producţiei agrico-
le cu consecinţe negative asupra randamentelor, dar şi nivelul scăzut al investiţiilor şi implicit slaba 
capitalizare a exploataţiilor agricole, îndeosebi a celor de dimensiuni mici.

Sistemul plăţilor directe practicat la nivelul Uniunii Europene este extrem de diferit de la 
o ţară la alta, atât în ce priveşte suma de plată pe unitatea de suprafaţă cât şi în ceea ce priveşte 
suprafaţa agricolă eligibilă. România are cel mai scăzut nivel al plăţilor directe pe suprafaţa consi-
derată eligibilă de 8,7 mil. hectare. Circa 5 milioane de hectare nu sunt luate în calcularea plafonu-
lui naţional acordat României, fapt ce obligă autorităţile române la o redistribuire a acestui plafon 
(acordat doar pentru 8,7 mil. ha.) pe întreaga suprafaţă agricolă devenită eligibilă, în creştere de 
la un an la altul, diminuându-se astfel şi mai mult suma cuvenită fermierilor.
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Sub aspectul investiţiilor în infrastructura agricolă şi rurală, autorii lucrării revin asupra 
unei propuneri anterioare demonstrând că refuncționalizarea şi modernizarea sistemelor de 
irigaţii constituie una dintre primele priorităţi investiţionale din agricultură. Dezvoltarea 

zonelor rurale, atât din punct de vedere economic, 
social, de habitat şi cultural, presupune realizarea 
unor proiecte integrate de renovare a satelor prin 
programe guvernamentale şi prin instrumente 
financiare europene.

Partea a II-a a lucrării este destinată anali-
zei pieţei agroalimentare în România şi în Uniunea 
Europeană, fiind studiate următoarele: comerţul 
exterior agroalimentar al României, evoluţia auto-
consumului agroalimentar, gradul de comerciali-
zare a producţiei agricole, trasabilitatea şi  volati-
litatea preţurilor pe filiera agroalimentară. Analiza 
detaliată se face complet diferenţiat pentru piaţa 
cerealelor, piaţa legumelor, piaţa laptelui de vacă 
şi oaie, piaţa cărnii de porc şi pasăre. Sunt eviden-
ţiate evoluţiile diferite ale preţurilor pe regiuni de 
dezvoltare şi pe perioade cu calculaţii analitice pe 
fiecare produs inclusiv a coeficienţilor de variaţie 
a preţurilor.

Cercetări științifice importante pentru 
dezvoltarea regională și locală realizate în cadrul  
Centrului de Cercetare pentru Dezvoltarea Rurală 
Durabilă a României concretizate într-o serie 
de lucrări publicate în reviste dar și în  studiul 

Figura 6. Împărțirea administrativ-teritorială a României   
(regiuni și macroregiuni istorice) - propunere.
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„Împărțirea administrativ-teritorială și dezvoltarea regională în UE și în România” apărut la 
Edit. Academiei Române în anul 2013, autori acad. P.I. Otiman coordonator, Dr. Nicoleta Mateoc-
Sîrb, Dr. V. Goșa. Dr. A. Băneș, Dr. Andrea Feher.

În concepția autorilor, dezvoltarea, ca proces, are multiple forme concrete de manifes-
tare, îmbrăcând, funcție de conținutul procesului, aspect economic, social, cultural și teritorial. 
Dezvoltarea economiei constituie, bineînțeles, substanța  materială a procesului de dezvoltare în 
ansamblul său, îmbrăcând forme structurale specifice economiei: dezvoltare industrială, dezvolta-
re agricolă, dezvoltarea serviciilor etc.

Dezvoltarea, ca proces teritorial – dezvoltarea teritorială –, îmbracă toate formele dezvol-
tării economice, sociale și culturale, centrate, axate, așezate teritorial, la nivel național, regional, 
local sau, mai extins, transnațional, transfrontalier, interregional etc.

Având în vedere conexiunile teritoriale directe, legăturile economice teritoriale,  resursele 
teritoriale etc., politica UE de dezvoltare pune un accent deosebit pe două laturi ale dezvoltării: 
dezvoltarea regională și dezvoltarea locală, cu componenta sa fundamentală în spațiul rural, 
dezvoltarea rurală.

În lucrare s-a analizat stadiul actual al dezvoltării economice și rurale a regiunilor și 
județelor României, analiză utilă unei regionalizări corecte și descentralizării atât de necesare 
în țara noastră – fenomen care să conducă la o accelerare a dezvoltării durabile și sustenabile a 
României.

Raportul de cercetare, bazat pe cercetări proprii și bibliografie, a avut ca obiectiv să prezin-
te stadiul actual de dezvoltare economică și rurală al regiunilor,  județelor și la nivel local, ca bază 
pentru proiectarea optimizării procesului de împărțire administrativ teritorială a țării, în principal, 
a regionalizării și descentralizării României.

Menţionăm, de asemenea, contribuţia cercetătorilor Centrului de Cercetare pentru 
Dezvoltarea Rurală Durabilă a României din Academia Română-Filiala Timişoara la elaborarea 
„Cadrului naţional strategic pentru dezvoltarea durabilă a sectorului agroalimentar şi a 
spaţiului rural în perioada 2014-2020-2030”, apărută la Editura Academiei Române în anul 
2013, lucrare coordonată de domnul Acad. Păun Ion Otiman, din partea Academiei Române şi de 
domnul Dr. Valeriu Steriu, din partea Comisiei Prezidenţiale. În elaborarea lucrării s-a pornit de la 
„parcursul sistemului agroalimentar şi al spaţiului 
rural românesc după mai bine de două decenii de la 
evenimentele din decembrie 1989 şi la şapte ani de 
la aderarea României la UE, analizând evoluţia 
acestora într-un interval de timp suficient de lung 
pentru aşezarea şi consolidarea structurilor agrare 
ale României. Luând act de progresele prea lente 
ale ansamblului sistemului agroalimentar naţio-
nal, discrepanţele şi non-convergenţele încă prea 
mari între agricultura românească şi cea din UE, de 
existenţa unor extinse zone de sărăcie rurală severă, 
precum şi de precaritatea securităţii alimentare a 
populaţiei României au fost elaborate liniile direc-
toare ale dezvoltării durabile a sistemului 
agroalimentar românesc şi a spaţiului rural”.

Priorităţile Cadrului național strategic 
rural pentru perioada 2014-2030 s-au stabi-
lit pornind de la funcţiile spaţiului rural şi ale 
economiei rurale, ale agriculturii româneşti, de 
la necesitatea dezvoltării accelerate a acestora, 
şi de la noul parteneriat între Europa şi fermi-
eri, conform reformei PAC şi a bugetului agricol 
European pentru perioada 2014-2020 priorități 
ce au în vedere următoarele:
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Grafic 7. Prognoza populaţiei hrănite din producţia 
agroalimentară a României.

Grafic 8. Investiţii de capital (mfa), [euro/ha].

Această lucrare este adresată îndeosebi decidenţilor politici, structurilor administrative 
naţionale şi locale ale agriculturii, Guvernului României, Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale, mediilor academic şi universitare. 

Acad. Păun Ion Otiman, CSI în cadrul CCDRDR a coordonat din punct de vedere științific
trei proiecte finalizate cu realizări științifice de excepție, după cum urmează:

1)Proiectul ”Conservarea bio- și geodiversității ca suport al dezvoltării durabile și
creșterii economice și sociale în zona Hațeg-Retezat (RO0023; RO-))56 MF SEE 2009-2010)”, 
inițiat de Academia Română în calitate de promotor, câștigat prin competiție, fiind finanțat prin 
mecanismul Spațiul Economi European. Valoarea totală a proiectului este de 2083337 euro.

Proiectul, deosebit de complex, se desfășoară pe mai multe direcții de cercetare științifică 
ce urmăresc atingerea 
următoarelor obiective extrem 
de importante: 

- Primul obiectiv îl
constituie realizarea Centrului 
de cercetare și formare al 
Academiei Române din 
comuna Berthelot-Hațeg;

- Al doilea obiectiv îl
reprezintă realizarea 
cercetărilor pentru 
identificarea metodelor și 
instrumentelor care să asigure 
conservarea bio- și 
geodiversității în Rezervația 
Științifică Gemenele-Retezat 
și a Geoparcului Țara 
Hațegului, cât și studii 
privind ecoagricultura 
tradițională din zonă; 

- Cel de al treilea
obiectiv urmărește elaborarea unei strategii pentru dezvoltarea rurală durabilă a zonei.
Cercetările specifice acestui obiectiv urmăresc identificarea și dezvoltarea soluțiilor pentru 
creșterea standardului de viață a locuitorilor din zona Țării Hațegului și a Retezatului prin 
implementarea modelelor pentru revitalizarea vieții sociale și economice și utilizarea 
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(circa 1,7  mil. ha irigate, plantarea perdelelor de protecţie a câmpului, circa 1–1,2 mil. ha în zonele 
cele mai aride), modernizarea exploataţiilor agricole prin modernizarea bazei energetice şi a 
utilajelor agricole, extinderea întreprinderilor de stocare-procesare a produselor agroalimentare, 
precum şi sporirea capitalului de exploatare, atât din surse proprii cât şi din credite bancare 
avantajoase acordate fermelor agricole, prin care să se susţină nivelele de producţie propuse în 
continuare,  pentru orizonturile 2015, 2020, 2025, 2030 (Graficele 1-8). 

Grafic 1. Prognoza capacităţii de producţie vegetală
– echivalent cereale.

Grafic 2. Prognoza producţiei medii de cereale:
1 - Producţia media cereale UE12 (1960-1965), 
2 - Producţia media cereale UE27 (2005-2010), 
3 - Producţia media cereale UE15 (2005-2010).

Grafic 3. Prognoza valorii şi structurii producţiei 
agricole primare (vegetal + animal).

Grafic 4. Prognoza coeficientului de procesare a 
producţiei agricole

* Media UE15 (2010) (€ PAl / € PAg).

Grafic 5. Prognoza producţiei agroalimentare şi a 
consumului alimentar intern.

Grafic 6. Prognoza consumului anual €/persoană
* Consum alimentar în România, 2010;** consum

alimentar în UE15, 2010.

0

10

20

30

40

50

60

2010 2015 2020 2025 2030

[mld. €]

Prod. Vegetală
Prod. Animală

1.04
1.28

1.52
1.76 2,00*

0

0.5

1

1.5

2

2010 2015 2020 2025 2030

[Kp]

18.3
33 44 55 6619,85

33,43

52,87

79,38

115,60

0

20

40

60

80

100

120

2010 2015 2020 2025 2030

[mld. €]

1000*

1500

2000

2500

3000**

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

2010 2015 2020 2025 2030

[€/loc.]

1
2 3

Consum alimentar intern
Import de alimente
Export de alimente

26

19

35

45
58



184 185

• garantarea securităţii şi siguranţei alimentare,prin asigurarea necesarului intern de 
produse alimentare de calitate îmbunătăţită şi a unui excedent faţă de consumul alimentar intern, 
disponibil pentru export;

• asigurarea echilibrului ecologic durabil pe termen lung al spaţiului rural, prin investiţii publi-
ce, public-privat sau private în lucrări de infrastructură de protecţie, de amenajare şi de echipare a teri-
toriului (sisteme de irigaţii, sisteme hidro-ameliorative de protecţie, perdele de protecţie, împădurirea 
terenurilor degradate şi defrişate, sporirea gradului de acoperire verde a teritoriului etc.);

• conservarea şi protejarea resurselor natural regenerabile (solul, apă, aerul, biodiver-
sitatea) şi utilizarea durabilă a resurselor natural agricole, în primul rând a solului, conservarea 
biodiversităţii, aplicarea politicilor de atenuare a efectelor schimbărilor climatice;

• consolidarea exploataţiilor agricole, modernizarea tehnologiilor şi ameliorarea general 
a activităţilor agricultorilor;

• stimularea formării exploataţiilor agricole privat-familiale comerciale prin restrângerea 
treptată a exploataţiilor agricole de subzistenţă;

• dezvoltarea teritorială echilibrată a economiei rurale agricole, extinderea IMM-urilor 
rurale agroalimentare şi non-agricole şi creşterea gradului de ocupare a populaţiei rurale, prin 
angajarea şi stabilirea populaţiei active în rural, cu preponderenţă a celei tinere;

• sporirea gradului de absorbţie a fondurilor europene destinate agriculturii şi dezvoltării 
rurale prin ameliorarea proiectelor PNDR şi a finanţării şi executării acestora;

• echilibrarea balanţei alimentare şi creşterea exporturilor agroalimentare româneşti;
• restrângerea zonelor rurale defavorizate şi a sărăciei rurale severe;
• compatibilizarea sistemului național de învăţământ şi cercetare ştiinţifică cu cel euro-

pean, asigurarea unui parteneriat durabil al acestuia cu sistemul agroalimentar românesc.
În concluzia acestei lucrări de referință, autorii susțin strategia conform căreia România are 

o singură şansă pentru dezvoltarea agriculturii: alocarea masivă, dar raţională, dacă se poate opti-
mă, de capital investiţional în infrastructura rurală, echiparea teritoriului agricol (circa  1,7  mil. ha 
irigate, plantarea perdelelor de protecţie a câmpului, circa 1-1,2 mil. ha în zonele cele mai aride), 
modernizarea exploataţiilor agricole prin modernizarea bazei energetice şi a utilajelor agricole, 
extinderea întreprinderilor de stocare-procesare a produselor agroalimentare, precum şi sporirea 
capitalului de exploatare, atât din surse proprii cât şi din credite bancare avantajoase acordate 
fermelor agricole, prin care să se susţină nivelele de producţie propuse în continuare, pentru orizon-
turile 2015, 2020, 2025, 2030 (Graficele 1-8).

Această lucrare este adresată îndeosebi decidenţilor politici, structurilor administrative 
naţionale şi locale ale agriculturii, Guvernului României, Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale, mediilor academic şi universitare.

Casa General Berthelot - 2009
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Acad. Păun Ion Otiman, CSI în cadrul 
CCDRDR a coordonat din punct de vedere 
științific trei proiecte finalizate cu realizări 
științifice de excepție, după cum urmează:

1) Proiectul „Conservarea bio- și 
geodiversității ca suport al dezvoltării 
durabile și creșterii economice și sociale 
în zona Hațeg-Retezat (RO0023; RO-0056 
MF SEE 2009-2010)”, inițiat de Academia 
Română în calitate de promotor, câștigat 
prin competiție, fiind finanțat prin mecanis-
mul Spațiul Economic European. Valoarea 
totală a proiectului este de 2083337 euro.

Proiectul, deosebit de complex, s-a 
desfășurat pe mai multe direcții de cercetare 
științifică ce urmăreau atingerea următoare-
lor obiective extrem de importante:

• Primul obiectiv îl constituie 
realizarea Centrului de cercetare și formare 
al Academiei Române din comuna Berthelot-
Hațeg;

• Al doilea obiectiv la reprezen-
tat realizarea cercetărilor pentru identifica-
rea metodelor și instrumentelor care să 
asigure conservarea bio- și geodiversității 
în Rezervația Științifică Gemenele-Retezat 
și a Geoparcului Țara Hațegului, cât și 
studii privind ecoagricultura tradițională 
din zonă; 

Casa General Berthelot după renovare.
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• Cel de al treilea obiectiv urmărește elaborarea unei strategii pentru dezvoltarea rurală 
durabilă a zonei. Cercetările specifice acestui obiectiv urmăresc identificarea și dezvoltarea solu-
țiilor pentru creșterea standardului de viață a locuitorilor din zona Țării Hațegului și a Retezatului 
prin implementarea modelelor pentru revitalizarea vieții sociale și economice și utilizarea instru-
mentelor economice pentru dezvoltare durabilă.

Prin componentele sale de mediu, de bio- și geodiversitate, de dezvoltare durabilă a zonei, 
prin construcția instituțională realizată (centrul de cercetări și banca de gene), proiectul va realiza 
unele deziderate menționate în Strategia Natura 2000 și a altor Directive Europene cu privire la 
habitat și conservarea acestuia, cu continuitate de cel puțin până în anul 2020. Acest fapt arată 
sustenabilitatea și viabilitatea demersului Academiei Române.

Componenta de dezvoltare durabilă a zonei, pe lângă campaniile de conștientizare a locu-
itorilor privind ecoagricultura tradițională, va forma și va dezvolta spiritul de întreprinzător în 
afaceri, pe fondul conservării și valorificării bio- și geodiversității.

Cercetările de teren au fost cuprinse în două volume, coordonator Păun Ion Otiman, apăru-
te la Editura Academiei Române, astfel:

• Geo- și biodiversitatea în Țara Hațegului-Retezat;
• Matrici economice, sociale, ecologice și strategii de dezvoltare durabilă în Țara Hațegului-

Retezat.
2) Proiectele POSDRU „Școală postdoctorală pentru formarea cercetătorilor de elită în 

economie SPODE” și „Rute de excelență academică în cercetarea postdoctorală READ” ale 
Academiei Române, în perioada 2012-2015, coordonatori științifici Acad. Emilian Dobrescu, Acad. 
Mugur Isărescu și Acad Păun Ion Otiman.

Cele două proiecte au avut principala direcție de preocupare compatibilizarea învățămân-
tului românesc doctoral și postdoctoral cu cel european, în vederea integrării reale în aria comună 
a învățământului superior, adoptarea unui sistem universitar și de titluri accesibile, comparabile și 
compatibile în vederea promovării reciproce a recunoașterii europene simple, eficiente și corecte 
a calificărilor naționale, indiferent de locul (universitatea, școala de înalte studii și țara) unde s-a 
obținut diploma. Această cerință este intrinsec legată, condiționată de compatibilizarea europeană 
a domeniilor fundamentale, domeniilor și specializărilor, a curriculei universitare și a structurilor 
academice, cerință care, sperăm, că va fi, în mare parte, respectată prin experiența acumulată în 
activitățile concrete din școlile doctorale și postdoctorale din Academia Română.

Proiectul „Rute de excelență academică în cercetarea doctorală și postdoctorală din 
Academia Română” a avut ca țintă precisă conexarea cercetătorilor doctorale și postdoctorale 
din domeniile economice și socio-umaniste cu cel mai important proiect prioritar al Academiei 
Române pentru perioada 2014-2016, „Proiectul de țară al României”, în care postdoctoranzii au 
abordat teme cu următoarele subiecte: „Prosperitatea – vehicul economic și cultural al bunăstării”; 
„Bunăstarea – obiectiv major al strategiei dezvoltării și factor al stabilității și evoluției sociale și 
demografice românești”; „Calitatea vieții – corolar al reformelor sociale, morale, economice și juridice 
în România”; „Factorii bunăstării și calității vieții: reforma profundă a educației și restructurarea 
orizontală și verticală a școlii românești axată pe formarea elitelor necesare societății românești 
și a resurselor umane calificate necesare economiei naționale”; „Siguranța și securitatea alimenta-
ră”; „Folosirea durabilă a resurselor naturale în interes național”; „Siguranța energetică a țării”; 
„Sănătatea biologică și spirituală a populației”; „Competitivitatea și recunoașterea internațională a 
culturii românești” etc.

Lucrări știinţifice publicate

Având în vedere pregătirea profesională şi preocupările cercetătorilor din cadrul centrului, 
lucrările ştiinţifice se pot grupa în trei arii de cercetare vizând următoarele domenii: dezvoltarea 
rurală, finanţarea activităţilor economice şi a dezvoltării spaţiului rural, consultanţă şi extensie rurală.

a. Articole publicate în reviste cotate ISI:
• Nicoleta Mateoc-Sîrb, Codruţa Chiş, Teodor Mateoc, Camelia Mănescu, Attila Toth, 

Saida David, Camelia Gavrilescu, 2015, Researches concerning rural development and life quality in 
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Romania, Proceedings of the 7th International Scientific Conference Rural Development 2015, vol 
7, ISSN 1822-3230

• Adrian Băneş, Păun Ion Otiman, Manuela Dora Orboi, 2015, Growth scenarios of orga-
nic acreage in Romania until 2025, Proceedings of the 7th International Scientific Conference Rural 
Development 2015, vol 7, ISSN 1822-3230

• Andrea Feher, Vasile Goşa, Tabita Hurmuzache, Miroslav Raicov, 2015, Investment 
valences of the fund for rural development on the Romanian rural economy, Abstracts/Journal of 
Biotechnology 208(2015) S5-S120, p 45

• Caius Ioan Goşa, Nicoleta Mateoc-Sîrb, Păun Ion Otiman, 2014, Agricultural lands 
bonitation and estimation of crop production in Almăjului Valley, Caraş Severin County, 

• Păun Ion Otiman, Nicoleta Mateoc Sîrb, Camelia Mănescu, Teodor Mateoc, Vasile 
Goşa, Adrian Băneş, 2013, A study of Romania’s territorial division and regional development, 
Revista de Cercetare şi Intervenţie socială, 43-80-99

• Andrea Feher, Vasile Goşa, Tabita Hurmuzache, Miroslav Raicov, 2013, Financing 
of rural development in Romania- present and perspectives, Proceedings of the 6th International 
Scientific Conference Rural Development 2013, vol 6, ISSN 1822-3230

• Laura Gorun, Păun Ion Otiman, Miruna Dornea, Nicoleta Mateoc-Sîrb, Miroslav 
Raicov, 2013, The evolution of the ecological area in Romania, Ecology Economics, Education and 
Legislation Conference Preceedings vol. 1, 971-978

• Adrian Băneş, Ioan Petroman, Manuela Dora Orboi, Cornelia Petroman, 2013, The evolu-
tion of knowledge on IT&C in the west side of Romania, Elsevier, Procedia- Social and Behavioral 
Sciences 83(2013), 248-253

• Păun Ion Otiman, Nicoleta Mateoc-Sîrb, Vasile Goşa, Adrian Băneş, Cosmin Sălăşan, 
Cristian Crista, Cristian Berar, 2005, Romanian’s rural development-the core issues confronting the 
Romanian village, Proceedings of the 2th International Scientific Conference Rural Development 
2005, vol 2, ISSN 1822-3230, 198-200

b. Articole publicate în reviste cotate BDI:
• Vasile Goşa, Andrea Feher, Miroslav Raicov, 2015, National Rural Development 

Programme, 2014-2020, from needs to financial appropriations, Lucrări Ştiinţifice Management 
Agricol, Seria I, vol 17(3) 107-114

• Miroslav Raicov, Vasile Goşa, Andrea Feher, Attila Nemet, 2015, Analysis of the rural 
development policy of Romania through the National Programe of Rural Development for 2014-2020, 
Lucrări Ştiinţifice Management Agricol, Seria I, vol 17(1) 236-241

• Nicoleta Mateoc-Sîrb, Teodor Mateoc, Camelia Mănescu, Cristina Ada-Flavia, Caius 
Goşa, Ioan Grad, 2014, A socio-economic analysis of the rural area in the Western Region, Sciencific 
Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development, vol. 14, 
Issue 3, ISSN 2284-7995

• Andrea Feher, 2014, Development opportunities of rural entrepreneurship by participating 
in training projects, Research Journal of Agricultural Science, vol 46(4), ISSN 2066-1843

• Vasile Goşa, Păun Ion Otiman, Nicoleta Mateoc-Sîrb, Andrea Feher, 2013, The 
European Funds – a driving engine of balanced economic development or of discrepancies betwe-
en the member states? Agricultural Economics and Rural Development Journal, Year X, no. 
1, 3-18

• Adrian Băneş, 2013, Tourism presentation systems based on virtual reality, Lucrări 
Ştiinţifice Management Agricol, Seria I, vol 15(4) 36-39

• Cosmin Sălăşan, 2012, Behevioural options in programming the future economic deve-
lopment of small rural househols, Lucrări Ştiinţifice Management Agricol, Seria I, vol 14, ISSN 
1453-1410

• Nicoleta Mateoc-Sîrb, Sergiu Anăstăsoaei, Teodor Mateoc, Camelia Mănescu, 2012, The 
study of rural economy development in the west of Romania, Lucrări Ştiinţifice Management Agricol, 
Seria I, vol 14, ISSN 1453-1410

• Vasile Goşa, Andrea Feher, 2011, Inflation and the price of agricultural products, Lucrări 
Ştiinţifice Management Agricol, Seria I, vol 13(3) 5-12
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• Nicoleta Mateoc-Sîrb, Gheorghe Toth, Teodor Mateoc, Dorina Ţărău, Cristian Matiaş, 
Aurora Venig, Gheorghe Sîrb, 2011, Possibilities to improve the life quality in rural areas and the 
diversification of rural economy, Lucrări Ştiinţifice Management Agricol, Seria I, vol 13(1) 7-14

• Adrain Băneş, 2011, Knowledge management in business, Lucrări Ştiinţifice Management 
Agricol, Seria I, vol 13(3) 75-78

• Păun Ion Otiman, Vasile Goşa, Andrea Feher, 2010, The impact  of funding resources on 
agricultural competitiveness, Analele Universităţii Tibiscus, Seria Ştiinţe Economice, Volumul XVI, 
Seria Ştiinţe Economice, Timişoara, Vol. XVI,  pp. 9-15

• Andrea Feher, Păun Ion Otiman, Vasile Goşa, Sorin Stanciu, 2009, New financing 
perspectives of agriculture and rural development – implications for Romania, Lucrări Ştiinţifice 
Management Agricol, Seria I, vol 11(3), 191-198

• Nicoleta Mateoc-Sîrb, Păun Ion Otiman,Vasile Goşa, Victoria Şeulean, Teodor Man, 
Teodor Mateoc, 2008, The  identification  of opportunities model for economic and social development 
of rural communities, The 51-st scientific conference „Durable agriculture in the context of environ-
mental changes”, Lucrări ştiinţifice vol. 51, seria Agronomie, ISSN 1454-7414

• Păun Ion Otiman, Teodor Man, Nicoleta Mateoc-Sîrb, Victoria Şeulean, Vasile Goşa, 
Adrian Cojocariu, Teodor Mateoc, Camelia Oborocea, 2007, Objectives, working methodology, studies 
and foreseen results at the research project „Complex models and methods of research in sustainable 
rural development from Romania, Lucrări Ştiinţifice Management Agricol, Seria I, vol 9(2), 7-14

• Vasile Goşa, Andrea Nagy, 2006, The estimation of direct payments for arable crops from 
European funds and complementary sources, Lucrări Ştiinţifice Management Agricol, Seria I, vol 8, 
21-28

• Vasile Goşa, Traian Berar, 2005, The necessity to improve the agricultural credit, Lucrări 
Ştiinţifice Management Agricol, Seria I, vol 7, 199-204

Premii 

Pentru rezultatele deosebite în activitatea de cercetare, şase din cei șapte cercetători ai 
centrului au obținut premii şi distincţii astfel:

• Păun Ion Otiman, unic autor: Premiul „Ion Ionescu de la Brad” al Academiei Române 
(1990), obţinut pentru lucrarea „Optimizarea producţiei agricole”, Edit. Facla, 1987

• Păun Ion Otiman: „Ordinul Naţional Serviciul Credincios în grad de Comandor” al 
Preşedintelui României, 2000

• Păun Ion Otiman: Premiul „Opera Omnia” al Ministerului Educaţiei Naţionale – Consiliul 
Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învățământul Superior, 2000

• Păun Ion Otiman: „Doctor Honoris Causa” al Universităţii de Ştiinţe Agronomice şi 
Medicină Veterinară din Bucureşti, pentru contribuţia marcantă adusă la dezvoltarea învățămân-
tului şi ştiinţei agricole româneşti şi internaţionale, valoroasa şi remarcabila operă scrisă, consa-
crarea ca personalitate ştiinţifică şi publică, aportul de excepţie adus la dezvoltarea colaborării 
dintre Universităţile de  Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară moderne europene referitoare la 
învățământ şi cercetare în ţara noastră, 2002

• Păun Ion Otiman: Diploma de onoare „Pro Scientia” al Ministerului Educaţiei Naţionale 
– Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învățământul Superior, pentru merite deosebite 
în susţinerea activităţii Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învaţamântul Superior şi 
promovarea cercetării ştiinţifice din învățământul superior, 2004

• Păun Ion Otiman, coautor: Premiul „Nicolae Săulescu” al Academiei de Ştiinţe Agricole 
şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” (2007), obținut în pentru lucrarea „Dezvoltarea rurală dura-
bilă în România”, coordonator Păun Ion Otiman, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2006

• Păun Ion Otiman: Diploma „Meritul Academic” (2012) al Academiei Române, pentru 
remarcabila contribuţie în domeniul ştiinţelor agricole, dezvoltării rurale durabile şi pentru 
aportul substanţial adus la buna desfăşurare a activităţii şi managementului în Academia 
Română
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• Păun Ion Otiman: „Ordinul  Coroana României în grad de Ofiţer” al Regelui Mihai I al 
României, 2013

• Vasile Goşa, unic autor: Premiul „Ion Ionescu de la Brad” al Academiei Române (2005), 
obţinut pentru lucrarea „Management financiar în agricultură”, Editura Mirton, Timişoara, 2003

• Vasile Goşa, coautor: Premiul „Nicolae Săulescu” al Academiei de Ştiinţe Agricole şi 
Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” (2007), obținut pentru lucrarea „Dezvoltarea rurală durabilă în 
România”, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2006

• Nicoleta Mateoc-Sîrb, coautor: Premiul „Nicolae Săulescu” al Academiei de Ştiinţe 
Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” (2007), obținut pentru lucrarea „Dezvoltarea rurală 
durabilă în România”, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2006

• Nicoleta Mateoc-Sîrb, coautor:Premiul „Nicolae Cernescu” al Academiei de Ştiinţe 
Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” (2007), obținut pentru lucrarea „Dezvoltarea rurală 
şi regională durabilă a satului românesc”, Editura Politehnica, Timişoara, 2007

• Nicoleta Mateoc-Sîrb: „Diploma of Excellence” (2012), Expoziţia Europeană a 
Creativităţii şi Inovării, obținut pentru lucrarea „Dezvoltare regională şi rurală. Evoluţii şi tendinţe”, 
Editura Mirton, Timişoara, 2010

• Nicoleta Mateoc-Sîrb, coautor: Premiul „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” al Academiei Române 
(2013) pentru lucrarea „Alternativele economiei rurale a României: dezvoltarea agriculturii sau insecu-
ritate alimentară şi deşertificare rurală severă”, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2011

• Cosmin Sălăşan, coautor: Premiul „Nicolae Săulescu” al Academiei de Ştiinţe Agricole 
şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” (2007), obținut pentru lucrarea „Dezvoltarea rurală durabilă 
în România”, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2006

• Adrian Băneş, coautor: Premiul „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” al Academiei Române 
(2013) pentru lucrarea „Alternativele economiei rurale a României: dezvoltarea agriculturii sau 
insecuritate alimentară şi deşertificare rurală severă”, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2011

• Andrea Feher (Nagy), coautor: Premiul „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” al Academiei Române 
(2013) pentru lucrarea „Alternativele economiei rurale a României: dezvoltarea agriculturii sau insecu-
ritate alimentară şi deşertificare rurală severă”, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2011

Proiecte de viitor

Membrii Centrului de Cercetare pentru Dezvoltarea Rurală Durabilă a României vor 
continua realizarea cercetărilor încadrate în programul fundamental al cercetărilor de dezvolta-
re rurală în România abordând teme de cercetare adecvate. Pentru anul 2016 şi 2017, tema de 
cercetare „Strategii de dezvoltare rurală durabilă în zona montană a Banatului. Studiu de 
caz - Depresiunea Almăj, jud. Caraş-Severin”, aprobată de Secţia de Ştiinţe Agricole şi Silvice din 
cadrul Academiei Române.

O preocupare permanentă a Centrului de Cercetare pentru Dezvoltarea Rurală Durabilă 
a României o constituie continuarea procesului de promovare a proiectelor finanţate din fonduri 
europene care vizează dezvoltarea spaţiului rural urmărind deschiderea sesiunilor de depunere de 
proiecte adecvate preocupărilor noastre.

Centrului de Cercetare pentru Dezvoltarea Rurală Durabilă a României este partener în 
cadrul consorţiului condus de EUROC Bolzano, Italia, consorţiu care a depus proiectul Horizon 
2020 – FairFarm, proiect evaluat cu 14 din 15 puncte, aflat în acest moment  pe lista de așteptare 
pentru decizia finală de finanțare.

Centrul îşi propune să continue activitatea de organizare şi participare cu lucrări ştiinţifice 
la simpozioanele organizate în parteneriat cu Institutul de Economie Agrară, Universitatea de 
Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timişoara – 
Facultatea de Management Agricol şi Universitatea din Szeget – Facultatea de Agricultură din 
Hódmezövásárhely.
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CAPITOLUL 7

OBSERVATORUL ASTRONOMIC TIMIȘOARA

Dr. Remus-Ștefan BOATĂ

SCURT ISTORIC

Observatorul Astronomic din Timişoara a fost fondat şi construit în perioada 1958 – 1962 
la iniţiativa profesorului Ioan Curea, rectorul de atunci al Universităţii din Timişoara. Inaugurarea 
Observatorului Astronomic a avut loc cu ocazia Simpozionului Naţional de Astronomie din data 
de 7-8 decembrie 1962.

Amplasarea sa la periferia sudică de atunci a oraşului a fost foarte bine aleasă, deoarece 
permitea efectuarea în bune condiţii a observaţiilor astronomice care se fac preponderent în direc-
ţia sud şi a fost echipat cu instrumente foarte bune pentru acea vreme. Remarcabil este faptul că în 
afara părţilor optice ale instrumentelor astronomice şi ale unor aparate de precizie, dotarea obser-
vatorului (chiar şi construcţia acestuia) s-a făcut exclusiv prin efort local, prin colaboarea unor 
unităţi de învăţământ superior (Universitatea din Timişoara, Institutul Politehnic din Timişoara) 
cu unităţi economice din Timişoara (IPROTIM, atelierele CFR, UMT etc.). Cupola a fost realizată 
la Cooperativa „Dinamo” şi finisată de personalul din cadrul atelierului propriu.

Toate aspectele legate de construirea şi dotarea Observatorului Astronomic sunt descrise 
detaliat în lucrarile: I. Curea, „Observatorul Astronomic”, 1966; I. Curea, „Ecuatorialul 
Observatorului Astronomic din Timişoara”, 1968.

Observatorul Astronomic Timișoara (mai 2016).
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Observatorul Astronomic Timişoara a fost realizat iniţial pentru deservirea unui scop pur 
didactic – desfăşurarea aici a orelor de curs, seminar şi laborator a studenţilor din cadrul Universităţii. 
Menirea lui s-a schimbat ulterior în observator de cercetare ştiinţifică, trecând în subordinea 
Academiei Române, ulterior la Institutului Central de Fizică. Din anul 1990 devine parte componentă 
a Institutului Astronomic al Academiei Române, iar din 1991 este şi în subordinea Academiei Române 
– Filiala Timişoara. Asfel, acest observator din vestul ţării, împreună cu celelalte două observatoare 
ale Academiei Române, Observatorul Astronomic Bucureşti şi Observatorul Astronomic Cluj-Napoca, 
deserveşte cu succes cercetarea ştiinţifică în domeniul astronomiei şi astrofizicii.

DOTAREA TEHNICĂ

Instrumentul principal al obser-
vatorului este un ecuatorial de mărime 
mijlocie cu montură ecuatorială fixă şi 
care a fost realizat prin mijloace tehnice 
locale şi proprii. Instrumentele optice 
amplasate pe montura ecuatorială sunt: 
un telescop sistem Cassegrain cu oglindă 
Zeiss de 300/1690 mm echipat cu o came-
ră CCD SBIG, folosit pentru observaţii cu 
ochiul liber şi fotometrie stelară CCD, şi o 
luneta Zeiss 100/2000 mm.

Pentru observaţii solare este 
folosită în principal o lunetă orizontală fixă 
orientată pe direcţia N-S. Razele soarelui 
sunt captate cu ajutorul unui sistem 
de oglinzi, celostat-oglindă fixă. Acest 
ansamblu de instrumente este amplasat 
într-o clădire mai mică special amenajată 
ca laborator în curtea Observatorului 
Astronomic.Ecuatorialul Observatorului Astronomic Timișoara (mai 2016).

Observatorul Astronomic Timișoara, vedere din satelit (2014, Sursa: www.google.ro/maps).

http://www.google.ro/maps


192 193

OBIECTIVE DE CERCETARE

Observatorul Astronomic din Timişoara este în prezent un centru de cercetare în care sunt 
abordate mai multe teme de interes din domeniul astronomiei şi astrofizicii. Cercetările teoretice 
şi observaţionale desfăşurate sunt enumerate mai jos:

• Studii şi cercetări de astrofizică solară:
 – Observaţional: măsurători de radiaţie sola-

ră, observaţii asupra petelor solare, studiul activităţii 
solare prin metoda Wolf;

 – Teoretic: modelarea transferului radiaţiei 
solare prin atmosferă, studii şi cercetări asupra activi-
tăţii solare.

• Studii şi cercetări de stele variabile (stele 
variabile pulsante şi stele binare cu eclipsă):

 – Observaţional: fotometrie stelară CCD;
 – Teoretic: modelarea stelelor variabile de 

diferite tipuri.
• Studii de epistemologie şi fundamentare a 

didacticii astronomiei:
 – Metode vizuale în predarea astronomiei 

(planetarii, hărţi stelare, planisfere).
Alte studii şi cercetări desfăşurate în trecut la 

Observatorul Astronomic, întrerupte în prezent, sunt:
• Observarea şi studiul unor fenomene tran-

zitorii:
 – Fenomene mutuale ale sateliţilor lui Jupiter 

(1991, 1997, 2003);
 – Impactul cu Jupiter a fragmentelor cometei 

Shoemaker-Levy/9 (iulie 1994);
 – Eclipse de Soare (august 1999);
 – Tranzitul lui Mercur (2003) şi Venus (2004, 

2012).
• Studiul atmosferei superioare a Pământului:
 – Modelele atmosferei superioare a Pământului; 
 – Studiul mişcării satelitului în atmosfera superioară; 
 – Observaţii asupra poziţiilor vizibile ale satelitului şi sincronizări. 

• Studii şi cercetări asupra stelelor variabile:
 – Observaţional: sisteme binare, variabile punctiforme, pulsari;
 – Teoretic: transferul de masă în sistemele binare, pulsaţia stelară neliniară, stele puncti-

forme.
Ca realizări importante din ultimii ani pot fi amintite descoperirea unei stele (companio-

nul invizibil al stelei pulsante BW Vulpeculae), observarea printr-o metodă originală a impactului 
cometei Shoemaker-Levy 9 cu Jupiter, precum şi transmiterea, în premieră, pe Internet a unor 
imagini ale eclipsei totale de Soare din 11 august 1999. 

Rezultatele activităţii de cercetare ştiinţifică obţinute de către cercetătorii colectivului 
Observatorului Astronomic Timişoara au fost concretizate prin lucrări ştiinţifice publicate în revis-
te de prestigiu şi susţinute la diferite sesiuni de comunicări ştiinţifice din ţară şi străinătate.

PERSONALUL DE CERCETARE AL OBSERVATORULUI ASTRONOMIC

Începând cu anul 1990, personalul de cercetare al Observatorului Astronomic Timişoara a 
avut în componenţa sa următorii cercetători ştiinţifici:

Sistemul de oglinzi – celostat-oglindă fixă. 
Laboratorul pentru observaţii solare  

al Observatorului Astronomic Timișoara  
(20 martie 2015).
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Octavian Gherega. Este absolvent al Facultăţii de Matematică - Fizică de la Universitatea 
din Timişoara în 1962. A activat în cadrul Observatorului Astronomic Timişoara începând cu 
acelaşi an. 

Domeniile de interes abordate: studii şi cercetări de statistică stelară, studiu asupra atmo-
sferei şi sateliţilor artificiali ai Pământului. A făcut observaţii şi prelucrări de date pentru stele 
variabile.

Dr. Lucian Burs. A absolvit Universitatea „Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca, Facultatea de 
Matematică-Mecanică în anul1964. Doctoratul este finalizat în anul 1976 sub îndrumarea Prof. 
Univ. Dr. A. Pal. Ulterior a activat ca profesor la  Şcoala medie Cugir şi Liceul Minier din Deva. Din 
anul 1990 a devenit cercetător la Observatorul Astronomic din Timişoara. 

Domeniile de interes abordate: studii asupra sateliţilor artificiali ai Pământului, studii şi 
cercetări asupra atmosferei înalte a Pământului. A făcut observaţii şi prelucrari de date pentru stele 
variabile.

Dr. Ladislau Farkas. A absolvit Facultatea de Ştiinţe ale Naturii, Secţia Fizică, din cadrul 
Universităţii din Timişoara. În 1986 este absolvent la Facultatea de Fizică din cadrul Universităţii din 
Bucureşti, studii postuniversitare – master. Doctoratul este finalizat în anul 2009 sub îndrumarea CSI 
Dr. T. Oproiu. A fost cercetător în cadrul Observatorului Astronomic Timişoara din anul 1990. 

Domeniile de interes abordate: cercetări observaţionale şi teoretice privind stelele variabile 
de diferite tipuri: binare cu eclipsă şi variabile pulsante, cercetări de istoria astronomiei şi educaţia 
astronomică. A făcut observaţii şi prelucrari de date pentru stele variabile.

Dr. Remus – Ştefan Boată. A absolvit Facultatea de Matematică de la Universitatea de Vest 
din Timişoara în 2001. În 2005 este absolvent al Masterului în Fizică Teoretică la Facultatea de 
Fizică de la Universitatea de Vest din Timişoara. Doctoratul este finalizat în anul 2012 sub îndru-
marea Prof. Univ. Dr. I. Cotăescu. Este cercetător în cadrul Observatorului Astronomic Timişoara 
începând cu anul 2003. 

Domeniile de interes abordate: studiul transferului radiaţiei solare prin atmosferă, statis-
tica activităţii solare, cercetări de istoria astronomiei şi educaţia astronomică. A făcut observaţii şi 
prelucrari de date de radiaţie solară, pete solare şi stele variabile.

În perioada  anilor 1990 – 2000 au mai activat în cadrul Observatorului Astronomic 
Timişoara cercetătorii Alexandru Horvath şi Florin Secoşan. 

PROGRAME ȘI PROIECTE DE CERCETARE

În prezent, în conformitate cu Proiectele de cercetare ştiinţifică ale Institutului Astronomic 
al Academiei Române, personalul de cercetare al Observatorului Astronomic Timișoara își aduce 
aportul în cadrul următoarelor programe şi proiecte de cercetare:

Programul I: Cercetări de astrofizică stelară, galactică, extragalactică şi cosmologie
Proiectul I.1: Dinamica atmosferei solare şi a heliosferei
Proiectul I.2: Studii de astrofizică stelară şi sisteme planetare
Programul III: Studii de istoria şi învăţământul astronomiei
Proiectul III.1: Studii de istorie şi educaţie astronomică în context românesc şi european.

REZULTATELE CERCETĂRII ȘTIINŢIFICE

Concretizarea rezultatelor obţinute în urma activităţii de cercetare ştiinţifică se reflectă 
prin publicarea de lucrari în literatura de specialitate şi prin participarea la o serie de sesiuni de 
comunicări ştiinţifice din ţară şi străinătate. Doar în ultimii cinci ani a fost publicat un număr de 
peste 20 de lucrări ştiinţifice, dintre care un număr de peste 15 în jurnale indexate şi cotate în baze 
de date înternaţionale (ISI). Mai jos sunt enumerate cinci dintre lucrările ştiinţifice publicate în 
ultimii cinci ani în reviste cu factor de impact:

• Boata R., 2015. Fuzzy logic procedure for computing global solar irradiation. Romanian 
Journal of Physics. In press (IF: 0.924).
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• Boata, R. Şt., Paulescu, M., 2014. Takagi-Sugeno algorithm for global solar irradiation 
using air temperature data. Environmental Engineering and Management Journal, 13 (12), pp. 
3045-3051. (IF 1.258)

• Paulescu, M., Mares, O., Paulescu, E., Stefu, N., Pacurar, A., Calinoiu, D., Gravila, P., Pop, 
N., Boata, R., 2014. Nowcasting solar irradiance using the sunshine number. Energy Conversion 
and Management, 79, pp. 690-697. (IF 4.380)

• Calinoiu, D., Paulescu, M., Ionel, I., Stefu, N., Pop, N., Boata, R., Pacurar, A., Gravila, 
P., Paulescu, E., Trif-Tordai, G., 2013. Influence of aerosols pollution on the amount of collectable 
solar energy. Energy Conversion and Management, 70, pp. 76-82. (IF 4.380)

• Boata, R. S., Gravila, P., 2012. Functional fuzzy approach for forecasting daily global 
solar irradiation. Atmospheric Research, 112, pp. 79-88. (IF 2.844)

În acelaşi timp, recunoaşterea performanţelor obţinute în cercetarea ştiinţifică de speciali-
tate este realizată prin citările acumulate (peste 30 de citări în 5 ani) dar şi prin activarea cercetă-
torilor din cadrul colectivului Observatorului Astronomic Timişoara ca referenţi de specialitate la 
mai multe reviste de prestigiu. 

În paralel cu activităţile de cercetare, colectivul observatorului a fost preocupat şi de orga-
nizarea unor sesiuni de comunicări ştiinţifice, preocupare materializată prin organizarea bianuală 
de simpozioane sau mese rotunde în cadrul Zilelor Academice Timişene. Cinci acţiuni din această 
categorie, cele mai semnificative organizate în ultimii ani, sunt enumerate mai jos: 

• Zilele Academice Timișene, Ediţia a XIV-a, 2015. Masa Rotunda „The new directions for 
research in astronomy and astrophysics”, Timisoara, 29 mai 2015.

• Zilele Academice Timişene, Ediţia a XII-a, 2011. International Astronomy Symposium 
„Visual methods in  teaching astronomy”, Timişoara, 27-28 Mai 2011

• Zilele Academice Timişene Ediţia a XI-a, 2009, Masa Rotundă „Between Earth and Stars”, 
Timişoara, 29 mai 2009.

• Zilele Academice Timişene, Ediţia a X-a, 2007. Simpozionul „Pagini de istorie a astrono-
miei”, Timişoara, 25 mai 2007. 

• Zilele Academice Timişene, Ediţia a IX-a, 2005. Masa Rotunda „Realizări şi perspective în 
astronomie şi astrofizică”, Timişoara, 26 mai 2005. 

ACŢIUNI DE POPULARIZARE A ȘTIINŢEI

În paralel cu activitatea de cercetare ştiinţifică, un alt aspect abordat de către colectivul de 
cercetători ai Observatorului Astronomic este legat de organizarea şi participarea activă la activi-
tăţi de învăţământ şi educaţie a astronomiei. În cadrul acestor activităţi au fost ţinute prelegeri de 
astronomie şi de fiecare dată când condiţiile meteo au fost favorabile nu au lipsit nici observaţiile 
astronomice pentru publicul larg.

Toate acţiunile de popularizare a astronomiei în care au fost implicaţi cercetătorii 
Observatorului Astronomic au avut un real succes. Acest fapt a condus la realizarea unei tradiţii în 
a organiza anual unele dintre aceste manifestări de popularizare a ştiinţei. Mai jos sunt enumerate 
câteva dintre activităţile desfăşurate de-a lungul anilor:

• „Ziua Porţilor Deschise”, Observatorul Astronomic Timișoara, eveniment realizat cu 
ocazia tranzitului planetei Mercur pe discul solar, 7 mai 2003.

• „Ziua Porţilor Deschise”, Observatorul Astronomic Timişoara, 3 octombrie 2005.
• „Noaptea eclipsei”, Observatorul Astronomic Timişoara, eveniment realizat cu ocazia 

eclipsei de Luna, 3-4 martie 2007.
• „Cinzeci de ani de era cosmică”, Observatorul Astronomic Timişoara, 5 octombrie 2007.
• „Astronomie si calendar”, Observatorul Astronomic Timişoara, 29 februarie 2008.
• „Ziua Eclipsei”, Observatorul Astronomic Timişoara, 1 august 2008.
• „Nopţi Galileene”, Observatorul Astronomic din Timişoara, 23-24 octombrie 2009
• Tabăra de Astronomie „Galileo Galilei”, Observatorul Astronomic Timişoara, 19-24 iunie 2009
• „Ziua Astronomiei”, Universitatea de Vest Timişoara şi Observatorul Astronomic 

Timişoara, 2 mai 2009
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• „100 de ore de astronomie”, Observatorul Astronomic Timişoara, 3-4 aprilie 2009.
• „Sidewalk Astronomy”, Piaţa Unirii Timişoara, 28 martie 2009.
• „Deschiderea Anului Internaţional al Astronomiei în Banat”, Universitatea de Vest 

Timişoara şi Observatorul Astronomic Timişoara, 28 februarie 2009.

• „Ora Pamântului”, Piaţa Unirii Timişoara, 27 martie 2010.
• „Ziua Astronomiei”, Observatorul Astronomic Timişoara şi Universitatea de Vest din 

Timişoara, 24 aprilie 2010.
• Noaptea Cercetătorilor 2012, Observatorul Astronomic Timișoara, 28 septembrie 2012.
• „Earth Hour”, Timișoara, 23 martie 2013.

Imagine cu eclipsa de Soare din 20 martie 2015. Instrumentul folosit pentru observare  
este luneta solară orizontală fixă a Observatorului Astronomic Timișoara.

Grupuri de vizitatori la Observatorul Astronomic Timișoara.  
Eveniment organizat cu ocazia eclipsei de Soare din 20 martie 2015.
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• Săptămâna „Școala Altfel”, 1-5 aprilie 2013;  
• Noaptea Cercetătorilor 2013, 27 septembrie 2013, Observatorul Astronomic Timișoara.
• Saptamana „Școala Altfel”, Observatorul Astronomic Timișoara, 7-11 aprilie 2014.

• Noaptea Cercetătorilor 2014, Observatorul Astronomic Timișoara, 26 septembrie 2014.
• „Ziua Porţilor Deschise” la Observatorul Astronomic Timișoara, eveniment realizat cu 

ocazia eclipsei de Soare, 20 martie 2015.
• Săptămâna „Scoala Altfel”, Observatorul Astronomic Timișoara, 6-10 aprilie 2015. 
• Noaptea Cercetătorilor 2015, Observatorul Astronomic Timișoara, 25 septembrie 2015.

Grupuri de vizitatori la Observatorul Astronomic Timișoara.  
Eveniment organizat cu ocazia eclipsei de Soare din 20 martie 2015.

Săpatămâna „Școala Altfel”: grup de elevi în vizită la Observatorul Astronomic Timișoara, 7 aprilie 2015.
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PROIECTE DE VIITOR

Domeniile actuale de cercetare din cadrul Observatorului Astronomic sunt considerate în 
comunitatea academica ca fiind cercetări de actualitate şi cu perspective şi în viitor, fapt care 
conduce la dorinţa de a le continua şi a realiza o dezvoltare considerabilă a acestora. Ca proiecte 
viitoare, cercetătorii Observatorului Astronomic au în vedere dezvoltarea următoarelor direcţii de 
studiu şi cercetare:

a. Continuarea activităţii de cercetare a Soarelui, prin:
• observaţii solare şi măsurători de radiaţie solară;
• studii şi cercetări asupra transferului radiaţiei solare prin atmosferă;
• studii şi cercetări legate de dinamica activităţii solare.
b. Continuarea activitaţii de cercetare în domeniul stelelor variabile, prin:
• observaţii de fotometrie stelară (în perspectivă chiar spectrometrie stelară);
• modelarea teoretică de stele pulsante şi binare cu eclipsă.
Având în vedere faptul că Observatorul Astronomic Timişoara face parte din structura 

de cercetare ştiinţifică a Institutului Astronomic al Academiei Române, alaturi de Observatorul 
Astronomic Bucureşti şi Observatorul Astronomic Cluj-Napoca, fiind parte integrantă în această 
reţea de observatoare astronomice, o prioritate în proiectele viitoare va fi continuarea şi dezvolta-
rea colaborării cu cercetătorii din cadrul celor doua observatoare menţionate mai sus.

Personalul de cercetare al Observatorului Astronomic Timişoara îşi propune pe de altă parte 
şi continuarea şi dezvoltarea într-un cadru mult amplu a activităţii de popularizare a astronomiei, 
prin organizarea unui program de informare şi educare astronomică a publicului larg, atât la sediul 
Observatorului Astronomic, cât şi în alte locaţii (în special instituţii de învăţământ) şi prin primirea 
în continuare de grupuri de vizitatori (în special elevi şi studenţi) pentru observaţii astronomice la 
Observatorului Astronomic.
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CAPITOLUL 8

BIBLIOTECA ACADEMIEI ROMÂNE 
FILIALA TIMIȘOARA

Dr. Ioan DAVID

... Episcop Augustin Pacha. O stradă împovărată de istorie. Palatul Episcopal Romano-
Catolic, o clădire impunătoare. Episcopia, înfiinţată la Cenad în 1030, a fost transferată la Timişoara 
în 1732. Şi, tot pe aici, şi-a purtat paşii, în zilele de 7-8 martie 1866, Domnitorul Alexandru Ioan 
Cuza. În drumul său spre exil. La doar câţiva alţi paşi, o casă tipică pentru secolul al XVIII-lea, imobil 
ce a adăpostit, în perioada 1791-1947, sediile unor tipografii, edituri, redacţii de gazete şi biblioteci. 
Aici, în acest imobil, şi-a deschis porţile, la 15 mai 1815, Biblioteca Klapka, prima instituţie publică 
de acest fel din Imperiul Habsburgic,  care împrumuta cărţi şi care avea o sală de lectură.

Peste drum, o altă clădire monumentală, un alt edificiu cu o mare încărcătură emoţională. 
În 1886, Prefectura dispune construirea imobilului de pe strada Lonovits, nr. 8, astăzi Episcop 
Augustin Pacha nr. 7, pentru un scop public. Construcţia, realizată după planurile arhitectului 
timişorean Jakob Klein, în stilul Renaşterii germane, a fost finalizată cinci ani mai târziu şi a costat 
31.000 de florini, sumă suportată integral de Prefectură. Astfel, în 29 august 1891, aici, în aceas-
tă clădire, s-a inaugurat Muzeul de Istorie şi 
Arheologie din Banat, găzduind, la acea vreme, 
colecţiile Societăţii de Arheologie, înfiinţate în 
1872 de Ormós Zsigmond, de unde respectivei 
clădiri i se trage şi apelativul de „Casa Ormós”, 
fondator al primului ziar timişorean în limba 
maghiară („Temesi Lapok”, 1 mai 1872). În 
forma iniţială, în jurul statuii Minervei, înaltă 
de 2,25 metri, ce străjuieşte faţada clădirii, cu 
o deschidere de 13,80 metri, şi sub  streaşină, 
erau amplasate şapte plăcuţe, ce conţineau 
numele erudiţilor Johann Ioachim 
Winckelmann, Titus Livius, Herodot, Antonius 
Bonfinius, Taylor Momsen, Francisc Pulasky, 
Nicolaus Istrantius, însemne ce au fost înlătu-
rate în 1940, cu ocazia renovării edificiului. 
Din 1941, clădirea primeşte o nouă destinaţie, 
adăpostind, Biblioteca Comunală până în 
1953, când devine lăcaş pentru Biblioteca 
Academiei Române, Filiala Timişoara.

După „momentul Klapka”, numărul 
bibliotecilor din Banat a sporit, iniţierea şi 
dezvoltarea unor astfel de instituţii destinate 
lecturii publice nu au avut caracter restrâns. 
Bunăoară, se vorbeşte de un fond de bibliotecă 
la Oraviţa încă din 1836, iar în 1867, chiar de 

Biblioteca Academiei Române, Filiala Timișoara – 
înfățișarea actuală.
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un post de bibliotecar şi altul de arhivar; la Lugoj, în 1846, fiinţează deja o „bibliotecă organizată”; 
în 1863, se fondează o bibliotecă la Caransebeş, iar alta, cinci ani mai târziu, la Reşiţa. În acelaşi 
an, Aradul se înscrie cu o astfel de instituţie, constituită pe baza fondului de carte provenit de la 
profesorul de matematică şi geografie, director al Preparandiei, Alex Gavra. Au fost înfiinţate 
biblioteci şi în mediul sătesc, la Mercina în 1872 şi Cacova (Grădinari), în 1873, în timp ce Reşiţa 
consemnează, la 1871, existenţa unei Biblioteci a Muncitorilor. Un  aport remarcabil, în acest 
demers, l-au avut Societăţile Tinerimii Studioase, care înfiinţează lăcaşe de lectură la Caransebeş 
(1868), Arad (1858 şi 1867), Lugoj (1879), precum şi cercurile de lectură, reuniunile corale, 
asociaţiile teatrale, parohiile şi şcolile din Banat. 

Spre capătul secolului al XIX-lea apar chiar şi oficioase ale instituţiilor de lectură. Este cazul 
Lugojului, unde este tipărită broşura „Biblioteca”. Pe de altă parte, bibliotecile existente îşi sporesc 
zestrea prin donaţii; este cazul bibliotecii din Comloşu Mare, şi nu numai, care, în 1892, benefici-
ază de un important fond de carte primit din partea Academiei Române. Pe de altă parte, ASTRA 
avea drept obiectiv înfiinţarea de biblioteci. Dintr-o sumară statistică, rezultă că din cele 600 
existente la finele anului 1914, majoritatea funcţionau în Banat. Acţiunea de instituire, dar mai cu 
seamă de diversificare şi specializare a fondului de carte continuă cu sârg în perioada interbelică şi 
postbelică. Pe lângă bibliotecile existente, care îşi îmbogăţesc zestrea de carte, apar noi „focare” de 
lectură, generate de unele ziare şi reviste de cultură, de edituri şi diverse instituţii publice.

Dacă privim Biblioteca Filialei Timişoara a Academiei Române din perspectivă diacronică, 
reţinem, în existenţa ei, trei etape. Primul răstimp vizează intervalul 1951-1970; este perioada de 
căutări în definirea unui profil propriu. Practic, nucleul bibliotecii s-a constituit în cadrul Bazei de 
Cercetări Ştiinţifice încă de la 1 septembrie 1951, fără însă ca această instituţie să deţină o anumită 
autonomie bugetară. Prin HCM 466/18 februarie 1953, Baza de Cercetări Ştiinţifice din Timişoara 
devine unitate cu autonomie bugetară, decurgând de aici, evident, şi un alt statut al bibliotecii, 
care, începând cu 1 martie 1953, va începe să funcţioneze sub denumirea de Biblioteca Bazei de 
Cercetări Ştiinţifice din Timişoara. Profilul bibliotecii a fost preponderent ştiinţific şi tehnic. 

La 1 aprilie 1951, directorul adjunct al Institutului de Studii Româno-Sovietice din Bucureşti, 
Ion Bianu, semnează Decizia nr. 3 prin care anunţă că, la Timişoara, începând cu respectiva dată, 
se înfiinţează, în strada Paris, nr. 1, o filială a Institutului de Studii Româno-Sovietice. Demers ce 
a prilejuit, trei ani mai târziu, fuzionarea Bibliotecii Bazei de Cercetări Ştiinţifice din Timişoara 

„Acest memorial să propovăduiască eternul devotament și veșnica recunoștință a Societății Muzeale de Istorie și 
Arheologie din Ungaria de Sud față de fondatorul și președintele pe viață, precum și cel mai generos susținător și 

donator, onoratul Zsigmond Ormós sen. /Hotărârea numarul 7 a adunarii generale festive de deschidere ținută pe 
29 august 1891” (Traducere din lucrarea lui Szekernyes Janos, Semne evocatoare ale maghiarimii din Banat,  

Editura HungArt, Timișoara, 2014).
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cu Biblioteca Institutului de Studii Româno-
Sovietice. Contopirea, având o componentă 
pozitivă, prin faptul că în patrimoniul biblio-
tecii bazei a intrat un fond important de carte 
şi publicaţii, dar şi una negativă în sensul 
că, prin aceste intrări, a produs o diluare a 
profilului bibliotecii noastre, întrucât institu-
ţia de carte a filialei ISRS avea un caracter 
universal, de masă. Or biblioteca academică, 
încă de la înfiinţarea ei, a manifestat un 
anumit specific, determinat, pe de o parte, de 
faptul că era integrată în sistemul Bibliotecii 
Academiei Române, care îşi asuma îndruma-
rea metodologică, iar pe de altă parte, era 
subordonată Bazei de Cercetări Ştiinţifice, 
ceea ce impunea o adaptare continuă la 
direcţiile de cercetare ale colectivelor şi secţi-
ilor ştiinţifice. Altfel spus, „ochii” mereu treji 
ai bibliotecii trebuiau să privească în dublu 
sens, unul îndărăt, la păstrarea tradiţiei şi 
a patrimoniului naţional, iar celălalt spre 
viitor, spre tot ceea ce oferea nou cercetarea 
ştiinţifică. 

Temelia fondului Bibliotecii Bazei de 
Cercetări Ştiinţifice din Timişoara s-a ridicat 
cu publicaţii sovietice (carte şi periodice). A 
fost angajat un bibliograf, cunoscător al limbii 

Sala de lectură, un binecuvântat spațiu destinat studiului individual.

Statuia Zeiței Minerva, simbol al Academiei Române,  
cu o înălțime impresionantă, de 2,25 m,  

străjuiește de ani și ani, superbul edificiu al bibliotecii.
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ruse, în persoana doamnei Marika Bär, în 1960, şi un tălmaci, la fel de specializat, care traducea în 
limba rusă enorm de multe cărţi ştiinţifice şi tehnice apărute în literatura occidentală (chiar fără 
drept legal, ajungându-se, la un moment dat, la un proces la Haga). Bibliografia în limba rusă era 
folosită apoi de colectivul de cercetare din cadrul bazei. 

Preocupările bibliotecii din acest interval ţinteau în alte câteva direcţii. În primul rând, 
se urmărea sporirea colecţiilor. Dacă în 1957, intrările la unele cărţi din domeniile astronomiei, 
chimiei, biologiei, botanicii, filologiei, tehnic, agricol, medical şi lingvistic numărau 3993 de unităţi 
de bibliotecă, zece ani mai târziu, în primul semestru al anului 1967, cifra s-a ridicat la 5020, cu 
un plus al intrărilor de 1027 de unităţi. Concomitent, s-a acţionat pentru satisfacerea continuă a 
utilizatorilor, astfel că, încă din anii ’60, s-a trecut la constituirea bibliotecilor de secţii pe domenii, 
acestea ajungând, în 1969, la opt, iar în 1997 la 15 subunităţi.

Totodată, eforturile colectivului bibliotecii au fost îndreptate, în această perioadă, spre 
domeniul bibliografic, ele concretizându-se prin punerea în valoare a colecţiilor în „ton” cu temati-
ca departamentelor de cercetare. Începând cu 1961 s-au urmărit, cu precădere, teme privind cavi-
taţia şi sudabilitatea. Bibliografia întocmită şi pusă la punct din domeniul cavităţii a fost publicată 
apoi în Studii şi cercetări. Seria ştiinţe tehnice. În 1970, dintre cele 17 teme aflate în lucru, 15 erau 
din domeniul ştiinţelor tehnice, iar două din sfera embriologiei. 

Anul la care am făcut referire, 1970, mai trebuie să-l menţionăm şi într-un alt context. El 
reprezintă un an-bornă pentru statutul bibliotecii: prin Decizia Prezidiului Academiei 10.015/2.619 
D.P.F. din 19.11.1970, profilul bibliotecii este clar definit ca enciclopedic de nivel superior, cu caracter 
academic şi de cercetare.

Perioada ce a urmat, 1971-1989, a fost pentru bibliotecă una sinusoidală, cu urcuşuri şi 
coborâşuri. Pe lângă continua preocupare pentru creşterea numărului de biblioteci de secţii şi 
pentru adaptarea lor la cerinţele colectivelor de cercetare, atenţia bibliotecarilor s-a îndreptat în 
direcţia implementării unor metode moderne de servire a utilizatorilor, în acest sens  introducându-se, 
la sediul bibliotecii, metoda raftului liber. Bunăoară, în 1973, au fost expuse 672 de cărţi şi 432 de 
fascicole de periodice, acţiunea continuând cu alte unităţi de bibliotecă din profilurile etnografie 
şi antropologie culturală, creativitate şi creaţie. 

Metoda raftului liber a fost implementată cu succes în cadrul bibliotecii,  
dovedindu-și pe deplin eficiența în privința servirii utilizatorilor.



203

S-a insistat, de asemenea, pe schimbul internaţional de publicaţii, care a început încă 
din anii ’50, oferindu-li-se partenerilor la început doar producţia editorială a Bazei de Cercetări  
Ştiinţifice din Timişoara: Studii şi cercetări, seriile Ştiinţe tehnice, Ştiinţe chimice, Ştiinţe medicale, 
Ştiinţe agricole. Numărul partenerilor s-a ridicat, în această perioadă, la circa 800. În anii care 
au urmat, biblioteca s-a implicat în schimbul internaţional al periodicelor „Revue Roumaine 
d’Embriologie et de Cytologie”. Serie Embriologie şi „Revue Roumaine de Métallurgie”, apărute la 
Editura Academiei. În 1970, prima publicaţie era căutată de 320 de parteneri, iar cea de a doua 
de 350. Din 1972, doar primul periodic mai face obiectul schimbului internaţional. De aseme-
nea, s-a introdus în acest circuit şi periodicul „Revue Roumaine des Sciences Techniques. Serie de 
Mecanique Appliquée”, cu cinci parteneri din trei ţări europene. 

Tot în categoria schimburilor de unităţi de bibliotecă intră extrasele şi preprinturile, la acea 
vreme instrumente rapide de informare a cercetătorilor. Numai în 1969 s-au primit 1587 de titluri 
în această formă. Nu se neglijează nici schimbul interbibliotecar în ţară şi în reţeaua Academiei 
Române şi în cea universitară.

A fost prezentă în preocuparea colectivului şi problema abonamentelor, solicitate, în prin-
cipal, de cercetători şi specialişti din cadrul secţiilor şi colectivelor. În acest context, s-a acordat o 
atenţie sporită evitării suprapunerilor de achiziţii, mai cu seamă a celor din import, cadru în care 
s-au întreprins conexiuni directe cu bibliotecile din învăţământul superior timişorean. În 1970, 
biblioteca deţinea 70 de abonamente din Occident, dar în anii ce au urmat fondurile financiare 
s-au diminuat treptat, astfel că, zece ani mai târziu, au scăzut la 14 abonamente pe relaţia Vest, 
pentru ca, în 1989, să ajungă la doar trei abonamente.

O soartă asemănătoare a avut-o şi achiziţia de carte din exteriorul ţării. În 1970, în rafturile 
bibliotecii se găseau 150 de titluri, după acest an, numărul lor scade până la aproximativ jumătate în 
1980, iar ulterior, din lipsă de fonduri, comenzile pentru achiziţii de acest tip de carte dispar în totalitate. 

Tot în anii ’70, Biblioteca Bazei de Cercetări Ştiinţifice şi-a sporit zestrea, adăugând celei 
existente cartea de patrimoniu. Astfel că, în 1978 a achiziţionat zece volume, iar un an mai târziu 

Lucrări de excepție, prezențe atractive în bibliotecă: lexicoane și enciclopedii.



204 205

a beneficiat de o donaţie generoasă din partea Academiei Române. În gestiunea bibliotecii există, 
în prezent, 90 de titluri de carte străină şi 39 de titluri de carte românească, începând cu mijlocul 
secolului al XVII-lea, de o inestimabilă valoare. Iată câţiva autori şi titlurile corespunzătoare: René 
Descartes, Principia philosophiae, Amsterdam, 1644; Sagredo Giovanni Ricaut, Die neu-eroffnete 
ottomanische pforte, Augsburg, 1694; Louis Ferdinand De Marsigli, Description du Danube, vol. 1-6, 
la Haye, 1744; Studitul Teodor, Cuvintele Sfântului Părintelui nostru Teodor Studitul, Râmnic, 1781; 

Colecția „Cartea de patrimoniu”  
are în Biblioteca Filialei din Timișoara a Academiei Române o valoare inestimabilă.
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Samuil Klain, Propovedanie sau învăţături la îngropăciunea oamenilor morţi, Blaj, 1784; Radu 
Tempea, Gramatica românească, Sibiu, 1797; I. Molnar, Retorica adecă învăţătura şi întocmirea 
frumoasei cuvântări, Buda, 1798; Petru Maior, Istoria pentru începutul românilor în Dacia, Buda, 
1812; Dimitrie Ţichindeal, Filosoficeşti şi politiceşti prin fabule moralice învăţături, Buda, 1814; 
Pavel Vasici-Ungureanul, Antropologia sau scurta cunoştinţă despre om şi despre însuşirile sale, Buda, 
1830; Constantin Loga, Viaţa Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos, pentru buna creştere şi 
îndreptare a pruncilor întocmită, Buda, 1831.

În urma constituirii acestui fond de carte de patrimoniu, un angajat se specializează pe 
cartea veche, reprezentând biblioteca la diverse manifestări desfăşurate sub genericul Cartea de 
patrimoniu, sursă inepuizabilă de informaţii, 1983, Târgovişte, Valori bibliofile din patrimoniul 
cultural naţional (cercetare şi valorificare), 1984, Târgu-Mureş, Valori bibliofile din patrimoniul 
cultural naţional (cercetare şi valorificare), precum şi la alte manifestări ştiinţifice de acest fel, 
locale şi naţionale.

În general, eforturile bibliotecii în domeniul bibliografic au fost canalizate în direcţia punerii 
în valoare a conţinutului colecţiilor sale în funcţie de tematica departamentelor de cercetare ştiinţifică.

Mai evidenţiem faptul că, în acest 
interval, s-a definitivat structura organiza-
torică a bibliotecii, susţinută de patru mari 
compartimente: 1. Completarea şi orga-
nizarea patrimonială a colecţiilor, sursele 
fiind cumpărarea, donaţia şi schimbul; 2. 
Sistematizarea colecţiilor: munca informaţi-
onal-bibliografică; 3. Servirea utilizatorilor 
la sală şi prin împrumuturi; 4. Conservarea şi 
gestionarea fondurilor.

Anul 1990 reprezintă un alt an-bornă 
pentru bibliotecă. Printre primele legi decretate 
de Consiliul Frontului Salvării Naţionale a fost 
Legea nr. 4 din 5 ianuarie 1990 privind orga-
nizarea şi funcţionarea Academiei Române, în 
conţinutul căreia, la articolul 10, se specifică: 
„Academia Română are filiale în principalele 
centre ştiinţifice şi culturale ale ţării stabilite 
de adunarea generală”. În virtutea acestui 
decret-lege, Baza de Cercetări Ştiinţifice din 
Timişoara se transformă în Filiala Academiei 
Române. În urma acestor transformări, biblio-
teca bazei devine Biblioteca Filialei Timişoara 
a Academiei Române.

Deşi după evenimentele din decem-
brie, aşteptările au fost mari, perioada ce a 
urmat (1990-2015), nu a fost deloc benefică, 
chiar neprietenoasă, dacă ne raportăm la 
neajunsurile financiare, de spaţii, personal, 
informatizare, cu excepţia sfârşitului de an 
2015, când am primit din partea Academiei 
Române 108.500 lei pentru realizarea proiectului de demarare a lucrărilor de reparaţii capitale şi 
de reabilitare a bibliotecii. 

Cu toate acestea, sunt câteva aspecte de reţinut din istoria recentă a acestei instituţii. S-a 
continuat popularea la raftul liber, astfel că, în 1997, erau expuse la vederea utilizatorilor, 2590 
de cărţi şi 1299 de fascicole de periodice din profilul istoria şi filozofia ştiinţei. S-a insistat, în 
continuare, şi asupra schimbului internaţional, dar mai lent: în 1996, biblioteca mai avea 122 de 
parteneri, ei reducându-se, în 1997, la 47, din 21 de ţări. Începând cu 2005, această preocupare 

O sursă inepuizabilă de documentație științifică: 
Analele Academiei Române, începând cu anul 1948.
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importantă pentru cunoaştere a fost sistată din lipsă de fonduri. Cele mai solicitate schimburi cu 
parteneri internaţionali au fost ale revistelor „Mecanica aplicată” (acad. Ioan Anton) şi „Revista de 
embriologie” (acad. Benedict Menkes). Astăzi, în virtutea inerţiei, fără ca noi să mai trimitem vreo 
publicaţie, mai primim şapte titluri de la diverşi foşti parteneri de schimb.

Şi activitatea de împrospătare a colecţiilor a devenit mai greoaie din aceeaşi lipsă de 
fonduri. Din 1996, nu s-au mai primit bani pentru achiziţii, intrările de carte din bibliotecă prove-
nind numai din donaţii: persoane particulare şi instituţii, Biblioteca Academiei Române şi, mai cu 

seamă, Editura Academiei Române, care, de-a lungul timpului, ne-au oferit lucrări de înaltă ţinută 
ştiinţifică, multe ediţii exemplare. Spre exemplificare, titlurile citate mai jos reţin atenţia oricărui 
cititor ce calcă pragul Bibliotecii Academiei Române, Filiala Timişoara: Fauna României, 16 volu-
me, apărute între 1951 şi 2014; Analele Academiei Române, din perioada 1948/1949 şi până în 
2008; Memoriile secţiilor ştiinţifice, 1979-2013, în total 37 de volume; Memoriile Secţiei de Ştiinţe 
Istorice şi Arheologice, 1979-2013, tot 37 de volume; Călători străini despre Ţările Române, 1968-
2010, şase volume, plus Suplimentul din 2011; Documenta Romaniae: A. Moldova, începând din 
1975 până la volumul 20, apărut în 2011; Documenta Romaniae Historica: B. Ţara Românească, din 
1966-2000, în total 39 de volume; Documenta Romaniae Historica: C. Transilvania, începând din 
1977 până la volumul 15, apărut în 2006; Bibliografia istorică a României; de la volumul 10 din 
2005, până la volumul 12, partea a II-a din 2010; Studii de istorie a filosofiei universale, 1974-2011, 
în total 19 volume; Studii de istorie a filosofiei româneşti, 2007-2011, şapte volume. Şi exemplele 
pot continua.

Aceste lucrări de excepţie nu sunt singulare pe rafturi. Patrimoniul Bibliotecii Academiei 
Române, Filiala Timişoara, care, la sfârşitul anului 1997, număra 380.807 unităţi de bibliotecă 
(cărţi şi periodice), încorporează alte şi alte tipărituri de inestimabilă valoare. Mă opresc doar la 
câteva semnificative lexicoane sau enciclopedii, prezenţe atractive în bibliotecă: The New 
Encyclopaedia Britannica, Chicago, Encyclopaedia Britanica, Inc., 1994, în 33 de volume; 
Encyclopaedia Universalis, Paris, Encyclopaedia Universalis, 1993, în 26 de volume; International 

La fel de interesantă, din perspectiva utilizatorilor, este și colecția: 
Memoriile secțiilor științifice ale Academiei Române, în total 37 de volume.
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Encyclopaedia of Social Sciences, Washington The Macmillan Company & The Free Press, 1968, în 
17 volume; The Encyclopaedia of Religion, New York, Simon & Schuster Macmillan, 1995, în 16 
volume (editor-şef Mircea Eliade); Grand Larousse, Paris, Larousse, 1993, în 10 volume; Uj Lexicon, 
Budapesta, Dante-Pantheon Kiadas, 1936, în 8 volume; Constantin Diaconovich, Enciclopedia 
română, Sibiu, Editura şi tipografia lui W. Krafft, 1898; Minerva. Enciclopedia română, Cluj, Editura 
Comitetului de Redacţie al Enciclopediei Române Minerva, 1929; Lexiconul tehnic român, Bucureşti, 
Editura Tehnică, 1957-1968, în 19 volume (sub coordonarea lui Remus Răduleţ) etc.

De asemenea, ne fac o mare cinste donaţiile care le primim din partea Fundaţiei Naţionale 
pentru Ştiinţă şi Artă din cadrul Academiei Române, respectiv cărţi din colecţia „Opere funda-
mentale”, avându-l drept coordonator pe acad. Eugen Simion, preşedintele Secţiei de filologie şi 
literatură a Academiei Române; directorul Institutului de Istorie şi Teorie Literară „G. Călinescu” 
al Academiei Române. 

Cât priveşte prelucrarea publicaţiilor, această activitate se face în baza Clasificării Zecimale 
Universale (CZU) şi a Internaţional Standard Book Description (ISBD). Cititorii au astăzi acces 
liber la cataloagele manuale de fişe: sistematic şi alfabetic. Tot în sprijinul utilizatorilor mai sunt 
disponibile un catalog de dicţionare (conţine 843 de fişe topografice şi altul de dizertaţii – teze de 
doctorat de peste 20.000 de titluri, precum şi un catalog de carte veche (1577 fişe topografice), iar, 
din 1990, cititorii se pot folosi şi de un catalog destinat fondului special (415 fişe, la care se mai 
adaugă 129 de fişe pentru cartea de patrimoniu). 

Este regretabil că biblioteca nu beneficiază, în prezent, de internet şi de un sistem informa-
ţional viabil, ceea ce nu-i permite o conexiune pertinentă cu biblioteci similare din ţară şi nici cu 
cele universitare, fiind vitregită de acces la grandioase cataloage electronice (OPAC – Online Public 
Acces Catalog), reviste în format electronic şi baze de date bibliografice cu abstract în text integral.

Oportunitatea oferită, în 1993, de Fundaţia pentru Societate Deschisă privind informatizarea şi 
automatizarea procesului de muncă prin implementarea sistemului integral de bibliotecă ALEPH 330 

Donațiile generoase de carte venite dinspre Academia Română  
îmbogățesc, an de an, zestrea bibliotecii. Printre acestea, se numără și valoroasa 

colecție Opere fundamentale, coordonată de acad. Eugen Simion.
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LITE, cu patru staţii de lucru pentru bibliotecari şi alte două pentru utilizatori şi cu un server de tip HP 
9000, nu a fost fructificată, tot datorită lipsei de fonduri financiare, astfel că accesul la cele 18.200 de 
înregistrări catalogate de către personalul bibliotecii (cărţi apărute după 1990) nu a mai fost posibil, iar 
o muncă titanică, depusă ani în şir,  şi-a dovedit inutilitatea.

Cu toate aceste sincope, dincolo de activitatea specifică biblioteconomiei, personalul bibliotecii 
s-a implicat şi în activitatea de cercetare. Rezultatele acestui demers au fost făcute publice, cu prilejul 
unor manifestări ştiinţifice: Zaira Cărpinişan, Biblioteca mileniului III, lucrare prezentată cu prilejul 
Zilelor Academice Timişene, 26-27 mai 2005; în acelaşi cadru, au mai susţinut comunicări: Semina 
Bereteu, Reviste electronice pe internet; Lavinia Cuvin, Serviciile de referinţă la distanţă. Bibliotecarul 
de referinţă. Utilizatorii serviciului de referinţă; Iolanda Iaworski, Bibliografia locală şi beneficiarii ei; 
Liana Păun, Biblioteca Klapka – prima bibliotecă de împrumut din Imperiul Habsburgic, lucrare susţinută 
în cadrul Simpozionului Internaţional Cartea-România-Europa, Bucureşti, septembrie 2009; Adriana 
Luican, Revoluţia spirituală românească între năzuinţă şi împlinire, comunicare susţinută la Simpozionul 
95 de ani de la Marea Unire de la 1 Decembrie 1918, organizat de Muzeul Banatului în noiembrie 
2013 şi Biblioteca Academiei în Timişoara – capitală culturală europeană, lucrare prezentată în cadrul 
Conferinţei Ştiinţifice Naţionale Biblioteca – spaţiu şi instrumente ale cercetării ştiinţifice, organizat de 
B.C.U. „Eugen Todoran”, în 28 mai 2015.

În prezent, în cadrul Bibliotecii Filialei Timișoara a Academiei Române funcționează: 
Adriana Luican: S-a născut la 1 februarie 1958, în orașul Caransebeș, județul Caraș-Severin, 

este licențiată a Universității de Vest din Timișoara, Facultatea de Filologie, Secția Germană-Română. 
Lucrează în cadrul bibliotecii din anul 1991, din 2007 ocupă postul de bibliotecar I. Între anii 
1992-1995, urmează cursul superior de Studii biblice și viață creștină, la Institutul Biblic „Rhema” 
din cadrul Centrului Creștin Timișoara. În cadrul bibliotecii se ocupă de catalogarea și clasificarea 
publicațiilor, respectiv a cărților, aria demesurilor sale profesionale s-a extins însă, în ultimii ani, și 

28 mai 2009. Maria Jurj, Simina Bereteu, Mariana Ene, Rodica Drincu  
(de la stânga la dreapta), o parte dintre colegele noastre care au trudit, ani și ani,  

la căpătâiul cărții. În arhiva bibliotecii, din păcate, nu există nici o secvență fotografică 
în care să fie prezentă doamna Maria Deleanu, fostul director al bibliotecii,  

care și-a lăsat o puternică amprentă pe existența acestei instituții.
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asupra celorlalte departamente sau activități vizând funcționarea bibliotecii, desfășurând chiar și 
unele activități manageriale. A participat la diverse seminarii și reuniuni profesionale, precum și 
la simpozioane științifice.

Lorena Cuvin: S-a născut în data de 3 octombrie 1973, în localitatea Timișoara. În perioa-
da 1992-1997 a urmat cursurile Universității de Vest din Timișoara, Facultatea de Litere, Filologie 
și Istorie, profilul Filosofie. Lucrează în cadrul bibliotecii de îndată ce a terminat facultatea. În anul 
2000, urmează un curs de pregătire destinat bibliotecarilor la Biblioteca Centrală Universitară 
„Eugen Tudoran” din Timișoara. Sfera preocupărilor sale includ domenii precum biblioteconomie, 
filosofie și teologie.

Caius Liviu Pop: S-a născut în 4 iulie 1957, în municipiul Lugoj. Este absolvent al Liceului 
de Constucții Civile și Industriale nr. 7, din Timișoara, promoția 1977. Lucrează în cadrul bibliote-
cii din anul 1991, având atribuții administrative și tehnice.

Ioan David: S-a născut la 20 octombrie 1950, în Giarmata Vii, comuna Ghiroda (Timiş). A 
absolvit Facultatea de ziaristică, Bucureşti (1980). După absolvire a lucrat în presă la ziarele timi-
şorene: „Drapelul roşu”, „Renaşterea bănăţeană” şi „Publitim” până în 2006, având colaborări şi la 
alte publicaţii locale şi naţionale, răstimp în care a publicat peste 3000 de articole, într-o bogată 
paletă de genuri şi specii jurnalistice. În 2005, a devenit doctor în filologie, la Universitatea de Vest 
din Timişoara. Concomitent, activează şi în învăţământul superior la universităţile timişorene 
„Tibiscus”, „Politehnica” şi Universitatea de Vest, în calitate de cadru didactic asociat (deţine gradul 
de conferenţiar). Din 2009 îşi desfăşoară activitatea în cadrul Academiei Române, Filiala Timişoara, 
Institutul de Studii Banatice „Titu Maiorescu”, în calitate de cercetător ştiinţific. Din mai 2015, 
deţine funcţia de director al Bibliotecii Academiei Române, Filiala Timişoara. De-a lungul anilor, a 
participat la peste 40 de manifestări naţionale şi internaţionale (sesiuni de comunicări ştiinţifice, 
simpozioane, congrese etc.), a publicat peste 50 de studii şi cercetări în reviste naţionale şi inter-
naţionale şi şase cărţi în domeniile istorie literară şi a presei. Este membru în comitetul de redacţie 

30 aprilie 2016. Caius Liviu Pop, Adriana Luican, dr. Ioan David (director)  
și Lorena Cuvin (de la stânga la dreapta). Foto: Mihai Surdea.
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la publicaţia ştiinţifică – „Revista de Studii Banatice”. Este membru fondator al Centrului  European 
de Studii şi Aplicaţii Interdisciplinare, Societăţii Enciclopedice a Banatului şi membru activ în 
Asociaţia Română de Istorie a Presei (Cluj-Napoca) şi Asociaţia Formatorilor în Jurnalism şi 
Comunicare. Întemeietor şi director al Editurii David Press Print din Timişoara. 

Totodată, mai trebuie să adăugăm faptul că o parte a personalului a desfăşurat activităţi de 
traducere. Este cazul doamnelor Iolanda Iaworski, pensionară începând cu anul 2008 şi Doina Lică, 
bibliotecar la Biblioteca Filialei Timişoara a Academiei Române în perioada 1990-1998. 

Academia Română, Filiala Timişoara 
Biblioteca 
 
 

REGULAMENT 
privind constituirea colecţiei  

„Patrimoniul spiritualităţii bănăţene” 
în cadrul Bibliotecii Filialei Timişoara a Academiei Române 

 
 

Biblioteca Filialei Timişoara a Academiei Române este o instituţie de drept 
public fără personalitate juridică. Ea face parte din structura Bibliotecii 
Academiei Române, având în consecinţă statut de bibliotecă naţională, şi este 
subordonată administrativ Filialei Timişoara a Academiei Române. Este 
finanţată de la bugetul de stat şi funcţionează potrivit prevederilor legislaţiei în 
vigoare. 

Biblioteca Filialei Timişoara a Academiei Române este investită cu 
misiunea de a susţine dezvoltarea cunoaşterii şi a cercetării ştiinţifice, de a 
organiza, proteja, valorifica şi dezvolta patrimoniul naţional scris şi audiovizual, 
de a promova valorile culturale, de a organiza manifestări şi evenimente 
academice şi de a contribui la dezvoltarea sistemului informaţional naţional. 

În vederea realizării obiectivelor stabilite prin lege şi prin regulamentul 
propriu de organizare şi de funcţionare, precum şi pentru îndeplinirea atribuţiilor 
şi competenţelor ce îi revin potrivit nivelului de organizare, potenţialului de 
dezvoltare a serviciilor specifice şi cerinţelor utilizatorilor, Biblioteca Filialei 
Timişoara a Academiei Române iniţiază o acţiune de larg interes pentru sporirea 
patrimoniului cultural şi ştiinţific al instituţiei, prin constituirea colecţiei 
„Patrimoniul spiritualităţii bănăţene”, compusă din patru fonduri speciale: 

1. Cărţi şi manuscrise ale autorilor din Banat; 
2. Cărţi şi manuscrise ale unor autori din afara provinciei, care se referă la  
    Banat;      

        3. Fonduri individuale ale unor scriitori, cărturari, cercetători şi oameni de  
    ştiinţă şi cultură din Banat, constituite prin donaţii; 

       4. Fonduri individuale, constituite prin donaţii, ale academicienilor  
           bănăţeni. 
       5. Donaţii ale unor persoane individuale conţinând obiecte şi valori culturale 
şi artistice  referitoare la Banat 

Componenţa fondurilor speciale: 
 
 Prima filă din Regulamentul de constituire a colecției „Patrimoniul spiritualității bănățene”, semnat de acad. 

Păun Ion Otiman, președintele Filialei din Timișoara a Academiei Române și conf. univ., CS II, dr. Ioan David, 
directorul bibliotecii.
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Pe de altă parte, activitatea de cercetare s-a materializat şi editorial: Ioan David, „Banatul” 
(1926-1930). Prima revistă literară bănăţeană, Timişoara, Editura David Press Print, 2015. Iosif Bogdan, 
Scrieri. Ediţie îngrijită de Ioan David, în colaborare, Timişoara, Editura David Press Print, 2015; Ioan 
David, Dimensiunea ziaristică a poetului Iulian Grozescu, „Piramida”, Zrenianin, 2015, Ioan David, 
Intenţii ziaristice în secolul al XVIII-lea. Contribuţia lui Paul Iorgovici, „Academica”, 2015, nr. 2, p. 69-72.

Deşi confruntată pe parcursul existenţei sale cu tot felul de dificultăţi, biblioteca a reuşit 
totuşi să se dezvolte, datorită susţinerii ei de către Biblioteca Academiei Române, poziţiei ocupate 
în cadrul complexului ştiinţific şi atenţiei acordate în cadrul Filialei de către conducerea acesteia, 
sprijinului şi donaţiilor venite în permanenţă din partea Editurii Academiei Române şi, nu în ulti-
mul rând, datorită onestităţii, fidelităţii şi devotamentului personalului său, dintre care mulţi şi-au 
început şi şi-au încheiat cariera de bibliotecar în această instituţie. 

În semn de preţuire pentru toţi cei care au trudit pe acest tărâm, pentru efortul lor şi 
dragostea faţă de cartea tipărită şi utilizatorul ei, dau frâu liber condeiului de a imortaliza numele 
celor care se leagă de „fiinţa” Bibliotecii Academiei Române, Filiala Timişoara: Maria Deleanu (şef 
serviciu bibliotecă), 1956-1984, care ne-a lăsat un fond ce-i poartă numele, o adevărată istorie a 
vieţii cotidiene timişorene din  secolul al XVIII-lea şi al XIX-lea, datele au fost selectate şi fişate, 
împreună cu Iolanda Iaworski, din ziarele „Temeswarer Nachrichten” (apărut în 1771) şi 
„Temeswarer Zeitung” (apărut în 1852), Marta Bartzer (şef serviciu bibliotecă, 1984-1990), Zaira 
Cărpinişan (şef serviciu bibliotecă, 1990-2009), Simina Bereteu (coordonator serviciu bibliotecă, 
2009-2011), Ioan David (director bibliotecă, 2015-prezent), Livia Copăcean, Anişoara Stoica, 
Suzana Bencsik, Maria Foarţă, Iolanda Iaworski, Rodica Drincu, Maria Jurj, Doina Lică, Sofia 
Marton, Cornelia Miclăuş, Ildico Bakoş. Aceleaşi cuvinte de aleasă preţuire şi pentru cei care încă 
mai trudesc la căpătâiul cărţii: 
Adriana Luican, Lorena Cuvin şi 
Caius Pop.

În postura de emisar în 
spaţiul bănăţean al Academiei 
Române, Biblioteca Bazei de 
Cercetări Ştiinţifice Timişoara avea 
misiunea să se ocupe şi de biblio-
grafia locală, context în care, în anii 
’50, începe alcătuirea unui Catalog 
de tipărituri despre Banat aflate în 
bibliotecile din teritoriul banatic. 
Lipsa mijloacelor financiare de la 
acea vreme a pus capăt proiectului.

Dornică să realizeze un spaţiu 
destinat cărţilor din şi despre Banat, 
actuala conducere a bibliotecii a iniţi-
at, la mijlocul anului 2015, o amplă 
acţiune de larg interes pentru spori-
rea patrimoniului cultural şi ştiinţific 
al instituţiei, prin constituirea colec-
ţiei „Patrimoniul spiritualităţii bănă-
ţene”, compusă din cinci fonduri: 
1. Cărţi şi manuscrise ale autorilor 
din Banat; 2. Cărţi şi manuscrise 
ale unor autori din afara provinciei, 
care se referă la Banat; 3. Fonduri 
individuale ale unor scriitori, cerce-
tători şi oameni de ştiinţă şi cultură 
din Banat, constituite prin donaţii; 4. 
Fonduri individuale, constituite prin 

Fațada clădirii Bibliotecii Academiei Române, Filiala Timișoara,  
din Str. Episcop Augustin Pacha, nr. 7,  

după „ieșirea” din reparație capitală (proiect).
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donaţii, ale academicienilor bănăţeni; 5. Donaţii ale unor persoane individuale conţinând obiecte şi 
valori culturale şi artistice referitoare la Banat.

Gândite pentru documentare completă, ca utile instrumente de lucru la îndemâna cercetă-
torilor ştiinţifici, cadrelor didactice universitare şi studenţilor, scriitorilor, jurnaliştilor şi oamenilor 
de cultură, fondurile vizează 12 domenii: documente personale; documente prin care se confirmă 
activitatea donatorilor; date privind debutul; cărţi; referinţe critice; corespondenţă; fotografii/CD/
DVD; distincţii, premii, diverse; imagini artistice ale donatorilor; tabel cronologic al donatorului; 
biblioteci personale. 

Iniţiativa s-a dovedit de bun augur, astfel că, la sfârşitul aceluiaşi an, a şi fost inaugurat 
primul fond personal al unui scriitor bănăţean, cu o zestre de peste 2800 de unităţi de bibliote-
că şi obiecte personale: Ion Marin Almăjan. Al doilea fond special, al cărturarului din Banatul 
sârbesc, Costa Roşu, membru de onoare al Academiei Române, cu o zestre impresionantă de 
circa 5000 de unităţi de bibliotecă şi obiecte personale, și-a găsit locul în imobilul din str. 
Episcop Augustin Pacha nr. 7, la mijlocul lunii aprilie a.c. În prezent, alte fonduri personale 
aşteaptă a fi prelucrate, catalogate şi indexate, urmând a fi puse la dispoziţia utilizatorilor în 
vederea valorificării lor ştiinţifice.

Curtea interioară a bibliotecii, într-o nouă înfățișare: o binevenită „oază” pentru desfășurarea  
unor manifestări educative, culturale și științifice (proiect).
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Tot la mijlocul anului 2015, am iniţiat o deloc uşoară activitate privind primenirea bibliotecii, 
avându-se în vedere că o astfel de muncă nu a mai fost întreprinsă de zeci de ani. După o selecţie 
riguroasă şi temeinică, păstrându-se câte un exemplar ca document istoric, s-au scos din evidenţă 
prin casare 18.295 de cărţi uzate din punct de vedere moral şi fizic şi care nu au mai fost solicitate 
timp îndelungat, făcându-se loc altor publicaţii actuale, de înaltă valoare ştiinţifică şi literară. 
Astfel, la sfârşitul anului trecut, patrimoniul bibliotecii a numărat 344.669 de unităţi (259.325 
periodice şi 85.346 de cărţi), în valoare totală de 232.715,50 lei.

Dacă perioada de după 1990, dar mai cu seamă cea care s-a scurs după 2000 nu au fost propice 
Bibliotecii Filialei Timişoara a Academiei Române, anul în care nu demult am păşit se anunţă 
generos. Prin grija domnului acad. Păun Ion Otiman, preşedintele Filialei Timişoara a Academiei 
Române, biblioteca a beneficiat, din partea Academiei Române, de un substanţial fond pentru 
reparaţii capitale şi reabilitare, clădirea aflându-se, în prezent, într-o stare medie de degradare. 
Proiectul, al cărui deviz se ridică la 436.488 euro (TVA inclus), se găseşte în stare finală, urmând ca 
în curând să înceapă lucrările de reabilitare a faţadei care îşi va recăpăta forma iniţială, a şarpantei, 
a tâmplăriilor, precum şi refacerea instalaţiilor şi finisajelor şi pentru rezolvarea infiltraţiilor de apă 
în pereţii demisolului. O lucrare de mult aşteptată ţine de curtea interioară, care va fi acoperită, 
devenind aptă pentru organizarea şi desfăşurarea unor manifestări culturale şi ştiinţifice.

Beneficiind de o clădire reabilitată modern, după ultimele tehnologii în domeniu, cu nădejdea 
că problema personalului decimat în timp îşi va găsi rezolvarea cuvenită (în 1996 erau 16 bibliote-
cari) nu ne rămâne decât să ne concentrăm atenţia asupra unor programe complexe de manifestări 
specifice, în aşa fel încât Biblioteca Filialei Timişoara a Academiei Române să devină, în urbe, un 
important vector de cultură, educaţie şi cercetare.
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PARTEA a II-a

DICȚIONARUL MEMBRILOR

ACADEMIEI ROMÂNE  

DIN BANAT

Dr. Dorina N. RUSU, 
membru corespondent al Academiei Române 
Acad. Păun Ion OTIMAN



Noul sediu al Universității 
Polithnica Timișoara
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BĂNĂȚENII ACADEMIEI ROMÂNE

S-au scurs 150 de ani de când, la București, a luat ființă cel mai de seamă for al culturii și 
științei românești: Academia Română. 

La 1 aprilie 1866, în cel dintâi decret prin care se înființa Societatea Literară Română, deve-
nită, peste numai un an, Societatea Academică Română, iar ulterior Academia Română, se prevedea 
alegerea de membri din toate provinciile istorice românești, indiferent de statutul lor politic: din 
Transilvania și Moldova, din Țara Românească și Bucovina, din Basarabia și Maramureș, din Crișana și 
din sudul Dunării, dar și din Banat. Așa cum sublinia mai târziu unul dintre foștii ei președinți, Ludovic 
Mrazec, „Prin însuşi actul ei de fundaţie şi constituire, Academia Română cuprindea, de la început, pe 
reprezentanţii gândirii şi graiului românesc, tot ce România avea pe atunci mai ales şi mai nobil. Toate 
ţinuturile aveau solii lor în acest întâi for al culturii integrale româneşti. Deopotrivă erau reprezentate atât 
Principatele de curând unite, Bucovina şi Basarabia şi aromânii, cât şi Ardealul şi Banatul”.

La 22 aprilie/3 mai 1866 între primii 14 membri numiți în noua societate academică s-au 
aflat și doi reprezentanți ai Banatului: Andrei Mocioni și Vincențiu Babeș. Deschizători de drum, 
cei doi cărturari bănățeni au fost urmați de atunci și până astăzi de alte ilustre figuri legate de Banat: 
unii născuți în zona de sud-vest a țării, alții pregătiți în instituțiile de învățământ de aici, în fine, alții 
stabiliți în această regiune, unde au desfășurat o bogată și diversă activitate de îndrumători culturali, 
de dascăli sau de cercetători. Între aceștia se află un laureat al Premiului Nobel, profesorul Stefan 
Hell, cel care a învățat la Liceul Lenau din Timișoara, în prezent directorul Institutului Max Planck 
din Germania, cel dintâi patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, Dr. Miron Cristea, dar și actualul 
Întâistătător, Patriarhul Daniel, mitropoliți și episcopi, ingineri, medici și biologi, matematicieni, fizi-
cieni și chimiști, istorici și scriitori, economiști și agronomi, juriști și demografi etc., toți personalități 
de frunte ai culturii, artei și științei românești. 

Mulți dintre ei s-au remarcat prin crearea, în această parte de țară, a unor adevărate școli 
în domenii precum ingineria ori medicina, alții s-au aplecat asupra studierii folclorului atât de 
divers și de bogat al zonei ori i-au imortalizat frumusețile în muzică, vers, proză. De aici au pornit 
și luptători pentru apărarea drepturilor și libertăților românilor, dar și militanți de frunte pentru 
unirea lor într-un singur stat. Iubitor de libertate, Banatul a dat, poate nu întâmplător, pe marele 
inventator Traian Vuia și a pregătit, chiar dacă pentru o scurtă perioadă, pe cel ce avea să devină 
singurul român care s-a avântat în Cosmos, generalul Dr. Dumitru Dorin Prunariu, cu adânci 
rădăcini pe meleagurile bănățene. 

De-a lungul anilor, membrii bănățeni ai Academiei Române s-au dovedit a fi prezențe deosebit 
de active în cadrul supremului for de cultură și de știință prin prezentarea de comunicări și discursuri 
de recepție, prin implicarea în rezolvarea unor aspecte importante menite a asigura bunul mers al 
instituției academice și a institutelor ei, în inițierea și realizarea unor lucrări fundamentale în diverse 
domenii, în prezentarea rezultatelor științifice românești peste hotare etc. 

Iată de ce acum, la ceas aniversar, se cuvine să aducem un omagiu membrilor Academiei 
Române care, prin întreaga lor activitate, au făcut ca cel mai înalt for de cultură și de știință al țării 
să devină un punct de reper și un model în societatea românească. Este și ceea ce s-a intenționat prin 
publicarea Dicționarului membrilor Academiei Române din Banat – un gest de prețuire pentru toți cei 
care, proveniți din zona de sud-vest a țării sau legați de aceasta într-o formă sau alta, au contribuit 
la afirmarea celui mai înalt for de reflecţie şi de creaţie intelectuală, științifică, literară şi artistică a 
poporului român în țară și dincolo de fruntariile ei.
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CAPITOLUL 9

MEMBRII ACADEMIEI ROMÂNE 
DIN BANAT 
1866 – 20161

Dr. Dorina N. RUSU, m.c. al Academiei Române2 
Acad. Păun Ion OTIMAN

 
DICȚONARUL

membrilor Academiei Române - Filiala Timișoara
(ordine alfabetică)

Nr. 
crt. Numele și prenumele Anul  

primirii
Titlul

academic Ocupația Pag.

1 Anton  Ioan  M. 1963 acad. inginer 229,
315

2 Avram Constantin N. 1963 m.c. inginer 229

3 Baba Corneliu 1963 acad. pictor 230

4 Babeș Vincențiu 1866 m.f. publicist, jurist, om 
politic 231

5 Balaban Alexandru T. 1963 acad. inginer 232

6 Bartók Béla Viktor János 1991 m.p.m. compozitor 233

7 Bărglăzan Aurel 1955 m.c. inginer 234

8 Benga Gheorghe 2001 acad. medic 234

9 Beniuc Mihai 1955 acad. psiholog, scriitor 236

10 Birdaș Emilian 1992 m.o. episcop ortodox 237

1 Abrevieri:
acad. = academician (membru titular);
m.c. = membru corespondent; 
m.f. = membru fondator; 
m.o. = membru de onoare;
m.p.m. = membru ales post-mortem
2 Apud Dorina N. Rusu, Membrii Academiei Române 1866–2016.
Dicționar, partea I (A-L), partea a II-a (M-X, Anexe), ediția a V-a revăzută și adăugită, Editura Academiei Române, București, 2016.
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Nr. 
crt. Numele și prenumele Anul  

primirii
Titlul

academic Ocupația Pag.

11 Bodea Cornelia 1990 acad. istoric 238

12 Boldea Ion-Gheorghe 2011 m.c. inginer 239,
377

13 Bona Constantin Atanasie 1992 m.o. imunolog 239

14 Boșcaiu Nicolae 1990 acad. biolog 240

15 Braniște Valeriu 1919 m.o. publicist, memorialist
om politic 241

16 Brînzeu Pius 1974 acad. medic 241

17 Breban Nicolae 1997 acad. scriitor 242

18 Brediceanu Tiberiu 1937 m.c. compozitor, folclorist 243

19 Broșteanu Petru 1889 m.c. publicist 244

20 Burzo Emil 2003 acad. fizician și inginer 244

21 Ciobotea Daniel 2007 m.o. patriarh al Bisericii 
Ortodoxe Române 245

22 Ciorogariu Roman 1921 m.o. episcop ortodox,
pedagog, ziarist 247

23 Cișman Alexandru 1963 m.c. fizician 247

24 Ciuhandu Gheorghe 1946 m.o. episcop ortodox,
istoric, publicist 248

25 Cocheci Vasile 1991 m.c. inginer chimist 249

26 Comoroșan Sorin 1992 m.o. biochimist, fizician 249

27 Comșa Grigore 1934 m.o. episcop ortodox 250

28 Corneanu Nicolae  1992 m.o. mitropolit ortodox 251,
339

29 Cristea Miron 1919 m.o. patriarh al Bisericii 
Ortodoxe Române 252

30 Daicoviciu Constantin 1948 acad. istoric, arheolog 253

31 Densușianu Aron 1877 m.c. istoric literar,
poet, folclorist 254

32 Densușianu Nicolae 1880 m.c. istoric, folclorist 254

33 Doinaș Ștefan Augustin 1990 acad. scriitor, traducător 255

34 Dordea Toma 1991 acad. inginer 256,
331

35 Dragomir Silviu 1916 acad. istoric, teolog, 
om politic 257
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Nr. 
crt. Numele și prenumele Anul  

primirii
Titlul

academic Ocupația Pag.

36 Drăgoi Sabin V. 1955 m.c. compozitor, folclorist 258

37 Drăgulescu Coriolan 1955 acad. inginer chimist 259

38 Dubină Dan 2010 acad. inginer 260,
367

39 Dumitriu Petru 1993 m.o. scriitor 261

40 Flonta Maria-Luisa 2011 m.c. biolog 261

41 Foiaș Ciprian Ilie 1994 m.o. matematician 262

42 Gârban Zeno 2011 m.c. biochimist 263,
385

43 Goldiș Iosif 1882 m.c. episcop ortodox 264

44 Goldiș Vasile 1919 m.o. profesor, publicist, 
om politic 265

45 Hațegan Cornel 1992 m.c. fizician 265

46 Hell Stefan Walter 2012 m.o. fizician 266

47 Hodoș Enea 1904 m.c. folclorist, scriitor 267

48 Hossu Iuliu 1945 m.o. episcop greco-catolic 268

49 Iacob Caius 1955 acad. matematician 268

50 Ivănescu Gheorghe 1965 m.c. lingvist 269

51 Kanitz Ágost 1882 m.c. botanist 270

52 Lalescu Traian 1991 m.p.m. matematician 271

53 Lupașcu Gheorghe 1948 m.c. parazitolog 272

54 Macovschi Eugen 1948 acad. biochimist, biolog 272

55 Maitec Ovidiu 1992 acad. sculptor 273

56 Mangiucă Simeon 1890 m.o. folclorist 274

57 Mangra Vasile 1909 acad. mitropolit ortodox 276

58 Maniu Vasile 1876 acad. publicist, istoric, scriitor 275

59 Manuila Sabin 1938 m.c. medic, demograf,
statistician 275

60 Marienescu Atanasie  Marian 1877 acad. folclorist, etnograf, 
scriitor 276

61 Marinca Vasile 2015 m.c. inginer, 277,
395

62 Martin Mircea Aurelian 2014 m.c. critic și istoric literar 278
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Nr. 
crt. Numele și prenumele Anul  

primirii
Titlul

academic Ocupația Pag.

63 Mateescu Dan 1974 acad. inginer 279,
327

64 Méliusz Jószef 1974 m.c. scriitor 280

65 Menkeș Benedict M. 1952 m.c. medic, biolog 280

66 Mercea Victor 1963 m.c. fizician 281

67 Meteș Ștefan 1919 m.c. preot, istoric 281

68 Micloși Corneliu 1955 acad. inginer 282

69 Mocioni Andrei 1866 m.f. jurist 283

70 Munteanu Ioan 2004 m.o. medic 283,
399

71 Murgulescu Ilie G. 1948 acad. chimist 284

72 Nădășan Ștefan 1955 acad. inginer 285

73 Nemoianu Virgil 2015 m.o.
critic și filosof al 
culturii, eseist,  
traducător

286

74 Novacu Valeriu 1948 m.c. fizician 287

75 Odobleja Ștefan 1990 m.p.m medic 287

76 Ortrogovich Giorgio-Ugo-Augusto 1974 m.c. chimist 288

77 Otiman Păun  Ion 1993 acad. inginer agronom, econo-
mist

288,
355

78 Peculea Marius Sabin 1991 acad. inginer 290

79 Petrovici Emil 1945 acad. lingvist, folclorist 291

80 Popea Nicolae 1877 acad. episcop ortodox, istoric 291

81 Popovici Gheorghe 1909 m.c. preot, istoric 292

82 Popovici Titus Viorel 1974 m.c. scriitor 292

83 Popoviciu Tiberiu 1963 acad. matematician 293

84 Prunariu Dumitru-Dorin 2011 m.o. inginer - cosmonaut 294

85 Răduleț Remus Baziliu 1955 acad. inginer 295

86 Roșu Costa 2015 m.o. publicist,
bibliograf, folclorist 

296,
407

87 Sălăgean Traian Lorin 1974 acad. inginer 297

88 Silard Adrei P. 1993 m.c. inginer 298

89 Silaș Gheorghe 1991 m.c. inginer 299
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Nr. 
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primirii
Titlul

academic Ocupația Pag.

90 Simon Zeno Virgil Gheorghe 1997 m.c. chimist 300,
339

91 Singer Ivan 1992 acad. matematician 301

92 Slavici Ioan 1882 m.c. scriitor 302

93 Spânul Petre 1955 m.c. medic veterinar 303

94 Staicu Irimie 1963 m.c. inginer agronom 304

95 Stancu Dimitrie D. 1999 m.o. matematician 304

96 Streza Laurențiu 2015 m.o. mitropolit ortodox 305

97 Sturdza Șerban 2010 m.c. arhitect 306

98 Șora Mihai 2012 m.o. filosof , eseist 307

99 Vasici Ungureanu Pavel 1871 acad. medic, scriitor 308

100 Vâlcovici Victor 1936 acad. matematician 309

101 Vékás Ladislau 2012 m.c. fizician 310,
381

102 Vuia Traian 1946 m.o.
constructor de
avioane și motoare,
inventator 

311
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DICȚONARUL
membrilor Academiei Române - Filiala Timișoara 

(în ordinea cronologică a primirii în Academia Română)

Nr. 
crt. Numele și prenumele Anul 

primirii
Titlul

academic Ocupația

1 Babeș Vincențiu 1866 m.f. publicist, jurist, om politic

2 Mocioni Andrei 1866 m.f. jurist

3 Vasici Ungureanu Pavel  1871 acad. medic, scriitor

4 Maniu Vasile 1876 acad. publicist, istoric, scriitor

5 Densușianu Aron 1877 m.c. istoric literar, 
poet, folclorist

6 Marienescu Atanasie Marian 1877 acad. folclorist, etnograf, scriitor

7 Popea Nicolae 1877 acad. episcop ortodox, istoric

8 Densușianu Nicolae 1880 m.c. istoric, folclorist

9 Kanitz Ágost 1882 m.c. botanist

10 Goldiș Iosif 1882 m.c. episcop ortodox

11 Slavici Ioan 1882 m.c. scriitor

12 Broșteanu Petru 1889 m.c. publicist

13 Mangiucă Simeon 1890 m.o. folclorist

14 Hodoș Enea 1904 m.c. folclorist, scriitor

15 Mangra Vasile 1909 acad. mitropolit ortodox

16 Popovici Gheorghe 1909 m.c. preot, istoric

17 Dragomir Silviu 1916 acad. istoric, teolog, om politic

18 Braniște Valeriu 1919 m.o. publicist, memorialist, om politic

19 Cristea Miron 1919 m.o. patriarh al Bisericii Ortodoxe 
Române

20 Goldiș Vasile 1919 m.o. profesor, publicist, om politic

21 Meteș Ștefan 1919 m.c. preot, istoric

22 Ciorogariu Roman 1921 m.o. episcop ortodox
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Nr. 
crt. Numele și prenumele Anul 

primirii
Titlul

academic Ocupația

23 Comșa Grigore 1934 m.o. episcop ortodox

24 Vâlcovici Victor 1936 acad. matematician

25 Brediceanu Tiberiu 1937 m.c. compozitor, folclorist

26 Manuila Sabin 1938 m.c. medic, demograf,
statistician

27 Hossu Iuliu 1945 m.o. episcop greco-catolic

28 Petrovici Emil 1945 acad. lingvist, folclorist

29 Ciuhandu Gheorghe 1946 m.o. preot, istoric, publicist

30 Vuia Traian 1946 m.o. constructor de avioane și
motoare, inventator 

31 Daicoviciu Constantin 1948 acad. istoric, arheolog

32 Lupașcu Gheorghe 1948 m.c. parazitolog

33 Macovschi Eugen 1948 acad. biochimist, biolog

34 Murgulescu Ilie G. 1948 acad. chimist

35 Novacu Valeriu 1948 m.c. fizician

36 Menkeș Benedict M. 1952 m.c. medic, biolog

37 Bărglăzan Aurel 1955 m.c. inginer

38 Beniuc Mihai 1955 acad. psiholog, scriitor

39 Drăgoi Sabin V. 1955 m.c. compozitor, folclorist

40 Drăgulescu Coriolan 1955 acad. inginer chimist

41 Iacob Caius 1955 acad. matematician

42 Micloși Corneliu 1955 acad. inginer

43 Nădășan Ștefan 1955 acad. inginer

44 Răduleț Remus Baziliu 1955 acad. inginer

45 Spânul Petre 1955 m.c. medic veterinar

46 Anton Ioan M. 1963 acad. inginer

47 Avram Constantin N. 1963 m.c. inginer

48 Baba Corneliu 1963 acad. pictor

49 Balaban Alexandru T. 1963 acad. inginer

50 Cișman Alexandru 1963 m.c. fizician
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primirii
Titlul

academic Ocupația

51 Mercea Victor 1963 m.c. fizician

52 Popoviciu Tiberiu 1963 acad. matematician

53 Staicu Irimie 1963 m.c. inginer agronom

54 Ivănescu Gheorghe 1965 m.c. lingvist

55 Brânzeu Pius 1974 acad. medic

56 Mateescu Dan 1974 acad. inginer

57 Méliusz Jószef 1974 m.c. scriitor

58 Ortrogovich Giorgio-Ugo-Augusto 1974 m.c. chimist

59 Popovici Titus Viorel 1974 m.c. scriitor

60 Sălăgean Traian Lorin 1974 acad. inginer

61 Bodea Cornelia 1990 acad. istoric

62 Boșcaiu Nicolae 1990 acad. biolog

63 Doinaș Ștefan Augustin 1990 acad. scriitor, traducător

64 Odobleja Ștefan 1990 m.p.m medic

65 Bartók Béla Viktor János 1991 m.p.m. compozitor

66 Cocheci Vasile 1991 m.c. inginer chimist

67 Dordea Toma 1991 acad. inginer

68 Lalescu Traian 1991 m.p.m. matematician

69 Peculea Marius Sabin 1991 acad. inginer

70 Silaș Gheorghe 1991 m.c. inginer, matematician

71 Birdaș Emilian 1992 m.o. episcop ortodox

72 Bona Constantin Atanasie 1992 m.o. imunolog

73 Comoroșan Sorin 1992 m.o. biochimist, fizician

74 Corneanu Nicolae  1992 m.o. mitropolit ortodox

75 Hațegan Cornel 1992 m.c. fizician

76 Maitec Ovidiu 1992 acad. sculptor

77 Singer Ivan 1992 acad. matematician

78 Dumitriu Petru 1993 m.o. scriitor

79 Otiman Păun  Ion 1993 acad. inginer agronom, economist

80 Silard Adrei P. 1993 m.c. inginer
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Nr. 
crt. Numele și prenumele Anul 

primirii
Titlul

academic Ocupația

81 Foiaș Ciprian Ilie 1994 m.o. matematician

82 Breban Nicolae 1997 acad. scriitor

83 Simon Zeno  Virgil Gheorghe 1997 m.c. chimist

84 Stancu Dimitrie D. 1999 m.o. matematician

85 Benga Gheorghe 2001 acad. medic

86 Burzo Emil 2003 acad. fizician și inginer

87 Munteanu Ioan 2004 m.o. medic

88 Ciobotea Daniel 2007 m.o. patriarh al Bisericii
Ortodoxe Române

89 Dubină Dan 2010 acad. inginer

90 Sturdza Șerban 2010 m.c. arhitect

91 Boldea Ion-Gheorghe 2011 m.c. inginer

92 Flonta Maria-Luisa 2011 m.c. biolog

93 Gârban Zeno 2011 m.c. biochimist

94 Prunariu Dumitru-Dorin 2011 m.o. inginer - cosmonaut

95 Hell Stefan Walter 2012 m.o. fizician

96 Șora Mihai 2012 m.o. filosof , eseist

97 Vékás Ladislau 2012 m.c. fizician

98 Martin Mircea Aurelian 2014 m.c. critic și istoric literar

99 Marinca Vasile 2015 m.c. inginer, matematician

100 Nemoianu Virgil 2015 m.o. critic și, filosof al culturii,
eseist, traducător

101 Roșu Costa 2015 m.o. publicist, bibliograf, folclorist 

102 Streza Laurențiu 2015 m.o. mitropolit ortodox
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ANTON, IOAN M. 
(18 iulie 1924, Vintere, com. Holod, jud. Bihor – 
12 aprilie 2011, Timișoara), inginer. 
Membru titular – 1 martie 1974 (membru 
corespondent – 21 martie 1963) 
Vicepreşedinte cu delegaţie de preşedinte 
(25 decembrie 1981 – 13 noiembrie 1984) și 
vicepreşedinte al Academiei Române (1 martie 
1974 – 2 februarie 1990)

 Studii secundare la Liceul „Samuil Vulcan” 
din Beiuş şi superioare la Şcoala Politehnică 
Timişoara (1943–1948). A obţinut titlul de doc-
tor în ştiinţe tehnice în 1961, iar în 1972 pe cel de 
doctor docent. Specializarea şi-a continuat-o în 
S.U.A., Marea Britanie, U.R.S.S. şi Cehoslovacia. 
A fost asistent universitar (1949-1950), şef de 
lucrări (1950-1951), conferenţiar (1951-1962), 
profesor activ (1962-1990) şi consultant (din 
1990) la Politehnica din Timişoara. La Institutul 
Politehnic din Timişoara a ocupat funcţiile de 
şef de catedră (1962-1973, 1982-1990); pro-
decan (1951-1953); decan la Facultatea de 
Mecanică (1961-1963); prorector (1963-1966) 
şi rector (1971-1981). A fost cercetător la Baza 
de Cercetări Ştiinţifice din Timişoara aparţi-
nând Academiei Române, precum şi director al 
Centrului de Cercetări Ştiinţifice, în prezent 
Centrul de Cercetări Tehnice, Fundamentale 
şi Avansate (1970–2009); membru în colegiile 
de redacţie ale unor reviste din ţară şi de pes-
te hotare („Magnitnaia ghidrodinamika”, Riga) 
(1986-2000). 

A susţinut o intensă activitate didactică la 
Institutul Politehnic din Timişoara (1949-1990), 
în domeniile maşinilor hidraulice şi cavitaţiei, 
care a fost dublată de o amplă şi valoroasă muncă 
de cercetare ştiinţifică în domeniile: hidrodinami-
ca reţelelor de profile, a turbomaşinilor, cavitaţi-
ei, lichidelor magnetice şi turbinelor de vânt. 
Dintre cele mai valoroase rezultate, multe origi-
nale, menţionăm doar câteva: noi relaţii de calcul 

a coeficienţilor de cavitaţie, definirea curbelor in-
terioare şi exterioare de cavitaţie la turbine, pom-
pe şi reţele de profile. Unice în literatura de spe-
cialitate sunt relaţiile efectelor de scară energetice 
şi cavitaţionale. Principalele rezultate au fost pu-
blicate în 262 de articole şi şapte monografii şi 
tratate, dintre care: Încercarea maşinilor hidrauli-
ce şi pneumatice (1959, în colab.); Turbine hidrau-
lice; Cavitaţia (2 vol., 1984-1985); Hidrodinamica 
turbinelor şi pompelor bulb şi turbinelor-pompe 
bulb (1988, în colab.); Energetic and Cavitational 
Scale-up Effect in Hydraulic Turbines (2002). A 
fost redactor responsabil la 18 volume ale unor 
conferinţe pe care le-a organizat ca preşedinte. A 
fost autor sau coautor la şapte invenţii brevetate 
de OSIM. Ca activitate tehnică menţionăm: stu-
diul, proiectarea şi încercarea turbinelor axiale 
de pe Bistriţa, Argeş şi Olt şi a rotoarelor turbine-
lor de la Complexul hidroenergetic Porţile de Fier 
I. A fost vicepreşedinte al Consiliului știinţific şi al 
Comisiei de recepţie a Complexului hidroenerge-
tic şi de navigaţie de la Porţile de Fier I. Membru 
al Academiei Europene de Ştiinţe şi Arte de la 
Salzburg. Doctor honoris causa al Universităţii de 
Construcţii din Bucureşti (1997) şi Universităţii 
Politehnica din Timişoara (1999). A fost distins 
cu Premiul de Stat (1953), Premiul „Aurel Vlaicu” 
al Academiei Române (1961), Ordinul Naţional 
„Meritul Ştiinţific” cls. I (1970), Ordinul Naţional 
„Pentru Merit” în grad de Mare Ofiţer (2000), 
Premiul „Opera Omnia” conferit de Consiliul 
Național al Cercetării Științifice din Învățământul 
Superior (2009).

AVRAM, CONSTANTIN N. 
(19 februarie 1911, Ciumaşi, jud. Bacău –  
20 februarie 1987, Timişoara), inginer
Membru corespondent – 21 martie 1963

 După absolvirea Liceului „Ferdinand I” 
din Bacău, a urmat Şcoala Pregătitoare de Ofiţeri 
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de Geniu din Bucureşti. Şi-a continuat studiile în 
străinătate, la École Militaire et d’Application du 
Génie de la Versailles. Revenit în ţară ca ofiţer de 
geniu, a urmat cursurile Facultăţii de Construcţii 
Civile din cadrul Şcolii Politehnice din Bucureşti, 
obţinând în 1940 diploma de inginer construc-
tor. Între 1940 şi 1948 a fost asistent la discipli-
na beton armat în cadrul Şcolii Politehnice din 
Bucureşti, iar din 1948 – profesor la Facultatea 
de Construcţii a Politehnicii din Timişoara, 
unde, până în 1975, a predat permanent discipli-
na beton armat, fiind şi şef al Catedrei de beton 
armat şi clădiri (1953–1975). Între 1963 şi 1971 
a fost rector al Politehnicii din Timişoara. Paralel, 
a desfăşurat şi o activitate tehnică de proiectant 
la Biroul de studii şi antrepriza de construcţii 
Bucureşti (1940–1948), de constructor sau consi-
lier tehnic în mai multe instituţii de proiectare sau 
în întreprinderi de construcţii, participând efec-
tiv la reconstrucţia uzinelor Reşiţa, la construcţia 
Complexului hidroenergetic de la Văliug, la con-
strucţia Combinatului siderurgic din Hunedoara 
etc. Timp de aproape patru decenii, a desfăşurat 
o neîntreruptă activitate ştiinţifică, abordând pro-
bleme ale calculului structurilor de beton, elabo-
rării unor noi procedee tehnologice de fabricare 
a elementelor prefabricate din beton, studierii 
şi experimentării folosirii de lianţi la prepararea 
betoanelor, studierii mecanismelor fizico-meca-
nice de formare a pietrei de ciment în betoanele 
de diferite tipuri, a influenţei dimensiunilor ele-
mentelor din beton la diverse solicitări etc., fiind 
considerat drept creator al şcolii de cercetare în 
domeniul betonului. Rezultatele cercetărilor şi 
experimentelor sale le-a prezentat în numeroase 
cărţi, studii, articole, rapoarte, comunicări, între 
care: Grinzi continue (apărută în mai multe ediții: 
1949, 1952, 1959, 1965, 1981); Betonul armat. 
Proiectarea şi dimensionarea secţiunilor (1952); 
Manual pentru calculul construcțiilor (1959); 
Rezistenţele şi deformaţiile betonului (1971, în co-
lab.); Structuri compuse oţel-beton şi beton precom-
primat-beton armat (1975, în colab.); Structuri 
spaţiale (1978, în colab.); Proiectarea economică 
a elementelor de construcţii din beton armat (1979, 
în colab.); Noi tipuri de betoane speciale (1980, în 
colab.); Concrete strength and strains (1981, în co-
lab.); Structuri de beton armat. Metoda elemente-
lor finite. Teoria echivalenţelor (1984, în colab.); 
Space Structures (1984, în colab.); Numerical 
Analysis of Reinforced Concrete Structures (apă-
rută postum, 1992, în colab.) ş.a. A fost solicitat 
de Comitetul european de beton şi de Federaţia 

Internaţională a precomprimării să-şi aducă con-
tribuţia la completarea recomandărilor internaţio-
nale pentru calculul şi execuţia construcţiilor din 
beton, în domeniile betonului simplu şi betonului 
slab armat. Membru în Federaţia Internaţională 
a Precomprimării, în Comitetul european al be-
tonului cu sediul la Paris, în Comitetul unificat 
pentru construcţii înalte din S.U.A., reprezen-
tant al României în Consiliul de administraţie al 
Comitetului european al betonului. A fost distins 
cu Medalia de argint a Federaţiei Internaţionale a 
Precomprimării (1980), cu „Ordinul Muncii” și cu 
„Medalia Muncii”. „Profesor Universitar Emerit”.

BABA, CORNELIU 
(18 noiembrie 1906, Craiova – 28 decembrie 1997, 
Bucureşti), pictor
Membru titular – 22 ianuarie 1990 
(membru corespondent – 21 martie 1963)

 A urmat cursurile Şcolii „Traian” şi 
Liceului „Carol I” din Craiova, ale Liceului 
„Traian Duda” din Caransebeş şi ale Facultăţii 
de Litere şi Filosofie din Bucureşti (1926–1930). 
Înscris la Academia de Arte Frumoase din 
Bucureşti, s-a transferat după numai un an la 
cea din Iaşi (1934–1938), unde l-a avut ca pro-
fesor pe N. Tonitza. A fost asistent la Catedra de 
pictură a Academiei de Arte Frumoase din Iaşi 
(din 1941), iar din 1946 profesor, succedându-i 
lui N. Tonitza. Paralel, a deţinut şi funcţia de di-
rector al Pinacotecii din Iaşi. În 1950 s-a stabilit 
la Bucureşti. În 1958 a fost rechemat în învăţă-
mântul superior, la Catedra de pictură din cadrul 
Institutului de Arte Plastice „N. Grigorescu”, unde 
a rămas până la pensionare (1977). În 1964, la 
invitaţia Ministerului Culturii din Belgia, a des-
chis o expoziţie personală la Bruxelles; ulterior a 
fost invitat la Academia de Artă din Berlinul de 
Est. Prima sa expoziţie personală din România 
a avut-o în 1978; o amplă retrospectivă a fost 
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deschisă la Muzeul de Artă al României în 1997. 
A expus şi în străinătate: la Veneţia (1954, 1956), 
Tōkyō (1964), Berlinul de Vest (1964), New 
York (1970), la Academia de Artă din Moscova 
(1978), la Academia de Artă din Viena (1979), 
la Academia de Artă din Leningrad (1979), 
la Galeria Naţională din Budapesta (1981), 
la Galeria „Albertium” a Muzeului din Dresda 
(1982), la Trienala de la Sofia, la Palazzo dei 
Diamanti din Ferrara etc. S-a impus în arta româ-
nă contemporană prin portrete şi compoziţii de o 
expresivitate gravă, în care a folosit deseori o cro-
matică sobră, lucrările sale relevând preocuparea 
de a reda în adâncime psihologia figurii umane, 
trăirile sufleteşti, adevărul vieţii. Între numeroa-
sele sale creaţii, se disting autoportretele, portre-
tele unor mari personalităţi ale culturii române 
(Mihail Sadoveanu, Krikor Zambaccian, Mihail 
Sorbul, Lucia Sturdza-Bulandra, George Enescu, 
Tudor Arghezi), compoziţiile Întoarcerea de la 
sapă, Odihnă pe câmp, Jucătorul de şah, Ţărani, 
Arlechin, Maternitate, Cap de fată, Răscoala, Cina, 
Călcătoreasa, Concetăţenii, Vatra ţărănească etc., 
ciclurile Regii nebuni şi Spaime, peisajele veneţi-
ene sau cele din Spania. Membru al Academiei 
de Artă din Berlin (1964), al Academiei de Artă 
a U.R.S.S. (1968), al Academiei „Tommaso 
Campanella” din Roma (1970). A fost distins cu: 
Premiul de Stat (1953, 1954), Premiul pentru 
portret la Trienala internaţională de artă angaja-
tă de la Sofia (1973), Premiul special al Uniunii 
Artiştilor Plastici (1989), Premiul Naţional pentru 
Arte Plastice (1990), Premiul Fundaţiei Culturale 
Române pentru întreaga operă; Ordinul „Steaua 
Republicii”, Medalia „Meritul Cultural”, Medalia 
de aur la Expoziţia internaţională de la Varşovia 
(1955), Medalia de aur la Expoziţia internaţio-
nală de ilustraţie de carte de la Leipzig (1960). 
„Artist al Poporului” (1962). Cetăţean de onoare 
post-mortem al municipiului Craiova. 

BABEŞ, VINCENŢIU 
(21 ianuarie 1821, Hodoni, jud. Timiş –  
22 ianuarie 1907, Budapesta), publicist, jurist  
şi om politic
Membru fondator – 22 aprilie 1866
Preşedinte al Secţiunii istorice (1898–1899)

 Studii gimnaziale la Timişoara, 
Seghedin, Karlowitz, liceale la Seghedin şi su-
perioare la Arad (teologia) şi Pesta (dreptul). 
Intrat în magistratură (1846) a devenit, peste doi 
ani, avocat; în 1849 a fost numit, pentru o scurtă 
perioadă, director al şcolilor primare române din 
trei districte bănăţene. În acelaşi an a fost trimis 
la Viena, unde a ocupat diferite funcţii adminis-
trative şi judecătoreşti; în 1860 a fost transferat 
la Pesta, ca referent şi judecător. Intrat în viaţa 
politică, a fost unul dintre cei mai activi luptători 
pentru drepturile naţionale ale românilor transil-
văneni, desfăşurând o intensă activitate ca depu-
tat în Dieta de la Viena (1860–1890) şi preşedin-
te al Partidului Naţional Român (1881–1891); a 
militat pentru autonomia Transilvaniei, pentru 
separarea Bisericii române de cea sârbă şi pentru 
înfiinţarea Mitropoliei Ortodoxe de Sibiu (1864). 
S-a remarcat şi ca publicist: a condus periodicul 
politic şi literar „Albina” (1866–1876) şi a cola-
borat cu versuri la „Amicul poporului”, „Gazeta 
de Transilvania”, „Muza română”, „Telegraful ro-
mân”. A fost, printre altele, autorul amplului stu-
diu Causa limbelor şi naţionalităţilor în Austria 
(1860). Din 1870 a fost membru în comitetul de 
conducere al Societăţii pentru Fond de Teatru 
Român.
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BALABAN, ALEXANDRU T. 
(n. 2 aprilie 1931, Timişoara), inginer chimist.
Membru titular – 22 ianuarie 1990 (membru 
corespondent – 21 martie 1963)
Vicepreşedinte al Academiei Române (11 aprilie 
1995 – 13 februarie 1998)
Discurs de recepţie: Chimia ca ştiinţă şi artă: 
cum se creează o şcoală de cercetare în ştiinţă; 
exemplul lui Costin D. Neniţescu (11 decembrie 
1995)

Studii liceale la Bucureşti (1942–1945) 
şi Petroşani (1945–1949). Absolvent al 
Facultăţii de Chimie Industrială din Institutul 
Politehnic din Bucureşti (1953). În 1969 şi-a 
susţinut teza de doctorat Reacţii catalizate de 
clorura de aluminiu. În 1972, a obţinut titlul 
de doctor docent. A fost asistent (1956–1961), 
lector (1961–1962) la Catedra de chimie 
organică a Facultăţii de Chimie Industrială din 
Institutul Politehnic din Bucureşti, conferenţiar 
(1962–1966) şi profesor (din 1966) la Catedra 
de chimie generală. A devenit apoi profesor 
de chimie organică în Institutul Politehnic (în 
prezent Universitatea Politehnica) din Bucureşti 
(1971–1999). În paralel cu activitatea didac-
tică, în 1956 a fost angajat la Institutul de 
Fizică Atomică (IFA) din Bucureşti-Măgurele, 
unde în 1956–1957 a urmat cursurile de un 
an organizate de Institut, obţinând diploma de 
radiochimist. În perioada 1957–1974 a deţinut 
funcţiile de cercetător, cercetător principal şi 
apoi şef al Laboratorului de compuşi organici 
marcaţi izotopic în cadrul Institutului de Fizică 
Atomică. A fost cercetător principal al O.N.U. la 
Agenţia Internaţională pentru Energia Atomică 
din Viena (AIEA) (1967–1970), unde a organi-
zat în acest timp reuniuni internaţionale referi-
toare la chimia radioizotopilor la Viena, Ciudad 
de Mexico şi São Paolo. A fost reprezentantul 
AIEA pe lângă Organizaţia Mondială a Sănătăţii 
din Geneva în probleme privind compuşii radio-

farmaceutici. În perioada 1967–1970 (prin 
corespondenţă, telefon şi deplasări la intervale 
de şase săptămâni) a continuat să conducă labo-
ratorul de la IFA. În 1970 a revenit la Bucureşti, 
unde a continuat ca şef de laborator la IFA, 
desfăşurând în paralel activitatea didactică la 
Institutul Politehnic din Bucureşti. Ca profe-
sor invitat, a fost titularul Catedrei de chimie 
teoretică „Wilhelm Ostwald” a Universităţii din 
Leipzig, unde a ţinut cursuri timp de şase luni 
în 1989 şi 1990. A fost, de asemenea, profe-
sor invitat la École Normale Supérieure din 
Paris (1996), la Universitatea din Richmond, 
Virginia (S.U.A.) (1991) şi la Texas A&M 
University din Galveston (TAMUG) (S.U.A.), 
începând cu 1992. În perioadele 1992–1995 şi 
1998–1999 a predat alternativ chimia organică 
câte un semestru la Universitatea Politehnică 
Bucureşti şi la TAMUG. Din 2000, când a fost 
numit profesor permanent la TAMUG, activea-
ză în Texas (din 2012 este Profesor Emerit), 
colaborând în continuare cu cercetători din 
România. Direcţiile sale de cercetare au fost 
în domeniul chimiei organice experimentale 
şi teoretice, precum şi în aplicaţiile teoriei 
grafurilor. Cataliza în prezenţa clorurii de 
aluminiu l-a condus la introducerea termenului 
de automerizare (în particular a hidrocarburi-
lor aromatice policiclice), a descoperit o nouă 
sinteză a sărurilor de piriliu, cunoscută sub 
numele de „reacţia Balaban-Nenitzescu-Praill”, 
şi a publicat singurele monografii existente 
asupra acestor săruri; a aplicat reacţia amintită 
pentru a prepara săruri de piridiniu ca lipide 
cationice pentru transfer genetic sau ca lichide 
ionice ce pot fi utilizate ca solvenţi organici 
nevolatili fără a periclita mediul ambiant; a pus 
la punct o nouă sinteză a oxazolilor; a studiat 
radicalii liberi ai azotului stabilizaţi prin efect 
capto-dativ şi radicalii stabili ai oxigenului; a 
elaborat noi donori de oxid nitric cu aplicaţii 
biomedicale; a analizat componentele sterice 
şi electronice manifestate în efectele izotopice 
secundare ale deuteriului. Aplicaţiile teoriei 
grafurilor în chimie l-au situat printre pionierii 
domeniului, unde a publicat prima monogra-
fie pe plan mondial asupra acestor aplicaţii 
şi primul tratat privind izomerii de valenţă 
ai anulenelor; dintre descriptorii matematici 
ai structurii moleculare, un indice topologic 
cunoscut sub numele de „indicele Balaban”, 
este folosit curent în corelări cantitative între 
structura chimică şi proprietăţi fizico-chimice 
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sau activităţi biologice, fiind util în proiectarea 
medicamentelor; a introdus în chimie „grafu-
rile de reacţie”; a aplicat grafurile chimice la 
fullerene şi nanotuburi. În matematică, două 
grafuri cubice minime cu circuite minime de 
10 şi 11 puncte sunt cunoscute sub numele 
de „Balaban’s 10 cage & 11-cage”. Rezultatele 
cercetărilor sale se regăsesc în 17 cărţi la care 
este autor ori editor, 75 capitole în cărţi editate 
de alţi autori, peste 780 de articole ştiinţifice 
publicate în periodice de prestigiu din ţară şi 
străinătate, precum și 30 brevete, din care 5 
înregistrate în S.U.A. Membru în colegiile de 
redacţie ale unor publicaţii de specialitate din 
ţară şi din străinătate: „Revue Roumaine de 
Chimie”, „Revista de chimie”, „Mathematical 
Chemistry” (Germania), „SAR and QSAR in 
Environmental Research” (Franţa), „Arkivoc” 
(S.U.A.), „Internet Electronic Journal of 
Molecular Design” (S.U.A.), „Scientometrics” 
(Ungaria), „Polycyclic Aromatic Compounds” 
(Marea Britanie), „Journal of Radioanalytical 
Chemistry” (Ungaria), „Advances in Heterocyclic 
Chemistry” (S.U.A.), „Organic Preparations 
and Procedures International” (S.U.A.) ş.a. 
Membru de onoare al Academiei Ungare de 
Ştiinţe (2002), membru al Academiei Europene 
de Ştiinţe şi Arte (Salzburg, 1997) şi al 
Academiei Mondiale a Chimiştilor Organicieni 
Teoreticieni (Paris, 1983), membru cotizant al 
societăţilor de chimie din România, Germania, 
Marea Britanie şi S.U.A. Doctor honoris causa 
al Universităţii de Vest din Timişoara (1997). 
A fost distins cu Premiul „Herman Skolnik”, 
decernat de Societatea de Chimie din S.U.A. 
pentru aplicaţiile teoriei grafurilor în documen-
tarea chimică (1994) şi cu Ordinul Naţional 
„Serviciul Credincios” în grad de Mare Ofiţer 
(2000). Cetăţean de onoare al municipiului 
Petroşani (1999).

BARTÓK BÉLA VIKTOR JÁNOS 
(25 martie 1881, Sânnicolau Mare, jud. Timiş 
– 26 septembrie 1945, New York), compozitor, 
pianist, muzicolog şi folclorist, Ungaria
Membru post -mortem – 31 ianuarie 1991

A studiat pianul și compoziția la Presburg 
(azi Bratislava, Slovacia) și la Academia Regală 
de Muzică din Budapesta, unde între 1908 și 
1934 a funcționat ca profesor de pian, ulterior 
la Academia de Ştiinţe din Budapesta în dome-
niul folclorului muzical (1934–1940). În 1940 
a emigrat în S.U.A., unde, între 1940 şi 1941 a 
lucrat la Columbia University şi ca profesor de 
muzică în New York. S-a aplecat cu deosebire 
asupra creaţiei populare, pentru studierea căreia 
a întreprins numeroase călătorii, în timpul cărora 
a înregistrat un număr impresionant de cântece. 
A alcătuit cea mai bogată culegere de melodii 
populare româneşti (circa 4000): Cântecele 
populare ale românilor bihoreni; Muzica populară 
românească din Maramureş; Dialectul muzical 
românesc din Hunedoara. Împreună cu Kodály 
Zoltán, a dat la iveală o culegere de muzică 
folclorică maghiară, românească, sârbească, 
croată, turcească şi nord-africană, publicată în 
12 de volume. A compus: muzică pentru scenă 
(opera Castelul Barbă Albastră, 1911; baletele 
Prinţul pădurilor, 1916 şi Mandarinul miraculos, 
1919), muzică vocală (Cantata profană), muzică 
simfonică (Simfonia „Kossuth”, 1903, suite, Şapte 
dansuri româneşti, Muzică pentru coarde, percuţie 
şi celestă, Divertisment pentru coarde, Concertino 
pentru orchestră, trei concerte pentru pian și 
orchestră, un concert pentru vioară), muzică 
de cameră (Șase cvartete pentru instrumente de 
coarde) etc. 
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BĂRGLĂZAN, AUREL 
(27 martie 1905, Porumbacu de Sus, jud. Sibiu – 
17 octombrie 1960, Timişoara), inginer
Membru corespondent – 2 iulie 1955

 Studii secundare la Braşov şi Sibiu şi 
superioare (Şcoala Politehnică) la Timişoara 
(1923–1928). În 1940 a obţinut titlul de doctor 
inginer la Şcoala Politehnică din Timişoara cu 
teza Transformatorul hidraulic. Studiul teoretic şi 
experimental, prima teză de doctorat din România 
în domeniul hidraulic, care, datorită originalităţii 
ei, a conferit autorului brevet de inventator. 
A efectuat stagii de specializare şi documentare 
la politehnicile din Viena, Praga, Zürich, Berlin, 
Budapesta, Torino şi Milano, precum şi la uzinele 
„I. M. Voith”, „St. Poltan” din Austria, „Esscher 
Wyss” din Zürich, „Siemens” din Berlin. A fost 
asistent (1928–1931), conferenţiar (1931–
1942), profesor (1942–1960) la Politehnica 
din Timişoara; şef al Catedrei de maşini 
hidraulice (1948–1960), decan al Facultăţilor de 
Electromecanică şi Mecanică (1942–1960) de la 
Politehnica din Timişoara; a condus Secţia de 
cavitaţie de la Baza de Cercetări Ştiinţifice din 
Timişoara a Academiei Române; ambele unităţi – 
Catedra de maşini hidraulice şi Secţia de cavitaţie 
– le-a înfiinţat şi îndrumat în perioada lor de 
formare şi dezvoltare. A contribuit la înfiinţarea 
şi dezvoltarea Laboratorului de maşini hidraulice 
de la Politehnica din Timişoara, pentru care a 
primit în 1953 titlul de Laureat al Premiului de 
Stat. Investigaţiile ştiinţifice au fost orientate spre 
domeniile: hidrodinamica turbomaşinilor şi a 
reţelelor de profile, precum şi spre fenomenul de 
cavitaţie. A elaborat şi a dezvoltat noi metode de 
proiectare optimizată a turbomaşinilor. Activitatea 
sa ştiinţifică este concretizată în peste 100 de 
lucrări publicate în reviste de prestigiu din ţară şi 
de peste hotare: Câmpul hidrodinamic la o turbină 
Kaplan (1934); Turaţiile maxime şi minime posibile 

în cazul unei staţiuni de pompare dată (1943); 
Maşini hidraulice (2 vol., 1948, 1951); Fenomenul 
de cavitaţie la maşinile hidraulice (1954); 
Consideraţii asupra fenomenului hidraulic în zona 
de trecere de la rotor la tubul de aspiraţie la turbine 
(1956); Turbotransmisiile hidraulice (1957, în 
colab.); Contribuţii la determinarea condiţiilor 
constructive ale profilelor anticavitaţionale 
(1958); Încercarea maşinilor hidraulice şi 
pneumatice (1959, în colab.) ş.a. A desfăşurat şi 
o valoroasă activitate tehnică: între 1931 şi 1938 
a proiectat, realizat şi încercat, în Laboratorul de 
maşini hidraulice, un mare număr de rotoare de 
turbină Francis şi Kaplan; a proiectat, având ca 
modele unele din aceste rotoare, turbinele din 
centralele hidroenergetice Suceava, Sâmbăta 
de Sus, Vălenii de Munte, Zărneşti, Moldova 
Nouă ş.a. În 1938 a devenit consilier la U.D. 
Reşiţa pentru domeniul maşinilor hidraulice şi 
pneumatice. În 1939 a proiectat o pompă pentru 
furnale denumită „pompa Bărglăzan”. Ulterior, a 
proiectat, împreună cu colaboratorii săi, turbinele 
Pelton (P=3000 kw) şi Francis (P=1100 kw) 
de la Văliug Crăinicel (1949–1951), turbinele 
Kaplan de la Târgu Mureş (P=2*750 kw) (1952). 
A înfiinţat şi a dezvoltat colectivele de proiectări 
de maşini hidraulice de la U.D. Reşiţa (1949) şi 
din cadrul Institutului de Cercetări şi Proiectări 
Echipamente Hidroenergetice de la Reşiţa; a 
susţinut şi a dezvoltat halele pentru construcţia 
acestor maşini la UCM Reşita. A fost distins 
cu Premiul de Stat, cls. I (1953) și cu „Ordinul 
Muncii”, cls. II (1954).

BENGA, GHEORGHE 
(n. 26 ianuarie 1944, Timişoara), medic
Membru titular – 5 iunie 2015 
(membru corespondent – 29 noiembrie 2001)

 A studiat la Liceul „Emil Racoviţă” 
din Cluj (1950–1961), absolvind ca şef de 
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promoţie, Facultatea de medicină generală a 
Universităţii de Medicină şi Farmacie „Iuliu 
Haţieganu” (1961–1967) şi Facultatea de chi-
mie a Universităţii „Babeş-Bolyai” (1968–1972) 
din Cluj-Napoca. A obţinut titlurile de doctor în 
medicină (specialitatea chimie biologică, 1973), 
medic specialist de laborator clinic (1974), me-
dic primar de genetică medicală (1997). A făcut 
studii de specializare în Marea Britanie (12 luni), 
Grecia, Franţa, Italia (1–3 luni). A fost intern 
preclinic (1966–1969), doctorand cu frecvenţă 
(1969–1972), asistent (1972–1978), şef de lu-
crări (1978) la Catedra de biochimie; în 1978 a 
fondat Catedra de biologie celulară şi molecu-
lară a Universităţii de Medicină şi Farmacie din 
Cluj-Napoca; şef de lucrări (1978–1990), con-
ferenţiar (1990), profesor (1991–2009). Între  
1998–2013 a fost director al Centrului de 
Excelenţă de Medicină Moleculară şi Neuroştiinţe 
din cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie 
din Cluj-Napoca. În 1978 a fondat Laboratorul 
de explorări genetice al Spitalului Clinic 
Judeţean Cluj, pe care-l coordonează şi în pre-
zent. A fost „visiting professor” pentru două-trei 
luni la: University of Illinois, Urbana-Champaign, 
S.U.A. (1983), King’s College, Universitatea din 
Londra (1992, 1993), Royal Free Hospital School 
of Medicine, Londra (1994), School of Molecular 
Biosciences, University of Sydney (1995, 1998, 
2001, 2002, 2003–2015 „honorary affiliate”, în 
prezent „honorary professor”), Institute of Applied 
Biochemistry, Mitake, Gifu, Japonia (1999–2000, 
şapte luni), Graduate School of Medicine, Osaka 
(2005, şase luni). A fost „visiting lecturer” la pes-
te 100 de laboratoare şi universităţi din Europa, 
America de Nord, Australia şi Asia, „invited 
Speaker” sau „chairman” la zeci de manifestări 
ştiinţifice, între care: congrese naţionale, europe-
ne sau internaţionale de ştiinţe fiziologice, biolo-
gie celulară, biochimie şi biologie moleculară, bi-
ofizică, farmacologie, hematologie, diabet şi boli 
de nutriţie, medicină de laborator (1988–2009). 
A adus contribuţii ştiinţifice originale prioritare 
pe plan internaţional în: caracterizarea compozi-
ţiei moleculare şi a particularităţilor structurale 
şi funcţionale ale membranelor subcelulare he-
patice umane, a interacţiunilor moleculare dintre 
componentele biomembranelor în sisteme model 
şi pe membrane naturale, a mecanismelor mo-
leculare ale transportului apei prin membranele 
biologice (eritrocite, liposomi) şi aplicaţii medi-
cale (epilepsie, distrofii musculare), studii com-
parative privind permeabilitatea pentru apă a 

eritrocitelor de la diferite specii, cercetări în boli-
le genetice (diagnosticul aminoacidopatiilor, pri-
mul studiu exhaustiv asupra tipului de mutaţii în 
gena fibrozei chistice la populaţia din România) 
etc. Contribuţia originală şi cea mai de seamă 
din opera sa ştiinţifică a fost descoperirea primei 
proteine canal pentru apă (denumită ulterior 
„aquaporina 1”) în membrana hematiei umane 
în 1985. Pentru această descoperire s-a acordat 
Premiul „Nobel” pentru chimie în 2003; priori-
tatea sa, precum şi omiterea lui de la Premiul 
„Nobel” au fost recunoscute de mii de oameni de 
ştiinţă din întreaga lume (între care marea majo-
ritate a membrilor Academiei Române) şi sute de 
foruri ştiinţifice (www.ad-astra.ro/benga; www.
wikipedia.org/wiki/Aquaporin). Are peste 350 
articole publicate în prestigioase reviste ştiinţifi-
ce din întreaga lume („Biochemistry”, „Cell Biol. 
Int.”, „Cell. Mol. Biol.”, „Eur. J. Biochemistry”, 
„Eur. J. Cell Biol.”, „J. Cell Science”, „Nature”, 
„Progress Biophysics Molec. Biol.”, „Molec. 
Aspects of Medicine”), peste 2100 de citări ISI, 
are indicele „Hirsch 25”. A publicat peste 25 de 
cărţi, între care: Biologia moleculară a membra-
nelor cu aplicaţii medicale (1979); Biologie celula-
ră şi moleculară (1985); Introduction à la biologie 
cellulaire et moleculaire (2009) ş.a. Este coautor 
la patru volume şi unic editor la 12 volume, în-
tre care: Structure and properties of cell membra-
nes (3 vol., 1985); Water transport in biological 
membranes (3 vol., 1989); coeditor la 3, între 
care: Membrane processes: molecular biology and 
medical applications (1984); Biomembranes: ba-
sic and medical research (1988). Este editor-şef 
şi fondator al revistei „Bulletin of Molecular 
Medicine” (din 1999); a fost sau este membru 
în colegii de redacţie la: „Studii şi cercetări de 
biochimie”, „Revue Roumaine de Biochimie”, 
„Clujul medical”, „Romanian J. Physiology”, 
„Romanian J. Biophysics”, „Rev. Politica Știinţei 
şi Scientometrie”, „Fiziologia – Physiology”, 
„Annals of R.J.C.B”, „J. Cell. Mol. Medicine”, 
„Balkan Medical Journal”, „J. Blood Medicine”, 
„J. Medical Biochemistry” etc. Preşedinte al 
Filialei Cluj a Comitetului Român pentru Istoria 
şi Filosofia Ştiinţei şi Tehnicii al Academiei 
Române (din 2007), al Federaţiei Balcanice 
de Laborator Clinic (2009–2012), al Societăţii 
Române de Medicină de Laborator (2004–2009), 
al Filialei Cluj a Societăţii Române de Biologie 
Celulară (1981–2007) etc. Doctor honoris cau-
sa al Universităţilor „Vasile Goldiş” din Arad 
(2003), „Carol Davila” din Bucureşti (2004), 

http://www.ad-astra.ro/benga
http://wikipedia.org/wiki/Aquaporin
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„Grigore T. Popa” din Iaşi (2004), „Victor Babeş” 
din Timişoara (2004), de Medicină şi Farmacie 
din Craiova (2006), din Oradea (2010). Membru 
titular al Academiei de Ştiinţe Medicale din 
România (din 1993), al Academiei de Ştiinţe 
din New York (1984). A fost distins cu premiile 
„Emil Racoviţă” al Academiei Române (1987), 
„Iuliu Moldovan” (1994), Marele premiu „Iuliu 
Haţieganu” (2003, 2004), „Opera Omnia” 
(2003), „Laurii Ştiinţei” (2003), „Omul Anului 
2003”, Premiul Presei Clujene (2004), Premiul 
de excelenţă „Viaţa Medicală” (2009), cu meda-
liile: „Iuliu Haţieganu” (1994), „Grigore T. Popa” 
(2002), „Vasile Goldiş” (2003), „Victor Babeş” 
(2004), Medalia de aur a Academiei Oamenilor 
de Ştiinţă (2004, 2015), de aur „Vasile Goldiş” 
(2015), cu Diploma „Meritul Academic” (2014), 
cu Ordinul „Steaua României” în grad de cavaler 
(2015)  etc. Cetăţean de Onoare al Municipiului 
Cluj-Napoca (2004), Senior al Cetăţii (2009, 
Cluj-Napoca) „George Em. Palade Distinguished 
Award Citation” (Wayane State University Scool 
of Medicine, 2014) etc. A primit premii internaţi-
onale: al Uniunii Medicale Balcanice (1987), „K. 
Miras” al Federaţiei Balcanice de Laborator Clinic 
(2000) etc. Profesor de Onoare al Universităţii de 
Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş (2004). 
A format o şcoală de biologie celulară şi medi-
cină moleculară la Cluj-Napoca. În cinstea sa, 
Fundaţia „Octavian Fodor” şi Universitatea de 
Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” au insti-
tuit, în 2008, Premiul „Gheorghe Benga descope-
ritorul aqu- aporinelor”). Din 2013 este acordat 
de Fundația Gheorghe Benga.

BENIUC, MIHAI 
(20 noiembrie 1907, Sebiş, jud. Arad –  
24 iunie 1988, Bucureşti), psiholog şi scriitor
Membru titular – 2 iulie 1955

 Studii liceale la Arad (1921–1928) 
şi universitare la Cluj (Facultatea de Litere 
şi Filosofie, 1928–1931). Şi-a continuat pre-
gătirea în domeniul psihologiei animale la 
Hamburg. În 1934 şi-a susţinut teza de doctorat 
Învăţare şi inteligenţă la animale. Formarea dru-
mului indirect la peştele combatant, devenind 
primul specialist român în psihologie animală 
şi comparată. A fost preparator la Institutul de 
Psihologie din Cluj (1932–1938), conferenţiar 
universitar (1943–1946), consilier cultural la 
Ambasada Română din Moscova (1946–1948), 
profesor de psihologie la Universitatea din 
Bucureşti (1965–1974). A adus contribuţii în 
domeniul psihologiei animale: Problema funcţi-
onală în psihologia comparată (1938); Aspectul 
psihologic al instinctului (1941); Ce sunt şi ce 
pricep animalele (1968); Psihologia animală, 
comparată şi evolutivă (1970); Psihologia evo-
lutivă şi comparată (1975) ş.a. S-a manifes-
tat şi în domeniul literar. A colaborat cu ar-
ticole despre literatură, probleme cetăţeneşti 
şi politice în presa vremii: „Contemporanul”, 
„Gând românesc”, „Lumea”, „Societatea de 
mâine”, „Tinereţea”. În 1928 a debutat în re-
vista „Bilete de papagal”, continuând să pu-
blice versuri şi eseuri în „Abecedar” şi „Pagini 
literare”, reunite apoi în Cântece de pierza-
nie (1938). Au urmat volumele: Cântece noi 
(1940); Poezii (1943); Oraşul pierdut (1943); 
Un om aşteaptă răsăritul (1946); Versuri ale-
se (1949); Steaguri (1951); Pe-aici nu se trece 
(1953); Partidul m-a învăţat (1954); Mărul de 
lângă drum (1954); Trăinicie (1955); Ură per-
sonală (1955); Azima (1956); Călător prin con-
stelaţii (1957); Inima bătrânului Vezuv (1957); 
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Cu un ceas mai devreme (1959); Pe muche de 
cuţit (1959); Cântecele inimii (1960); Materia 
şi visele (1961); Mărul de lângă drum (1954, 
1962); Culorile toamnei (1962); Pe coardele 
timpului (1963); Dispariţia unui om de rând 
(1963); Colţi de stâncă (1965); Alte dru-
muri (1967); Mozaic (1968); Arderi (1972); 
Explozie înăbuşită (1972); Pământ ! Pământ ! 
(1973); Patrula de noapte (1975); Ţara amin-
tirilor (1976); Aurul regelui Midas (1977); Vă 
las ca frunza (1978); Glasul pietrelor (1978); 
Elegii (1979); Lupta cu îngerul (1980); Apele 
se revarsă în mare (1982); Filon de aur (1984); 
În voia vântului (1987) ş.a. S-a remarcat şi 
ca dramaturg (Reţeaua subterană, 1959; În 
valea cucului, 1960; Întoarcerea, 1960), pre-
cum şi ca traducător, tălmăcind din creaţia lui 
Guillaume Appolinaire şi A. S. Puşkin; a lăsat şi 
o traducere a Cântecului despre oastea lui Igor. 
Preşedinte al Uniunii Scriitorilor (1949–1965). 
Membru fondator al Asociaţiei Psihologilor din 
România, membru al Asociaţiei Internaţionale 
de Psihologie Aplicată. A fost distins cu Premiul 
de Stat pentru Poezie (1954) şi Marele Premiu 
al Uniunii Scriitorilor (1981).

BIRDAŞ, EMILIAN (IOAN) 
(23 noiembrie 1921, Rohia, jud. Maramureş –  
5 aprilie 1996, Caransebeş, jud. Caraş-Severin), 
episcop ortodox
Membru de onoare – 10 noiembrie 1992

 Şi-a început studiile la Seminarul mona-
hal de pe lângă mănăstirea Cernica, continuate 
apoi la Seminarul Teologic din Râmnicu Vâlcea, 
la Seminarul „Nifon” şi la Institutul Teologic din 
Bucureşti, pe care l-a absolvit în 1952. În tim-
pul studiilor a fost hirotonit protosinghel (1947), 
funcţionând un timp ca preot la mănăstirea 
Călugăra-Oraviţa. De-a lungul anilor a ocupat 

mai multe funcţii: stareţ al mănăstirii „Martirii 
Neamului” din Baia de Arieş, responsabil al in-
ternatului Şcolii de Cântăreţi Bisericeşti de la 
biserica Radu Vodă din Bucureşti; a fost preot 
slujitor la Catedrala Patriarhală din Bucureşti 
(1953–1957); vicar administrativ la Episcopia 
Romanului şi Huşilor (1957–1963); superior 
al Catedralei Reîntregirii din Alba Iulia (1963–
1973); episcop-vicar la Arhiepiscopia Sibiu, cu 
titlul „Răşinăreanul” (1973–1975), perioadă în 
care s-a preocupat, cu precădere, de soluţiona-
rea problemelor pastoral misionare din Harghita, 
Covasna şi Mureş, contribuind la apropierea din-
tre confesiuni şi etnii; episcop titular al Episcopiei 
de Alba Iulia (1975–1990); episcop-vicar la 
Episcopia Aradului (din 1990). Şi-a închinat în-
treaga viaţă bisericii şi culturii române. Ca episcop 
de Alba Iulia, a restaurat vechea biserică a mănăs-
tirii Râmeţ, alături de care a construit o biserică 
nouă, denumită „Catedrala Munţilor Apuseni”; 
a contribuit la reconstruirea din temelii a unui 
număr de 72 de biserici ortodoxe, a reparat sute 
de lăcaşuri de cult. În 1990 s-a retras din scaun, 
dar în acelaşi an Sf. Sinod l-a ales arhiereu vicar 
al Episcopiei Aradului; în 1994 a fost ales epi-
scop al reînfiinţatei eparhii a Caransebeşului. 
În această ultimă calitate, a început construcţia 
unei catedrale episcopale şi a reluat tipărirea 
„Foii diecezane” şi a „Calendarului românului”. A 
colaborat la „Glasul bisericii”, „Îndrumătorul bi-
sericesc” de la Cluj, „Îndrumătorul bisericesc” de 
la Sibiu, Îndrumătorul pastoral” de la Alba Iulia, 
„Mitropolia Ardealului”, „Telegraful român” ș.a. 
S-a manifestat ca autor: Originea istorică a votu-
rilor monahale (1954); Stavropighia în dreptul bi-
sericesc (1955); O glorioasă aniversare a Bisericii 
Ortodoxe Române (1975); Alba Iulia – oraş bimile-
nar (1975); Îndreptar ortodox (1976); Satul Rohia 
şi mănăstirea Sf. Ana din Ţara Lăpuşului (1980); 
Mănăstirea Râmeţ, vatră de spiritualitate ortodo-
xă (1981); Pagini din istoria scaunului vlădicesc 
orthodox român din Alba Iulia (1982); Satul şi 
mănăstirea Rohia din Ţara Lăpuşului (1994) ş.a. 
A editat: Biserici de lemn monumente istorice din 
Episcopia Alba Iulia (1987); ediţia critică a Noului 
Testament de la Bălgrad, 1648 (1988); Bucoavna 
de la Alba Iulia din 1699 (1989). Președinte de 
onoare în cadrul Asociațiunii Transilvane pentru 
Literatura Română și Cultura Poporului Român 
(ASTRA), Despărțământul „Vasile Goldiș” din 
Arad. A fost distins cu Premiul „B. P. Hasdeu” al 
Academiei Române (1991).
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BODEA, CORNELIA 
(9 aprilie 1916, Dud, jud. Arad – 29 aprilie 2010, 
Bucureşti), istoric
Membru titular – 10 noiembrie 1992 
(membru corespondent – 13 noiembrie 1990)

 Studii liceale şi universitare (Facultatea 
de Filosofie şi Litere, specialitatea istoria 
României, istorie universală, bizantinologie) la 
Bucureşti; între 1935 şi 1937 a urmat şi Şcoala 
Superioară de Arhivistică şi Paleografie de pe lâ-
ngă Arhivele Statului. În 1941 şi-a susţinut teza 
de doctorat Moise Nicoară şi rolul său în lupta 
pentru emanciparea naţional-religioasă a ro-
mânilor din Banat şi Crişana, devenind doctor 
în filosofie şi litere; în 1969 a obţinut titlul de 
doctor docent. Între 1937 şi 1942 a funcţionat 
ca bibliotecară la Biblioteca Catedrei de istorie 
universală a Facultăţii de Filosofie şi Litere a 
Universităţii din Bucureşti; între 1949 şi 1975 
a fost cercetător ştiinţific la Institutul de Istorie 
„N. Iorga” din Bucureşti; după 1989, profesor 
asociat la Facultatea de Istorie a Universităţii 
din Bucureşti. A desfăşurat o intensă activitate 
didactică în S.U.A., ca „visiting professor”, ţi-
nând numeroase cursuri şi seminarii la diverse 
universităţi americane, cu precădere la Ohio 
State University (Columbus Ohio, 1973–1974) 
şi la Boston College (Boston Mass., 1972–1973, 
1987–1989). Specialistă în istoria modernă a 
României şi istorie modernă universală, s-a consa-
crat alcătuirii unor valoroase instrumente de lu-
cru: Documente privind Unirea Principatelor (vol. 
III, 1963); Bibliografia istorică a României sec. XIX 
(vol. I, V, 1972, 1974). A acordat o atenţie aparte 
studierii unor mari momente ale istoriei noastre 
naţionale, activităţii unor reprezentanţi ai culturii 
române, personalităţilor străine care au avut legă-
turi cu trecutul românesc, relaţiilor româno-ameri-
cane, româno-franceze şi româno -engleze, rolului 
femeii în istoria naţională etc., aspecte prezentate 

în cărți, studii și articole, apărute în ţară şi în 
străinătate: Cetatea Desnei (1937); Preocupări eco-
nomice şi culturale în literatura transilvană din 
anii 1786–1830 (1956); Figuri puţin cunoscute 
din Revoluţia de la 1848 (1960); Lupta pentru 
Unire a revoluţionarilor exilaţi de la 1848 (1960); 
Din activitatea revoluţionară a „Junimii Române” 
de la Paris între 1851–1853 (1961); Lupta pentru 
unitatea naţională 1834–1848 (1967), lucrare 
distinsă cu Premiul „N. Bălcescu” al Academiei 
Române; The Romanians’ Struggle for Unification 
1834–1849 (1970); Cu Iancu Alecsandri în Anglia 
şi Scoţia la 1850 (1971); Vasile Alecsandri, ctitor de 
seamă al României moderne (1971); Avram Iancu 
şi Curtea de la Viena (1972); Unitatea naţională 
şi independenţa în presa memorialistică americană 
(1977); „Cântarea României” în dublă versiune ti-
pografică la 1850, Paris şi Sibiu (1979); Romanian 
American Academic Relations in the Past (1979); 
Transylvania in the history of the Romanians 
(1982, în colab.); 1848 la români (3 vol., 1982, 
1998); Corespondenţa lui N. Iorga cu românii ame-
ricani. Perioada 1904–1918 (1983); La révolu-
tion européenne de 1848 dans une vision anglaise 
(1985); David Urquhart, the Principalities and the 
Romanian national movement (1985); R. W. Seton-
Watson şi românii/and the Romanians 1906–1920 
(2 vol., 1988, în colab.); Precursors of the Romanian 
Academy 1866 (1988); Guverne şi opinii europene 
faţă de mişcarea memorandistă (1992); Interferenze 
rivoluzionarie romeno-mazziniane dopo il 1848 e 
Romania (1992); Societatea Academică Română 
şi membrii ei străini 1867–1878 (1992); Charles 
Colson, Félix Colson şi românii. Restituiri şi recti-
ficări istorice (1993); Opinii şi repere americane 
despre români şi România (1994); Ion Buzdugan 
şi Unirea Basarabiei (1917–1918) (1995); Prima 
Societate a femeilor române (1815) (1996); Dora 
d’Istria (1828–1888) Through American Eyes 
(1998); Burton Y Berry, Romanian diaries 1944–
1947 (2000); Moise Nicoară. Gyula (Ungaria) 
1784 – Bucureşti 1861 (2001); Valori de artă iu-
daică. Megillat Esther. Iaşi 1673 oferită mitropoli-
tului Dosoftei (2002); Faţa secretă a mişcării pre-
paşoptiste române (2003) ş.a. S-a numărat printre 
colaboratorii lucrărilor: Istoria Transilvaniei, 
vol. I–II (1960–1961); Istoria României, vol. 
IV (1964); Karl Marx, Însemnări despre români 
(1964, descifrarea trilingvă, traducerea textului 
etc.); Brève histoire de la Transylvanie (1965); 
Österreichisches Lexikon 1815–1950 (1972–1982); 
România. Atlas istorico-geografic (1996). Membru 
de onoare al Institutului de Istorie „N. Iorga”, 
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membru al Comitetului Naţional al Istoricilor din 
România, membru al Comitetului Naţional de 
Studii Sud-Est Europene, preşedintă de onoare 
a Societăţii Române de Vexilografie, membru 
de onoare al „Society for Romanian Studies” 
(S.U.A.), membru al Centro Italo-Romeno Studi 
Storici (Milano), membru fondator al Asociaţiei 
„Fulbright Alumni Association Romania”, membru 
al Asociaţiei „Amicii S.U.A.” Doctor honoris cau-
sa al Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad şi al 
Universităţii „Ovidius” din Constanţa. A fost dis-
tinsă cu Ordinul Naţional „Pentru Merit” în grad 
de Mare Cruce și cu „Meritul Academic”. Cetăţean 
de onoare al municipiului Arad.

BOLDEA, ION-GHEORGHE 
(n. 7 ianuarie 1945, Lugoj, jud. Timiş), inginer
Membru corespondent – 15 noiembrie 2011

 A absolvit Liceul „Coriolan Brediceanu” 
şi Facultatea de Electrotehnică din Timişoara 
(1967), obţinând titlul de doctor inginer în 
1973. Este profesor emeritus la Universitatea 
„Politehnica” din Timişoara. A condus colec-
tivul UPT-EP Craiova, care a realizat primul ve-
hicul urban din România la scara l/l cu motoare 
liniare de inducţie şi invertor la 1 MVA, testat 
la Craiova (1981) pe o linie de 1 km; a inven-
tat şi a realizat (în colectiv) primul Magnibus-01, 
primul vehicul pe pernă magnetică cu propul-
sie și levitație integrate cu motoare liniare sin-
crone homo polare, cu cale pasivă, testat pe un 
prototip de 4 tone şi cale de 150 m lungime la 
Universitatea „Politehnica” din Timişoara (1986); 
a generalizat pentru motoare sincrone concep-
tul de „reglaj direct de cuplu”, la toate maşinile 
electrice de c.a. (1988); a dezvoltat clasa de ma-
șini electrice cu „flux reversibil” cu MP în stator 
(1996); a introdus BEGA mașina sincronă cu exci-
taţie după două axe cu proprietăți ideale pentru 

propulsia la vehicule electrice și hibride (2000); 
a introdus un concept nou în acţionări electrice 
moderne, „fluxul activ ”, care simplifică estimatorii 
de stare (2008) și oscilatorul liniar cu MP resonant 
cu „arc magnetic” (2011) ş.a. Este autorul a nume-
roase lucrări, apărute în ţară şi în străinătate. A fost 
„visiting profesor” la universităţi din Kentuky şi 
Oregon (S.U.A.), Manchester şi Glasgow (Marea 
Britanie) şi Aalborg (Danemarca) şi a susţinut nu-
meroase prelegeri şi cursuri intensive, în S.U.A., 
Germania, Austria, Marea Britanie, Danemarca şi 
Franţa. Membru al Academiei de Ştiinţe Tehnice 
din România (2002), al Academiei Europene de 
Arte şi Ştiinţe din Salzburg (2004). Life Fellow, 
iar din 2010 membru în Comitetul de IEEE-
Fellow, fiind singurul membru din România şi 
primul din Europa de Est. Doctor honoris cau-
sa al Universității din Aalborg (Danemarca, 
2010). A fost distins cu Premiul „Aurel Vlaicu” al 
Academiei Române (1976) și cu Premiul „Nikola 
Tesla” pe anul 2015 al Institute of Electrical and 
Electronics Engineers (IEEE). Cetățean de onoa-
re al municipiului Lugoj (2000).

BONA, CONSTANTIN ATANASIE
(n. 5 iunie 1934, Lugoj, jud. Timiş),  
imunolog de origine română, S.U.A.
Membru de onoare – 10 noiembrie 1992

 Studii liceale la Lugoj şi universitare 
(Facultatea de Medicină) la Bucureşti; în 1968 
a obţinut titlul de doctor în ştiinţe medicale, cu 
o teză privind Alterarea leucocitelor în cursul pro-
cesului de pinocitoză. În 1971 a obţinut titlul de 
doctor la Universitatea din Paris, în urma susţi-
nerii tezei La pinocytose de toxines bactériennes 
par les macrophages et ses implications immuno-
logiques. Între 1960 şi 1968 a lucrat la Institutul 
„Dr. I. Cantacuzino” din Bucureşti ca şef de la-
borator, iar între 1970 şi 1977 în Franţa, iniţial 
la o unitate a Institutului Naţional de Cercetări 
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Medicale, apoi la Centrul Naţional de Cercetări 
Ştiinţifice din Paris. În 1977 s-a stabilit în S.U.A. 
unde, din 1984, a devenit profesor la Mount Sinai 
School of Medicine din New York. A adus însem-
nate contribuţii în imunologie, în abordările şi so-
luţionările la nivel celular şi molecular, soldate cu 
descoperiri valoroase: răspunsul imun, vaccinuri-
le sintetice, complexele mecanisme imunochimi-
ce, biologia celulelor implicate în procesele imu-
nologice etc. Rezultatele cercetărilor sale sunt 
publicate în numeroase lucrări apărute în perio-
dice străine, dar și în diverse monografii şi tratate 
de largă şi cuprinzătoare abordare a probleme-
lor celor mai actuale ale imunologiei: Biologia 
arsurilor (1967); Modificările biochimice ale leu-
cocitelor în cursul pinocitozei (1968); Idiotype 
and Lymphocytes (1981); Lymphocitic regulation 
by antibodies (1981); Immune networks (1983); 
Regulatory idiopotes (1986); Biological applicati-
ons of antiidiotypic antibodies (1988); Molecular 
basis of the immune response (1989); The Molecular 
aspects of autoimmunity (1990); Immunology for 
medical students (1990); Molecular immunobio-
logy of self-reactivity (1991); Textbook of immu-
nology (1996); Genetic immunizoteon (2000) ş.a. 
Membru al Societăţii de Imunologie din Franța, 
al Societăţii Regale Microscopice din Oxford, 
al Societăţii Regale de Medicină din Londra, al 
Societăţii Britanice de Imunologie, al asociațiilor 
de imunologie și zoologie din S.U.A., al Societăţii 
Internaţionale de Biologie Celulară, al Academiei 
de Ştiinţe din New York. Cetățean de onoare al 
municipiului Lugoj.

BOŞCAIU, NICOLAE 
(23 iulie 1925, Caransebeş, jud. Caraş Severin – 
22 octombrie 2008, Cluj-Napoca), biolog
Membru titular – 18 decembrie 1991 
(membru corespondent – 13 noiembrie 1990)

A urmat cursurile Liceului „Traian Doda” din 
Caransebeş şi ale Facultăţii de Știinţe, Secţia 

știinţe naturale, a Universităţii din Cluj; în 1971 
a devenit doctor în biologie. În 1948 a fost 
arestat și condamnat la 6 ani de închisoare, fi-
ind acuzat de participare la greva studențească 
anticomunistă din 1946. A ocupat, de-a lungul 
anilor, diferite funcţii: muzeograf principal la 
muzeul din Lugoj (1955–1957), cercetător şti-
inţific la Subcomisia Monumentelor Naturii din 
cadrul Filialei Cluj a Academiei Române (1957–
1958), botanist la Grădina Botanică din Cluj 
(1962–1967), cercetător la Centrul de Cercetări 
Biologice din cadrul Filialei din Cluj a Academiei 
Române (1967–1970), cercetător la Centrul 
de Cercetări Biologice din Cluj al Ministerului 
Învăţământului (1970–1972), cercetător 
(1972–1974) și biolog principal (1974–1984) la 
Subcomisia monumentelor naturii, Filiala Cluj, 
bibliotecar principal la Biblioteca Filialei din Cluj 
a Academiei Române (1984–1990), preşedinte al 
Subcomisiei monumentelor naturii din Cluj (din 
1988), redactor-şef adjunct al revistei „Ocrotirea 
naturii şi a mediului înconjurător” (din 1982), 
redactor-şef al revistei „Revista română de bio-
logie. Seria Botanica” (din 1992). Cercetările 
sale de botanică s-au desfăşurat pe mai mul-
te direcţii: taxonomie (genurile „Bupleurum”, 
„Paucedanum”, „Silene”, „Veronica”, „Fagus”, 
cu consideraţii asupra relaţiilor filetice), floris-
tică şi fitosociologie, fitogeografie, istoria florei 
şi a vegetaţiei pe baza analizelor sporo polinice, 
istoria botanicii. A promovat direcţii inedite de 
cercetări botanice în România, privind aeropali-
nologia, analizele sporo polinice în sedimentele 
cavernicole, indicii de diploidie ai asociaţiilor 
vegetale, aplicarea distribuţiilor matematice în 
studiul structurii vegetaţiei. În domeniul ocroti-
rii naturii, şi-a îndreptat în mod deosebit atenţia 
spre protecţia genofondului şi a asociaţiilor ve-
getale, concretizată prin înfiinţarea de noi rezer-
vaţii naturale în diferite judeţe ale Transilvaniei. 
Rezultatele cercetărilor sale se regăsesc în pes-
te 270 de lucrări, publicate singur sau în cola-
borare, în ţară şi în străinătate: Introducere în 
studiul covorului vegetal (1965, în colab.); Flora 
şi vegetaţia munţilor Ţarcu, Godeanu şi Cernei 
(1971), lucrare distinsă cu Premiul „Emanoil 
Teodorescu” al Academiei Române; Biogeografie. 
Perspectivă genetică şi istorică (1973, în colab.); 
Problema conservării vegetației alpine și subalpine 
(1975); Biogeographie. Fauna und Flora der Erde 
und ihre Geschichtliche Entwicklung (1978, în co-
lab.); Viitorul parc național al Munților Apuseni 
(1981, în colab.); Importanța sistematicii pentru 
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protecția florei (1986) ş.a. În calitate de secre-
tar de redacţie şi coautor, a coordonat şi a în-
grijit publicarea unor volume editate de Filiala 
din Cluj Napoca a Academiei Române, precum: 
Făgetele carpatine (1982); Rezervaţia Pietrosul 
Rodnei la 50 de ani (1983); Recherches écologiques 
dans le Parc National de Retezat (1984); Pădurea 
şi poporul român (1987). Membru al Asociaţiei 
Internaţionale pentru Studiul Vegetaţiei, mem-
bru de onoare al Societăţii Internaţionale 
de Fitosociologie şi preşedinte al Asociaţiei 
Române de Fitosociologie afiliată la Federaţia 
Internaţională de Fitosociologie. 

BRANIŞTE, VALERIU 
(10 ianuarie 1869, Cincu Mare, jud. Braşov –  
1 ia nuarie 1928, Lugoj, jud. Timiş), publicist, 
memorialist şi om politic
Membru de onoare – 7 iunie 1919

 Studii gimnaziale la Sibiu şi universitare 
(Facultatea de Filosofie) la Budapesta. În anii 
studenţiei a făcut parte din Societatea academică 
literară „Petru Maior”. În 1891 şi-a susţinut teza 
de doctorat despre Andrei Mureşanu. În acelaşi 
an a fost numit profesor la Gimnaziul greco-or-
todox din Braşov, unde nu a stat decât doi ani, 
consacrându-se apoi activităţii politice. A colabo-
rat la diverse publicaţii ale vremii („Dreptatea”, 
„Tribuna”), în paginile cărora a publicat articole 
în favoarea memorandiştilor, considerate subver-
sive de autorităţile austro-ungare, pentru care a 
fost condamnat la doi ani de închisoare; a exe-
cutat 15 luni de detenţie în temniţa de la Vać. 
În Bucovina a pus bazele gazetei „Patria”, iar la 
Lugoj gazetele „Banatul” şi „Drapelul”. A de-
pus o intensă activitate în vederea organizării 
Marii Adunări Naţionale de la Alba Iulia de la l 
Decembrie 1918. După Unire, în 1919, a fost nu-
mit şef al Resortului Culte şi Instrucţiuni Publice 

din cadrul Consiliului Dirigent al Transilvaniei. 
A militat pentru punerea bazelor la Cluj a unei 
universităţi române, pentru înfiinţarea unor 
instituţii de cultură în Banat şi în Transilvania, 
pentru crearea unui fond de teatru român etc. 
A debutat în paginile „Tribunei” cu o culegere 
de folclor. Articolele apărute în „Tribuna” şi apoi 
în „Transilvania” pe aceeaşi temă au fost reu-
nite în volumul Muzică şi dansuri la români în 
veacurile XVI şi XVII (1900). A lăsat monografii 
despre Ciprian Porumbescu (1908); Alexandru 
de Mocsony (1910); Coriolan Brediceanu (1911); 
George Pop de Băseşti (1923); Andrei baron de 
Şaguna (1923). S-a remarcat şi în domeniul me-
morialistic (Amintiri din închisoare. Însemnări 
contimporane şi autobiografice).

BRÎNZEU, PIUS 
(25 ianuarie 1911, Vulcan, jud. Hunedoara – 1 iulie 
2002, Timişoara), medic
Membru titular – 22 ianuarie 1990 
(membru corespondent – 1 martie 1974)

 Studii liceale la Lugoj şi superioare 
(Facultatea de Medicină) la Strasbourg (1928–
1939). Încă din anii studenţiei a lucrat în cadrul 
Clinicii I chirurgicale din Strasbourg, unde, în 
1939, a fost numit şef adjunct de clinică. În Franţa 
şi-a susţinut şi teza de doctorat Contributions à 
l’étude anatomo clinique des artérites oblitérantes 
chroniques des membres, distinsă cu Premiul 
„Louis Sencert”, atribuit o dată la trei ani celei mai 
bune teze de chirurgie; doctor docent în ştiinţe 
medicale (1966). A fost conferenţiar şi profesor 
la Institutul de Medicină din Timişoara (1945–
1981); director de clinică chirurgicală (1959–
1981); rector al Institutului de Medicină din 
Timişoara (1946–1976); medic secundar la 
Spitalul „Dr. Aurel Cândea” din Timişoara (1940). 
În 1947 a devenit medic primar în chirurgie. S-a 
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aplecat îndeosebi asupra studiilor de fiziopa-
tologie şi terapeutică chirurgicală în domeniul 
afecţiunilor vasculare; a pus bazele angiologiei şi 
flebologiei în România; a introdus scleroterapia, 
colectomia ideală, procedeele aloplastice în even-
traţie. Rezultatele cercetărilor sale se regăsesc în 
numeroase lucrări apărute sub semnătură pro-
prie sau în colaborare, în prestigioase reviste de 
profil din ţară şi din străinătate: Boala varicoasă 
(1953); Tromboza venoasă a membrelor inferioare 
(1957); Leziunile trombotice ale microcirculaţiei 
în stările de şoc (1973); Ghid terapeutic în bolile 
cardio vasculare (1975); Angiografia în practica 
medicală (1977) ş.a. A acordat atenţie proble-
melor de etică profesională: Educaţia estetică în 
chirurgie (1966); Simţul clinic şi arta diagnosticu-
lui (1973); Dincolo de bisturiu în chirurgie (1988); 
Gândirea şi îndemânarea în chirurgie (1992); 
Medicina în perspectiva vârstei a treia (1996) 
ş.a. S-a remarcat şi în pictură (în 1931 a expus 
la Strasbourg 16 portrete de profesori lucrate 
în laviu intitulate „Têtes de patrons”) şi în lite-
ratură, semnând volumele pentru copii Comoara 
din peşteră (1982); Cei doi fraţi gemeni şi balau-
rul (1985); volumul de memorialistică Regăsirile 
lui Asklepios (1989). Membru al Academiei de 
Ştiinţe Medicale (1969), al Societăţii Române de 
Angiologie şi Chirurgie Vasculară, al Societăţii 
Române de Flebologie, al Societăţii Internaţionale 
de Chirurgie, al Societăţii Europene de Chirurgie 
Cardio-Vasculară, al Societăţii de Flebologie din 
Franța, al Societăţii de Angiologie din Germania, 
al Societăţii Internaţionale de Chirurgie 
Digestivă; membru al Uniunii Scriitorilor din 
România. Doctor honoris causa al Universităţii de 
Medicină din Timişoara (1996). A fost distins cu: 
Medalia „Souvenir Française” (1938), Medalia 
de aur „Renaissance Française” (1938), ordinele 
„Coroana României” (1942), „Meritul Ştiinţific” 
(1966), „Meritul Sanitar” (1971). Cetăţean de 
onoare al municipiului Timişoara (1996) și al 
orașelor Comloş (1997) şi Vulcan (1997).

BREBAN, NICOLAE 
(n. 1 februarie 1934, Baia Mare), scriitor
Membru titular – 14 ianuarie 2009 
(membru corespondent – 24 octombrie 1997)

 A urmat şcoala primară şi liceul la 
Lugoj, fiind exmatriculat în ultima clasă din ca-
uza originii sale sociale (provenea dintr-o fami-
lie de preoți greco-catolici). A absolvit în 1952, 
la cursuri fără frecvență, Liceul „Oltea Doamna” 
din Oradea, după ce se angajase ca funcționar 
în oraș. A intenționat să se înscrie la Politehnică, 
fiind nevoit să intre mai întâi ca ucenic la Uzinele 
„23 August” din București. În 1953 s-a înscris la 
Facultatea de Filosofie din Bucureşti, fiind dat 
însă afară după șase luni. La insistențele tatălui 
său, s-a înscris din nou la Facultatea de Filosofie, 
dar, îmbolnăvindu-se de un reumatism poliar-
ticular, a fost nevoit să-și întrerupă studiile. În 
1956 a devenit student la limba germană la 
Facultatea de Filologie din Cluj, pe care a aban-
donat-o după numai un an. Și-a făcut debutul 
literar cu schița Doamna din vis la revista „Viața 
studențească” (1957). În 1961 a publicat schițe 
și nuvele în „Gazeta literară” (Hoțul, Tinerețe, 
Vichenție, Buzuilă), în „Luceafărul” (Noapte albă, 
Uimitor, foarte uimitor) și în „Scrisul bănățean” 
(Roșcovana). Debutul său editorial a avut loc în 
1965 cu romanul Francisca, distins cu Premiul „Ion 
Creangă” al Academiei Române. Au urmat apoi 
romanele: În absenţa stăpânilor (1966); Animale 
bolnave (1968), roman premiat de Uniunea 
Scriitorilor; Îngerul de gips (1973); Bunavestire 
(1977), distins cu Premiul Uniunii Scriitorilor; 
Don Juan (1981); Drumul la zid (1984); Pândă 
şi seducţie (1991); trilogia Amfitrion (I. Demonii 
mărunţi; II. Procuratorii; III. Alberta) (1994), dis-
tins cu Premiul Uniunii Scriitorilor din România 
și cu Premiul Uniunii Scriitorilor din Republica 
Moldova; Ziua şi noaptea (1998); Voința de putere 
(2001); Puterea nevăzută (2004); vol. de nuvele 
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Orfeu în Infern (2008). A scris eseuri (Riscul în 
cultură, 1997; Spiritul românesc în fața unei dic-
taturi, 1997), piese de teatru (Bătrâna doamnă şi 
fluturele şi Culoarul cu şoareci, 1981–1982; Ursul 
și știuca, 2000), versuri (Elegii parisiene, 1992), 
volumul de portrete literare și polemici Stricte 
amintiri literare (2001), precum şi scenarii de 
film (Răutăciosul adolescent, 1969; Printre coline-
le verzi, 1971). Romanele sale au apărut în mai 
multe ediții, unele fiind traduse în limbi străine 
(bulgară, franceză, germană, italiană, letonă, li-
tuaniană, maghiară, rusă, suedeză). A publicat 
vol. de memorii Sensul vieţii (2 vol., 2003–2004). 
A tradus din Rainer Maria Rilke, Elegii duineze 
(2006, 2008). Redactor-şef la „România literară” 
(1970), director la „Contemporanul – Ideea eu-
ropeană” (din 1990). Vicepreședinte al Uniunii 
Scriitorilor. A fost distins cu Premiul „Opera 
Omnia” al Uniunii Scriitorilor (2000).

BREDICEANU, TIBERIU 
(20 martie 1877, Lugoj, jud. Timiş – 19 decembrie 
1968, Bucureşti), compozitor şi folclorist
Membru corespondent – 26 mai 1937 
(repus în drepturi – 3 iulie 1990)

 Studii muzicale la Lugoj (1884–1891), 
Kassa (în Cehoslovacia, 1891–1892), Blaj, 
Sibiu (1892–1895) şi Braşov (1903–1906). S-a 
numărat printre fondatorii Operei Române, 
Teatrului Naţional (1919) şi Conservatorului 
(1920) din Cluj, Societăţii Compozitorilor 
Români din Bucureşti (1920). A fost director 
al Operei Române din Cluj (1920), preşedin-
te (1928–1947) şi director (1934–1940) al 
Conservatorului „Astra” din Braşov; director ge-
neral al Operei din Bucureşti (1941–1944). S-a 
aplecat asupra folclorului românesc, culegând 
peste 2 000 de melodii populare din diverse 
zone, dar şi din alte ţări, încredinţând tiparului 

câteva culegeri de folclor: 170 melodii populare 
româneşti din Maramureş (1910); 810 melodii 
populare româneşti din Banat (1921–1925, 
lucrare premiată de Societatea Compozitorilor 
Români). Dragostea pentru creaţia populară şi 
profunda cunoaştere a folclorului românesc se 
degajă şi din compoziţiile sale: Quadrilul pe mo-
tive române (1904); poemul muzical etnografic 
Transilvania, Banatul, Crişana şi Maramureşul în 
port, joc şi cântec (1905); La şezătoare (1908); 
Hora în la bemol major (1921); Colinde pentru 
voce şi pian (1924); Doine şi cântece poporale pen-
tru voce şi pian (1927); Jocuri populare pentru 
pian (1928); La seceriş (1936); Patru dansuri sim-
fonice (1951) ş.a. Aceleaşi motive folclorice se în-
tâlnesc şi în muzica vocală (Cine m-aude cântând; 
Cântec haiducesc; Năcăjit ca mine nu-i; Pe unde 
umblă doru; Pe sub plopi mă legănai; Floricică de 
pe apă; Toată-i lumea dintr-un neam; Jelui-m-aş 
şi n-am cui; Mioriţa etc.). A lăsat şi câteva stu-
dii de muzicologie, apărute în diverse publicaţii: 
Nica, vestitul lăutar de la Lugoj (1903); Histoire 
de l’état actuel de recherches sur la musique po-
pulaire roumaine (1928); Muzica din Banat şi 
compozitorul Ion Vidu (1932); Problema teatru-
lui şi a muzicii din Braşov (1940); Romana: epo-
ca şi istoria acestui dans (1941) ş.a. În politică, 
a fost membru al Partidului Naţional-Ţărănesc 
şi deputat (1919–1920). Membru al Societății 
Compozitorilor Români, membru corespondent 
al Societăţii de Muzicologie din Paris. A fost 
distins cu Premiul pentru folclor al Societăţii 
Compozitorilor Români (1925), cu Premiul 
Naţional pentru Muzică (1927), cu „Ordinul 
Muncii”, cls. I (1956), „Ordinul Cultural”, cls. I 
(1967), Medalia „Bene Merenti” cls. I. „Maestru 
Emerit al Artei” (1952), „Artist al Poporului” 
(1957).
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BROŞTEANU, PETRU (PETRE) 
(27 mai 1838, Seleuş, Voivodina, Serbia – 
ianuarie 1920, Braşov), publicist
Membru corespondent – 1 aprilie 1889

 A fost ofiţer, apoi funcţionar la Braşov, 
oraş în care a desfăşurat o intensă activitate 
culturală. Străduindu-se să facă cunoscut popo-
rul român în ţările europene, a colaborat, între 
1886 şi 1889, la „Romänische Revue”, cu tradu-
cerea în limba germană a unor fragmente din 
scrierile lui Dimitrie Bolintineanu, Ion Creangă, 
Petre Ispirescu. A colaborat la periodicele vre-
mii: „Dreptatea”, „Foaia diecezană”, „Gazeta 
Transilvaniei”, „Luminătorul”, „Transilvania”, 
unde i-au apărut: Antichităţile romane aflate 
în Banatul timişean (1888); Spicuiri din autori 
străini asupra românilor (1890); Rhaeto românii, 
originea şi elementele limbii lor (1892) ş.a. A avut 
şi preocupări literare, în 1887 publicând volu-
mul Traista cu poveşti istorice, în care sunt reu-
nite povestirile: Răzbunarea lui Traian Şoimul, 
Căpitanul Jiumanca, Petru Vancea – povestire is-
torică din Banatul Timişan, Dimitrie Ţepeneag – 
Eroism românesc, Bianca Delmonte. S-a mani-
festat şi ca traducător, între altele tălmăcind în 
germană lucrarea lui V. Maniu, Cu privire la cer-
cetarea istorică a românilor. Studii istorico-critice 
şi etnologice (1884), iar în română voluminosul 
volum Istoria împăratului Traian şi a contimpura-
nilor săi de H. Franke (1897). 

BURZO, EMIL 
(30 iulie 1935, Moreni, jud. Dâmboviţa), 
fizician şi inginer
Membru titular 14 ianuarie 2009 (membru 
corespondent – 21 iulie 2003). Preşedinte al 
Filialei Cluj-Napoca a Academiei Române (din 2010)

 Studii de inginerie electrică la Facultatea 
de Electrotehnică (1953) a Politehnicii din 
Timișoara, absolvent al Facultății de Fizică, 
Universitatea Babeș-Bolyai (1969), doctorat în 
fizică la Universitatea din Timișoara (1970).  
A ocupat diferite funcţii: inginer la uzinele 
„Carbochim” din Cluj (1958 – 1963); inginer la 
serviciul tehnic şi lector asociat la Universitatea 
„Babeş-Bolyai” din Cluj; cercetător ştiinţific la 
Institutul de Fizică Atomică şi la Institutul de 
Fizică şi Tehnologia Materialelor din Bucureşti 
(1969 – 1990), profesor la Facultatea de Fizică 
a Universităţi „Babeş-Bolyai” (din 1990) şi decan 
al Facultăţii de fizică (1992 – 2000). Este director 
al Centrului de Excelenţă „Fizica Corpului Solid” 
din cadrul universităţii clujene. Conduce pregăti-
rea prin doctorat în specialităţile Fizica corpului 
solid (fizicieni) şi în Ştiinţa materialelor (ingi-
neri). Sub îndrumarea sa s-au susţinut 35 de teze 
de doctorat, din care şase în regim de cotutelă 
cu universităţi din Grenoble şi Strasbourg. A fost 
invitat, în calitate de profesor, la Universitatea 
„J. Fourier” din Grenoble şi la Universitatea 
„Carnegie – Mellon” din Pittsburg. A susţinut pre-
legeri la universităţi din Austria, China, Franţa, 
Germania, Olanda, Polonia, Rusia, Spania, 
S.U.A. etc., precum şi lecţii invitate la conferinţe 
internaţionale. În activitatea ştiinţifică a obţinut 
rezultate cu caracter prioritar pe plan internaţio-
nal, printre care menţionăm: evidenţierea efecte-
lor vecinătăţii atomice locale asupra momentelor 
magnetice 3d, elaborarea unui model al magne-
tismului indus prin câmpul de schimb, evidenţi-
erea momentelor efective induse de temperatură 
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în cazul metalelor 3d, precum şi efecte de bloca-
re a fluctuaţiilor de spin de către câmpul intern, 
evidenţierea rolului interacţiunilor de schimb 
asupra gradului de itineranţă a metalelor 3d etc. 
A studiat structurile electronice ale compuşilor 
pământurilor rare cu metale din grupa 3d şi a 
justificat polarizările negative ale stărilor deloca-
lizate 4d şi 5d etc. A studiat noi tipuri de materi-
ale folosite ca elemente de memorie. A elaborat 
şi a studiat proprietăţile fizice a peste 150 de noi 
sisteme de aliaje, compuşi intermetalici sau ma-
teriale supraconductoare şi a dezvoltat modele 
care să justifice comportările fizice ale acestora. 
Aceste studii au condus la evidenţierea aplicabi-
lităţii în tehnică a unor noi tipuri de materiale 
magnetice. Rezultatele cercetărilor se regăsesc 
în 510 de lucrări ştiinţifice, majoritatea apărute 
în reviste internaţionale. A publicat 24 de cărţi 
în edituri de prestigiu din ţară (şase volume în 
Editura Academiei Române) şi 18 în străinăta-
te (North Holland, Springer Verlag, Institute of 
Physics). Lucrările ştiinţifice elaborate sunt frec-
vent citate în literatura ştiinţifică, iar rezultatele 
cercetărilor sunt reproduse în manuale şi volu-
me de specialitate apărute pe plan internaţional. 
Preşedinte al Comisiei de Ştiinţa Materialelor 
a Academiei Române, preşedinte al Asociaţiei 
Române de Ştiinţa Materialelor, al Societăţii 
Române de Materiale Magnetice, vicepreşedin-
te al Societăţii Române de Fizică, membru în 
Consiliul Uniunii Balcanice de Fizică, Felow la 
Institute of Physics (Marea Britanie); editor la 
Editura Springer Verlag (Germania). Face parte 
din comitete de redacţie ale unor reviste interna-
ţionale. Doctor honoris causa al Universităţii 
de Vest din Timişoara (2004), Universităţii 
„Ovidius” din Constanţa (2005), Universităţii 
Tehnice din Cluj-Napoca (2006), Universităţii 
„Valahia” din Târgovişte (2008), Universităţii din 
Oradea (2011), Universităţii „Petru Maior” din 
Târgu Mureş (2013). Este Felow al Institutului de 
Fizică din Marea Britanie (1994). A fost distins cu 
Premiul „Dragomir Hurmuzescu” al Academiei 
Române (1971), Premiul de Excelenţă „Opera 
Omnia” al Ministerului Educaţiei şi Cercetării 
(2000), Premiul Academiei Maghiare (2001), 
Premiul „Grigore Moisil” pentru ştiinţe exacte 
acordat de Marea Lojă Masonică din România 
(2013), Ordinul Naţional „Serviciul Credincios” 
în grad de Comandor (2000), Ordinul pontifical 
„San Gregorius Magni” în grad de Cavaler acordat 
de Papa Francisc (2012), „Crucea Transilvană” 
conferită de Mitropolia Clujului, Maramureşului 

şi Sălajului (2015), Ordinul Naţional „Steaua 
României” în grad de Cavaler (2015). Este 
„Senior al cetăţii” şi cetăţean de onoare al mu-
nicipiului Cluj-Napoca şi cetăţean de onoare al 
comunei Târlişua (Bistriţa-Năsăud).

CIOBOTEA, DANIEL (DAN-ILIE)
(n. 22 iulie 1951, Dobreşti, jud. Timiş), patriarh al 
Bisericii Ortodoxe Române
Membru de onoare – 19 decembrie 2007

 Studii liceale la Buziaş şi Lugoj, după 
absolvirea cărora a urmat cursurile Institutului 
Teologic Universitar din Sibiu (1970–1974). 
Între 1974 şi 1976 a frecventat cursurile de 
doctorat la Institutul Teologic Universitar din 
Bucureşti, Secţia sistematică. Şi-a continuat 
specializarea la Facultatea de Teologie 
Protestantă a Universităţii de Ştiinţe Umane din 
Strasbourg (Franţa, 1976–1978) şi la Facultatea 
de Teologie Catolică a Universităţii „Albert 
Ludwig” din Freiburg-im-Breisgau (Germania, 
1978–1980). În 1979 şi-a susţinut teza de 
doctorat la Facultatea de Teologie Protestantă 
din Strasbourg (Réflexion et vie chrétiennes 
aujourd’hui. Essai sur le rapport entre la théologie 
et la spiritualité); în 1980 a susţinut o a doua 
teză de doctorat la Institutul Teologic Universitar 
din Bucureşti (Teologie şi spiritualitate creştină. 
Raportul dintre ele şi situaţia actuală). Din 1980 
a devenit lector la Institutul Ecumenic de la 
Bossey (Elveţia), pe care l-a condus, între 1986 
şi 1988, ca director adjunct, fiind totodată 
profesor asociat la Geneva şi la Fribourg 
(Elveţia). În 1987 a intrat în viaţa monahală, 
la mănăstirea Sihăstria, Neamţ. În acelaşi an 
a fost hirotonit ierodiacon şi apoi ieromonah, 
ulterior (1988) hirotesit protosinghel. Între 
1988 şi 1990 a fost consilier patriarhal, director 
al Sectorului teologie contemporană şi dialog 
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ecumenic şi conferenţiar la Catedra de misiune 
creştină a Institutului Teologic Universitar din 
Bucureşti. În 12 februarie 1990 a fost ales 
episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei cu 
titlul „Lugojanul”, iar în 4 mar. 1990 hirotonit 
arhiereu. În 7 iunie 1990 a fost ales şi la 1 iulie 
1990 întronizat Arhiepiscop al Iaşilor şi Mitropolit 
al Moldovei şi Bucovinei. La 12 septembrie 
2007 a fost ales şi la 30 septembrie, în acelaşi 
an, întronizat, la Bucureşti, Patriarh al Bisericii 
Ortodoxe Române. Ca mitropolit al Moldovei şi 
Bucovinei şi apoi în demnitatea de patriarh al 
României a pus bazele a numeroase instituţii: 
Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru 
Stăniloae” din Iaşi, seminariile teologice de la 
mănăstirea Agapia, Botoșani, Dorohoi, Iaşi şi 
Piatra Neamţ, Biblioteca Ecumenică „Dumitru 
Stăniloae” din Iaşi, Institutul cultural-misionar 
„Trinitas”, Centrul de Conservare şi Restaurare 
a Patrimoniului Religios „Resurrectio”, 
Institutul social-caritativ „Diaconia”, Centrul de 
Diagnostic şi Tratament „Providenţa” din Iaşi, 
Centrul pentru Patrimoniu Cultural „Sfântul 
Constantin Brâncoveanu” din Bucureşti, Centrul 
de presă „Basilica” al Patriarhiei Române (radio, 
televiziune, publicaţiile „Lumina”, agenţie de 
ştiri, birou de presă), Centrul Naţional de Formare 
Continuă „Dumitru Stăniloae” al Patriarhiei 
Române, Centrul Cultural Misionar „Familia” – 
Pantelimon, Centrul de Dialog şi Cercetare în 
Teologie, Ştiinţă şi Filosofie ş.a. Este fondatorul 
sau coordonatorul unor publicaţii, colecţii, 
statute şi regulamente: „Vestitorul Ortodoxiei”, 
„Teologie şi Viaţă”, „Candela Moldovei”, „Ziarul 
Lumina” şi suplimentul „Lumina de duminică”, 
colecţia patristică „Studia Basiliana” şi noua 
colecţie „Părinţi şi scriitori bisericeşti” (PSB), 
Enciclopedia Ortodoxiei Româneşti, Istoria 
monahismului românesc, Istoria parohiilor 
din Biserica Ortodoxă Română, noul Statut de 
organizare şi funcționare al Bisericii Ortodoxe 
Române (28 nov. 2007), Regulamentul Comisiei 
de Pictură Bisericească ş.a. La 29 noiembrie 
2007 a pus piatra de temelie pentru Catedrala 
Mântuirii Neamului. Desfăşoară o bogată 
activitate ştiinţifică, concretizată în mai multe 
cărţi (Confessing the Truth in Love – Orthodox 
Perceptions of Life, Mission and Unity, 2001; 
Dăruire şi dăinuire. Raze şi chipuri de lumină 
din istoria şi spiritualitatea românilor, 2005; 
Brâncuşi – sculptor creştin ortodox, 2007; 
Comori ale Ortodoxiei. Explorări teologice în 
spiritualitatea liturgică şi filocalică, 2007; Foame 

şi sete după Dumnezeu – înţelesul şi folosul 
postului, 2008; La joie de la fidelité, 2009; 
Teologie şi Spiritualitate, 2009; Daruri de Crăciun 
– înțelesuri ale sărbătorii Nașterii Domnului, 
2013; Făclii de Înviere – înţelesuri ale Sfintelor 
Paşti, 2014; Știința mântuirii – Vocația mistică 
și misionară a teologiei, 2014, seria de volume 
anuale: Lucrarea Bisericii în societate, 2009–
2015 ş.a.) şi în peste 900 de studii, articole, 
discursuri şi prefețe, apărute în prestigioase 
publicații din ţară şi străinătate. A participat 
la numeroase reuniuni ştiinţifice şi religioase 
române şi străine. Pe plan bisericesc şi ecumenic 
a împlinit importante funcţii şi responsabilități: 
reprezentant al Comisiei sinodale naţionale 
pentru educația religioasă; președinte al 
Comisiei teologice şi liturgice a Sf. Sinod al 
Bisericii Ortodoxe Române, membru de onoare 
al Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice, 
membru al Comitetului executiv şi central al 
Consiliului Ecumenic al Bisericilor (Geneva), 
membru al Prezidiului şi Comitetului central 
al Conferinței Bisericilor Europene ş.a. Este 
membru titular al Academiei Internaţionale de 
Ştiinţe Religioase de la Bruxelles (2000). Doctor 
honoris causa al mai multor institute academice 
din ţară şi străinătate: Universitatea Catolică 
Sacred Heart, Fairfield, Connecticut – S.U.A. 
(2003), Universitatea de Arte „George Enescu” 
din Iaşi (2006), Universitatea „Lucian Blaga” 
din Sibiu (2008), Universitatea „1 Decembrie 
1918” din Alba Iulia (2008), Universitatea 
„Aurel Vlaicu” din Arad (2008), Universitatea 
de Vest „Vasile Goldiş” din Arad (2008), 
Institutul de Teologie Ortodoxă „St Serge” din 
Paris (2009), Universitatea „Eftimie Murgu” din 
Reşiţa (2010), Universitatea din Oradea (2010), 
Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi (2010), 
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi 
(2011), Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-
Napoca (2011); Universitatea „Titu Maiorescu” 
(2015) etc.; senator de onoare al Universităţii 
„Dunărea de Jos” (Galaţi, 2003). A fost distins 
cu numeroase distincții şi titluri: Premiul 
„Emmanuel Heufelder” (Germania, 1998); 
Ordinul Naţional „Serviciul Credincios” în grad 
de Mare Cruce (2000); Premiul ecumenic al 
Institutului „Sf. Nicolae” din Bari (Italia, 2002); 
Premiul „Pro Humanitate” acordat de Fundaţia 
Europeană pentru Cultură „Pro Europa” (din 
Freiburg-im-Breisgau, 2002); Ordinul Naţional 
„Steaua României” în grad de Mare Cruce 
(2007).
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CIOROGARIU, ROMAN  
(ROMUL/ROMULUS) 
(6 decembrie 1852, Pecica, jud. Arad – 21 ianuarie 
1936, Oradea), episcop ortodox, pedagog şi ziarist
Membru de onoare – 12 iunie 1921

 Studii liceale la Arad, Pojon (Bratislava) 
şi Hódmezővásárhely şi superioare la Oradea 
(Academia de Drept) şi Arad (Institutul 
Teologic). Şi-a continuat pregătirea la Leipzig şi 
Bonn (1877–1879). În 1881 a fost numit profe-
sor la Institutul de Teologie din Arad, pe care l-a 
şi condus în calitate de director (1901–1917). În 
1917 a fost numit vicar eparhial de Oradea, iar în 
1920 – episcop, fiind primul episcop ortodox de 
Oradea. A fost membru în Comitetul executiv al 
Partidului Naţional Român din Transilvania (îm-
preună cu M. Velicu, a organizat activitatea clu-
bului comitatens al Partidului Naţional Român 
din Transilvania); între 1918 şi 1919 a fost preşe-
dinte al Consiliului Naţional Român din Bihor; 
membru în Senatul României (1920–1936). S-a 
numărat printre susţinătorii construirii localuri-
lor Preparandiei (1884) şi Institutului Teologic 
din Arad. A depus eforturi în vederea înfiinţării 
Academiei Teologice din Oradea, a societăţii 
pentru femei „Altarul”, a Şcolii de Cântăreţi din 
Oradea, a unei tipografii pentru cărţi bisericeşti 
etc. A contribuit la înfiinţarea ziarului „Tribuna 
poporului” şi la editarea ziarului „Tribuna”; 
a fost redactor al revistei „Biserica şi Școala” 
(1901–1917). A lăsat câteva cărţi, între care: 
Spre prăpastie (1911); Zile trăite (1926); Horia 
şi Cloşca (1931); Speranţa-Lumina-Biserica şi 
Şcoala-Tribuna (1934) ş.a.

CIŞMAN, ALEXANDRU 
(18 august 1897, Iaşi – 26 iulie 1967, Timişoara), 
fizician
Membru corespondent – 21 martie 1963

 Studii liceale şi universitare (Facultatea 
de Știinţe) la Iaşi. În 1924 şi-a susţinut teza 
de doctorat despre Studiul propagării sunetului 
în lichide. Şi-a continuat specializarea în do-
meniul oscilaţiilor electromagnetice în Franţa 
(Universitatea din Nancy, 1924–1926) şi în 
Germania (la Uzinele „Telefunken”, 1928 şi la 
Politehnica din Dresda, 1930). Între aceste călă-
torii de studii s-a aflat la Iași, unde a construit 
primul post de radio-emisie din țară. A fost profe-
sor de radiotehnică (1938–1941) şi apoi de fizică 
generală (1941–1948) la Şcoala Politehnică din 
Iaşi, aflată în refugiu la Cernăuţi (1941–1944). 
În 1948 s-a transferat la Institutul Politehnic 
din Timişoara, unde a predat fizica generală 
şi a fost şef al Catedrei de electricitate de la 
Universitatea din Timişoara (1963–1967); şef 
al Colectivului de cercetări în fizică din cadrul 
Bazei de Cercetări din Timişoara (1951–1959). 
De numele său se leagă organizarea la Timişoara 
a unui laborator modern de magnetism, în ca-
drul căruia a studiat „efectul Barckhausen” rela-
tiv la histereza de rotaţie la pături feromagnetice 
subţiri, pure sau aliate, obţinute prin electro-
liză; a descoperit apariţia stratificării spontane 
la peliculele feromagnetice obţinute electroli-
tic sub curent constant; a făcut studii relativ la: 
efectul magneto-mecanic (dependenţa duratei 
de amortizare a oscilaţiilor mecanice de starea 
de magnetizare a probei feromagnetice); de-
pendenţa efectului magneto-mecanic de ciclul 
de histerezis de deformare; structura domeniilor 
Weiss prin tehnica Bitter; influenţa tratamente-
lor termice asupra proprietăţilor peliculelor fe-
romagnetice ş.a. S-a ocupat şi de unele proble-
me de fizică aplicată: a studiat energia eoliană 
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disponibilă în Moldova, purificarea piroluzitei 
de Iacobeni; a descoperit o metodă de înlocuire 
parţială a nichelului cu fierul la acoperirile pro-
tectoare; a studiat aspectele fizico-patologice 
ale folosirii ciocanelor automate cu aer compri-
mat. Rezultatele cercetărilor sale au fost amplu 
prezentate într-o serie de lucrări şi studii sub 
semnătură proprie sau împreună cu colaboratorii: 
Vitesse du son dans les liquides (1925); Décharges 
à haute fréquence (1926); Fenomen Barckhausen 
(1930); Cercetări experimentale asupra strati-
ficării magnetice a păturilor electrolitice de nichel 
(1954); Eigenschaften dünner electrolytisch nie-
dergeschlagener Schichten ferromagnetische Stoffe 
(1958); Magnetische Untersuchungen von elektro-
lytischen Ni-Fe-Schichten durch Rotationhysteresis 
(1965); Über die Bildungsbedingungen der hexa-
gonalen Kristallstruktur in elektrolytischen Ni-Fe-
Schichten (1966) ş.a. A fost distins cu Premiul I 
al Ministerului Învăţământului (1964).

CIUHANDU, GHEORGHE 
(23 aprilie 1875, Roşia, jud. Bihor – 29 aprilie 
1947, Vaţa de Jos, jud. Hunedoara), preot, istoric 
şi publicist
Membru de onoare – 30 mai 1946

Studii secundare la Beiuş, teologice la 
Institutul din Arad (1893–1896) şi la Facultatea 
de Teologie din Cernăuţi (1900–1902, 1903–
1905), în 1905 luându-şi titlul de doctor în 
teologie. A fost învăţător confesional în Căbeşti-
Bihor (1897–1899), funcţionar la Consistoriul 
din Arad (1900), prefect de studii şi profesor 
suplinitor la Institutul Teologic-Pedagogic din 
Arad (1902–1903), consilier la secţia şcolară 
a Consistoriului din Arad (1905–1938). Din 
1910 a devenit preot, fiind numit protopop 
şi apoi iconom stavrofor (1936). A militat 
pentru apărarea şcolilor confesionale româneşti 

din eparhia Aradului împotriva tendinţelor 
de maghiarizare. A colaborat cu numeroase 
articole la publicaţiile vremii: „Biserica şi 
Școala” (al cărei redactor a fost între 1937 şi 
1938), „Candela”, „Cele trei Crişuri”, „Revista 
teologică”, „Românul”, „Telegraful român”, 
„Tribuna”, „Tribuna poporului” etc. A lăsat 
numeroase lucrări de teologie şi istorie, între 
care: Împreunarea bisericilor ortodoxe române 
din România Mare şi raportul Bisericii cu Statul 
(1919); Reorganizarea mitropoliei ardelene 
(1920); Schisma românească sau „unirea cu 
Roma” (1921); Papism şi ortodoxism în Ardeal 
sau porfiră şi cunună de spini (1922); Puncte de 
orientare în chestiunea unificării administrative 
bisericeşti (1922); Români ortodocşi şi uniţi 
români sau două organizaţii bisericeşti româneşti 
din Ardeal (1922); Reorganizarea centrelor 
noastre ierarhice şi unificarea bisericească (1923); 
Urgia unionistă din judeţul Aradului şi reacţiunea 
ortodoxă (1924); Unirea şi întoarcerea Galşei la 
Ortodoxie (1924); Propaganda catolică maghiară 
de la Macău în coasta diecezei ortodoxe a Aradului 
(1815–1864) (1926); Dezbinarea religioasă a 
românilor ardeleni. Falsificarea credinţei şi a istoriei 
(1927); Patronatul eclesiastic ungar în raport cu 
drepturile statului român. Studiu istorico-statistic 
şi politic bisericesc (1928); Câteva momente din 
trecutul Episcopiei Aradului. 1767–1830 (1929); 
Doi Ioanovici pe tronul episcopesc ortodox de 
la Arad (1929); Din viaţa lui Nestor Ioanovici, 
episcopul Aradului, 1767–1830 (1929); Cum s-a 
făcut Unirea cu Roma (1929); Cărţile de afurisenie 
sau de blestem din Ardeal (1930); Călugării 
Visarion şi Sofronie şi mucenicii Ortodoxiei din 
Ardeal (1932); Bogomilismul şi românii (1933); 
Rânduiala sfintei mărturisiri la români. Însemnări 
rituale. Cu două anexe: ritualul sârbesc (1524) şi 
românesc (1681) (1933); Dr. Giorgiu Popa – om 
de şcoală şi cultură (1934); Schiţe din trecutul 
românilor arădeni din veacul al XVIII-lea (1934); 
Episcopii Samuil Vulcan şi Gherasim Raţ. Pagini 
mai ales din istoria românilor crişeni (1830–1840) 
(1935); Românii din Câmpia Aradului de acum 
două veacuri. Cu un excurs istoric până la 1752 
şi însemnări istorice-politice ulterioare (1940) ş.a.
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COCHECI, VASILE
(24 octombrie 1922, Bălteni, jud. Gorj – Timișoara,  
8 iunie 1996, într-un accident rutier), inginer chimist
Membru corespondent – 9 martie 1991

 Studii liceale la Timişoara (1933–1941) 
şi universitare (Facultatea de Chimie Industrială) 
la Bucureşti; în 1946 a obţinut titlul de inginer 
diplomat, iar în 1971 titlul de doctor inginer. A 
fost numit asistent (1946–1947) şi din 1947, şef 
de lucrări la Catedra de chimie fizică şi analiti-
că de la Politehnica din Timişoara. Odată cu 
înfiinţarea Facultăţii de Chimie Industrială din 
Timişoara, a fost numit conferenţiar de tehno-
logie chimică generală, predând şi un curs de 
metalurgie generală. Din 1963 a fost profesor de 
tehnologie chimică generală. A acordat atenţie 
deosebită activităţii de cercetare ştiinţifică, mili-
tând pentru orientarea ei spre problemele indus-
triei. A iniţiat cercetarea ştiinţifică în domeniul 
protecţiei mediului înconjurător, al calităţii ape-
lor, al tratării şi epurării lor. Din 1971, prin grija 
sa, a funcţionat pentru prima oară în România, la 
Facultatea de Chimie Industrială din Timişoara, 
o grupă specializată în domeniul protecţiei cali-
tăţii apelor şi epurării celor reziduale. A înfiinţat 
şi a organizat un laborator de chimia şi tehnolo-
gia apei. A contribuit la înfiinţarea şi organiza-
rea Institutului de Cercetare şi Proiectare pentru 
Epurarea Apelor Reziduale şi a Filialei Timişoara 
a acestui institut. În cercetările sale, a abordat 
probleme de pionierat: a studiat în amănunt ca-
racterizarea fizico-chimică a apelor de suprafaţă 
şi de adâncime, a apelor geotermale şi a celor 
reziduale industriale şi orăşeneşti, potabilitatea 
apelor naturale; a realizat studiul teoretic al coa-
gulării şi desalinizării apei cu scop potabil şi in-
dustrial. Rezultatele cercetărilor sale se regăsesc 
în peste 355 de lucrări publicate în reviste din 
ţară şi din străinătate, 31 de brevete de invenţie 
şi 140 de contracte de cercetare ştiinţifică. A fost 

redactor responsabil al „Buletinului știinţific şi 
tehnic al Institutului Politehnic «Traian Vuia» din 
Timişoara. Seria Chimie”, membru în colegiul 
de redacţie al publicaţiilor „Revue roumaine de 
chimie”. Vicepreşedinte al Comisiei pentru com-
baterea poluării mediului a Academiei Române, 
membru al Consiliului naţional pentru protecţia 
mediului înconjurător, al Biroului executiv al 
Comisiei pentru protecţia mediului, al Comisiei 
de tehnologie chimică şi de chimie a Academiei 
de Ştiinţe din Georgia.

COMOROŞAN, SORIN 
(n. 17 iulie 1927, Teregova, jud. Caraş-Severin), 
biochimist şi fizician
Membru de onoare – 10 noiembrie 1992

 A urmat cursurile Facultăților de Medicină 
din Cluj şi Bucureşti şi ale Facultăţii de Știinţe 
din Cluj. Şi-a luat doctoratul în medicină (1952), 
în biochimie (1956) la Bucureşti şi licenţa în chi-
mie fizică (1964) la Cluj. În 1970 a obţinut ti-
tlul de doctor docent. A fost cercetător stagiar 
la Institutul „Dr. I. Cantacuzino” (1952–1954) 
şi la Centrul de Chimie al Academiei Române 
(1954–1956); profesor de biochimie şi biofizi-
că la Facultatea de Medicină din Bucureşti, pa-
ralel şef de laborator la Spitalul „Fundeni” (din 
1959). A funcţionat ca lector la Universitatea 
Pennsylvania, Philadelphia (1970–1971), la 
Centrul de Biologie Teoretică de la Buffalo, New 
York (1971) şi ca „visiting professor” la univer-
sităţi din Miami-Florida (din 1974), Tennessee 
(din 1975) şi Berkeley-California (din 1980). A 
predat cursuri de biologie matematică şi de fi-
losofia naturii la universităţi din Buenos Aires şi 
Santiago de Chile. Între 1975 și 1995 a funcţio-
nat ca director de cercetare la Interdisciplinary 
Technologies din California, între 1998 și 2003 
ca Senior Scientific Consultant la Compania 
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Estee Lauder din New York, S.U.A., iar din 1990 
ca director de cercetare la Diapulse Corporation 
of America. Cu o formaţie interdisciplinară, are 
preocupări în fizică, biologie, matematică şi fi-
losofia ştiinţei, cu numeroase lucrări publica-
te în reviste internaţionale. Se numără printre 
membrii fondatori ai Societăţii Internaţionale de 
Biologie Cuantică (Florida, S.U.A.) şi al celei de 
Matematică Biologică (San Francisco, S.U.A.). A 
izolat pentru prima dată AND-ul din mitocondrie, 
lucrare recenzată în „Review of Biochemistry”. A 
publicat lucrări în domeniul medicinei, atât de 
ordin teoretic (metode de diagnostic pe calcu-
lator), cât şi de tip practic; a utilizat câmpurile 
electromagnetice pulsatile, studiind efectul lor 
asupra structurii celulare; a descoperit efectul 
antioxidant al domeniului vizibil din câmpul 
electromagnetic, prin proprietatea luminii verzi 
de a neutraliza radicalii liberi („J. Biol. Physics”, 
2000) lucrare cu implicaţii medicale semnifi-
cative; a postulat teoretic şi demonstrat expe-
rimental („European Physical Journal”, 2013) 
existenţa unor noi tipuri de stări polarizate 
pentru macromoleculele biologice. Ele au fost 
incluse în discuţiile noului curent din fizica teo-
retică Localized Exitations in Nonlinear Complex 
Systems şi prezentate la congresele din Sevilia şi 
Altea (Spania) şi la Kiev. Editor al unor reviste in-
ternaţionale: „Buletin of Mathematical Biology”, 
„Enzimologia”, „Journal of Biological Physics”, 
„Physiological Chemistry & Physics”. Activitatea 
sa interdisciplinară se vădeşte în preocupările de 
filosofia culturii. A publicat volume de eseuri: 
Exerciţii de naivitate (1992); România, Societate 
cu Răspundere Limitată (1995); Oglinzile sparte 
(1997). Este autorul unui model matematic pen-
tru limbajul filosofic (A mathematical model for 
philosophy, Dialogos, 1998). În domeniul literar 
a publicat o serie de volume de proză: 13 me-
tamorfe (1997); Literatura, Povestea unei ficţiuni 
(1998); Nedespărţirea de Borges (2000); Hearst 
II (2001). Membru al Uniunii Scriitorilor din 
România (din 1997).

COMŞA, GRIGORIE (GHEORGHE)
(13 mai 1889, Comana de Sus, jud. Braşov – 
25 mai 1935, Arad), episcop ortodox
Membru de onoare – 28 mai 1934

 Studii liceale la Făgăraş (1900–1908) şi 
universitare la Sibiu (teologia, 1908–1911) şi 
Budapesta (dreptul, 1911–1915); în 1915 şi-a luat 
doctoratul în drept. În acelaşi an a fost hirotonit 
diacon la Sibiu, unde a fost şi profesor de religie 
la gimnaziul din localitate. Paralel a făcut studii 
la Facultatea de Teologie Catolică din Budapesta. 
În 1921 a obţinut licenţa şi în 1925 doctoratul 
la Facultatea de Teologie din Bucureşti. A fost 
redactor la „Telegraful român” (1918), secretar 
de resort la preşedinţia Consiliului Dirigent al 
Transilvaniei (1918–1919), subdirector general 
în Ministerul Cultelor şi Artelor din Bucureşti 
(1920–1925), deputat în primul Parlament al 
României Reîntregite (1920). La 3 mai 1925 a 
fost numit episcop al Aradului. Sub păstorirea 
sa, Seminarul Teologic din Arad a fost ridicat la 
rang de Academie. A lăsat peste 75 de scrieri (cu-
vântări pastorale, sfaturi pentru preoţi şi credin-
cioşi, lucrări referitoare la sectele din România 
etc.): Predici pentru toate duminicile de peste an 
şi alte ocaziuni (1918, în colab.); Unificarea or-
ganizaţiei noastre bisericeşti (1919); Istoria pre-
dicei la români (1921); Pentru neam şi lege. 40 
de cuvântări împotriva adventiştilor şi baptişti-
lor (1923); La altarul neamului (1924); Predici 
la sărbătorile bisericeşti (1925); Pentru slujitorii 
altarului. Meditaţii şi îndemnuri (1925); Sectele 
religioase din România (1925); Călăuza cunoaş-
terii şi combaterii sectelor (1925); Datoriile pre-
oţimii în faţa problemelor sociale (1925), Veniţi 
la Hristos. Predici la toate duminicile anului bi-
sericesc (1926); Baptismul în România din punct 
de vedere istoric, naţional şi religios (1927); De la 
leagăn până la moarte (1927); Trei sute cincizeci 
de pilde pentru predici şi alte cuvântări (1928, în 
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colab.); Primejdia sectelor religioase pentru sta-
tele naţionale şi mijloacele de apărare (1929); 
Credinţa, morala şi neamul (1929); O mie de pil-
de pentru viaţa creştină (1929, în colab.); Cheia 
sectelor religioase din România (1930); În slujba 
misionarismului ortodox. Contribuţii la proble-
ma misiunei interne a bisericii prin intensifica-
rea predicei misionare, îndrumarea tineretului şi 
organizarea carităţii creştine (1930); Acţiunea 
catolică şi ortodoxia activă (1931); Glasul pietre-
lor. Principii călăuzitoare pentru ortodoxia activă 
(1931); Taina pocăinţei şi intelectualii (1931); 
Preotul şi societatea de azi (1932); Brazde în ogo-
rul Ortodoxiei (1932); Ortodoxia şi românismul 
în trecutul nostru (1933); Statul în faţa sectelor 
(1933); Darurile Duhului Sfânt (1934); Aprindeţi 
darul lui Dumnezeu (1934); Flori din grădina su-
fletului (1934); Haina de nuntă (1935); Cultura 
satelor noastre (1935) ş.a. A lăsat şi câteva tra-
duceri, între care Monahismul, idealurile şi is-
toria lui de Adolf Harnack (1916). Membru al 
Societății Scriitorilor Români și în Comitetul 
central al Asociațiunii Transilvane pentru Limba 

Română şi Cultura Poporului Român (ASTRA).
CORNEANU, NICOLAE 
(21 noiembrie 1923, Caransebeş, jud. Caraş-
Severin – 28 septembrie 2014, Timișoara), 
mitropolit ortodox
Membru de onoare – 10 noiembrie 1992

 Studii liceale la Caransebeş (1934–
1942) şi superioare (Facultatea de Teologie) 
la Bucureşti (1942–1946), unde în 1949 şi-a 
susţinut teza de doctorat Viaţa şi petrecerea 
Sf. Antonie. Începuturile monahismului creş-
tin pe valea Nilului. Concomitent, a urmat cur-
surile Facultăţii de Filosofie (1942–1946) şi 
ale Facultăţii de Litere, Secţia filologie clasică 
(1946–1948). În 1947 a fost numit profesor la 

Academia Teologică din Caransebeş (până în 
1948), apoi a trecut ca secretar şi consilier cultu-
ral la Mitropolia Banatului. Între 1956 şi 1958 
a funcţionat ca profesor de greacă şi franceză la 
Seminarul Teologic din Caransebeş; în 1958 a 
fost invitat, în calitate de conferenţiar de teolo-
gie simbolică şi de limbă greacă, la Facultatea de 
Teologie din Sibiu. În 1960 a fost ales episcop 
de Arad, iar în 1962 arhiepiscop al Timişoarei 
şi Caransebeşului şi Mitropolit al Banatului, 
cu reşedinţa la Timişoara. A participat la nume-
roase întruniri panortodoxe, făcând parte din 
comisiile de dialog internaţional ortodox-catolic 
şi ortodox-luteran. S-a numărat printre membrii 
Consiliului Ecumenic al Bisericilor. A fost autorul 
a numeroase cărţi, articole şi studii privitoare la 
probleme teologice, cu precădere din domeniul 
patristicii: Simbolul scării şi treptelor în religiile 
necreştine (1959); Semnificaţia originară a cu-
vântului „catolic” (1959); Chipul preotului adevă-
rat după Fericitul Ieronim (1959); Frumuseţea ca 
atribut al dumnezeirii (1959); Aspecte din lirica 
ambroziană (1959); Contribuţii ale tălmăcitori-
lor români la cunoaşterea „Scării” Sfântului Ioan 
Sinaitul (1964); Muntele Sinai şi importanţa sa 
în istoria bisericii creştine (1966); Ieşit-a semă-
nătorul. Culegere de predici (1974); Învăţătura 
ortodoxă despre mântuire (1983); Culegere de 
predici (1984); Studii patristice. Aspecte din ve-
chea literatură creştină (1984); Biserica româ-
nească din nord-vestul ţării în timpul perioadei 
horthyste (1986); Învăţături ale Bisericii Ortodoxe 
(1987); Patristica mirabilia. Pagini din literatu-
ra primelor veacuri creştine (1987); Quo vadis? 
Studii, note şi comentarii teologice (1990); Viaţa 
şi petrecerea Sfântului Antonie cel Mare (1998); 
Origen şi Celsus. Confruntarea creştinismului cu 
păgânismul (1999); Pe baricadele presei bisericeşti 
(2000); Pe firul vremii. Meditaţii ortodoxe (2000); 
Miscelanea patristica (2001); Popasuri duhov-
niceşti. De la Crăciun la Paşte (2001); Credinţă 
şi viaţă (2001); Farmecul scrierilor patristice 
(2002); În pas cu vremea (2002); Farmecul scrie-
rilor patristice (2002) ş.a. A tradus Scara raiului, 
precedată de viaţa pe scurt a lui Ioan Scolasticul şi 
urmată de cuvântul către păstor de Ioan Scărarul 
(1994). A coordonat şi câteva volume de stu-
dii teologice, între care traducerea operei lui 
Boethius, culegere de studii dedicate Teologiei or-
todoxe române. După 1989 s-a ocupat de redac-
tarea celor două publicaţii bisericeşti timişene: 
„Altarul Banatului” şi „Învierea”, colaborând şi la 
alte reviste locale şi centrale. A depus o intensă 
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activitate organizatorică, contribuind la înfiinţa-
rea Facultăţii de Teologie din Timişoara, la reor-
ganizarea atelierului de fabricat lumânări şi ate-
lierului tipografic, la construirea de biserici noi, 
la refacerea de mănăstiri şi schituri, la pictarea şi 
întreţinerea unor biserici şi monumente istorice, 
la conservarea patrimoniului cultural, la reorga-
nizarea Episcopiei ortodoxe române cu sediul la 
Vârşeţ etc. Doctor honoris causa al universităților 
din Arad și Timișoara (2003). A fost distins cu 
Ordinul Național „Pentru Merit” în grad de Mare 
Cruce (2000).

CRISTEA, MIRON (ILIE/ELIE) 
(18 iulie 1868, Topliţa, jud. Harghita – 6 martie 
1939, Cannes, Franţa), patriarh al Bisericii 
Ortodoxe Române
Membru de onoare – 7 iunie 1919

 A urmat cursurile Gimnaziului săsesc din 
Bistriţa (1879–1883), Liceului Grăniceresc din 
Năsăud (1883–1887) şi Institutului Teologic-
Pedagogic din Sibiu (1887–1890). După doi ani 
în care a fost învăţător la Orăştie, a urmat filo-
sofia şi filologia la Universitatea din Budapesta 
(1891–1895). În 1895 şi-a susţinut teza de doc-
torat în filologie Viaţa şi opera lui Eminescu. A 
fost pe rând învăţător şi director al şcolii primare 
din Orăştie (1890–1891), secretar al consistoriu-
lui arhidiecezan din Sibiu (1895–1902), consilier 
la Arhiepiscopia Sibiului (1902–1909). În 1900 a 
fost hirotonit diacon; în 1902 a fost călugărit la 
mănăstirea Hodoş Bodrog; ieromonah (1903), 
protosinghel (1908), episcop de Caransebeş 
(1909–1919), mitropolit primat al României 
(1919–1925) şi patriarh (1925–1939), perioadă 
în care s-a realizat unificarea bisericească, s-a or-
ganizat Biserica Ortodoxă Română ca Patriarhie, 
s-a votat statutul de organizare şi funcţionare al 
Bisericii Ortodoxe Române (din 1925). Datorită 

strădaniilor sale, în 1921 a reapărut revista 
„Biserica Ortodoxă Română”. S-a îngrijit de tra-
ducerea şi tipărirea Bibliei sinodale (1936), pre-
cum şi a unor ediţii din Noul Testament; a sprijinit 
tipărirea de cărţi teologice în Editura Institutului 
Biblic şi de Misiune a Bisericii Ortodoxe Române; 
a înfiinţat Seminarul Teologic „Miron Patriarhul” 
din Câmpulung (1922) pentru orfanii de război 
şi Academia de Muzică Religioasă din Bucureşti 
(1927); a contribuit la ridicarea actualului palat 
patriarhal, la repictarea Catedralei Patriarhale; 
la construirea Așezământului românesc de la 
Ierusalim; a ctitorit schitul de lemn de la Topliţa. 
A participat la Marea Adunare Naţională de la 
Alba Iulia din l Decembrie 1918, numărându-se 
apoi printre membrii delegaţiei care a prezen-
tat regelui Ferdinand, la Bucureşti, actul Unirii 
Transilvaniei cu România. În 1926 a făcut parte, 
alături de principele Nicolae de Hohenzollern şi de 
Gh. Buzdugan, din Regenţa României, pe timpul 
minoratului regelui Mihai; în 1938, 1938–1939, 
1939 a fost preşedinte al Consiliului de Miniştri. 
A desfăşurat o intensă activitate publicistică: în 
1907 a scos, împreună cu Octavian Goga, „Ţara 
noastră”, a editat apoi revistele „Apostolul” şi 
„Lumina” (1924); a colaborat cu articole la re-
vistele vremii, în care a publicat cuvântări pas-
torale, sfaturi pentru credincioşi, unele apărute 
apoi în broşuri: Arhiepiscopul şi mitropolitul 
Miron Romanul (1898); Iconografia şi întocmirile 
din internul bisericei răsăritene (1905); Catedrala 
mitropolitană din Sibiu. Istoricul zidirii (1908); 
Principii fundamentale pentru organizarea uni-
tară a Bisericii Ortodoxe Române (1920); Carte 
de rugăciuni pentru tot românul (1922); Trei ani 
de propovăduire. Pastorale şi cuvântări (6 vol., 
1923, 1938, 1939); Cuvântări şi predici ale unui 
teolog, mai târziu cleric român în ţară sub stăpâ-
nire străină (2 vol., 1923) ş.a. A publicat cea mai 
amplă colecţie paremiologică din folclorul tran-
silvan (Proverbe, maxime, asemănări şi idiotisme, 
colectate din graiul românilor din Transilvania 
şi Ungaria, 1901), care conţine peste 3 000 de 
texte adunate din întreaga Transilvanie.
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DAICOVICIU, CONSTANTIN 
(1 martie 1898, Căvăran, azi Constantin Daicoviciu, 
jud. Caraş-Severin – 27 mai 1973, Cluj), istoric şi 
arheolog
Membru titular – 2 iulie 1955 
(membru corespondent – 2 noiembrie 1948)
Preşedinte al Secţiei de știinţe istorice 
(1959–1963)

 Studii liceale la Lugoj şi Caransebeş şi 
universitare (Facultatea de Litere) la Cluj (1918–
1922), unde a obţinut licenţa în filologie clasică. 
Încă din 1921 a fost numit practicant la Institutul 
de Arheologie şi Numismatică al Universităţii din 
Cluj. Între 1925 şi 1927 a fost bursier la Şcoala 
Română din Roma, iar din 1928 asistent la 
Catedra de istorie antică a Universităţii din Cluj. 
În acelaşi an a obţinut şi titlul de doctor în istorie 
antică şi arheologie, iar patru ani mai târziu 
titlul de doctor docent. În 1932 a fost numit 
conferenţiar de antichităţi şi epigrafie, iar în 
1938 profesor titular la Catedra de arheologie şi 
preistorie a Universităţii din Cluj, al cărei rector a 
fost între 1956 şi 1968; director al Institutului de 
Studii Clasice (din 1949), al Institutului de Istorie 
din Cluj încă de la înfiinţare (1949) şi director 
al Muzeului de Istorie a Transilvaniei (1945–
1973). A fost iniţiatorul unor publicaţii de profil: 
„Acta Musei Napocensis”, „Anuarul Comisiunii 
Monumentelor Istorice. Secţiunea pentru 
Transilvania”, „Anuarul Institutului de Studii 
Clasice”; secretar al Comisiei Monumentelor 
Istorice, Secţia pentru Transilvania (1921–
1940). Paralel cu activitatea didactică, a 
desfăşurat o bogată muncă de cercetare pe 
teren: la Sarmizegetusa (Ulpia Traiana) (1924–
1936), la castrul roman de la Veţel (Micia) şi în 
Banat, la Moigrad (Porolissum) (1937–1938) 
etc. Începând cu aceeaşi perioadă şi-a îndreptat 
atenţia spre studiul civilizaţiei dacice: în 1939 
a iniţiat săpăturile de la Căpâlna, iar din 1942 
a preluat conducerea şantierului arheologic de 

la cetăţile dacice din Munţii Orăştie, reuşind 
scoaterea la lumină a cetăţilor de la Blidaru, 
Piatra Roşie, Grădiştea Muncelului. Rezultatele 
investigaţiilor sale s-au concretizat în peste 200 
de cărţi, studii, articole, rapoarte şi comunicări: 
Micia I. Cercetări asupra castrului (1931); 
Monumente inedite din Dacia (1931); La première 
division de la Dacie (1934); Problema numărului 
geto-dacilor (1934); Există monumente creştine din 
Dacia Traiană din sec. II–III? (1936); Observaţii 
cu privire la noua etimologie a Sarmizegetusei 
(1936); La Transylvanie dans l’Antiquité (1938); 
Sarmizegetusa (Ulpia Traiana) (1939); Problema 
creştinismului în Dacia. Câteva consideraţii şi 
precizări de ordin istorico-arheologic (1940); 
Câteva cuvinte în legătură cu organizaţia Daciei 
(1942); Sarmizegetusa et ses environs (1944); 
Aşezările dacice din Munţii Orăştie (1951); Cetatea 
dacică de la Piatra Roşie. Monografie arheologică 
(1954); Dacia liberă şi Dacia traiană. La Dacie libre 
et la Dacie Romaine (1964); Severus Alexander şi 
provincia Dacia (1967); Dacica. Studii şi articole 
privind istoria veche a pământului românesc 
(1971); Romanitatea scitică de la Dunărea de Jos 
(1971) ş.a. A acordat o atenţie aparte problemei 
continuităţii, privită în întreaga ei complexitate: 
convieţuirea dacilor cu romanii, romanizarea 
intensă a Daciei şi persistenţa masivă a romanităţii 
după retragerea aureliană. Concluziile la care a 
ajuns au fost expuse în capitole din lucrările de 
sinteză: Istoria României; Istoria Transilvaniei; 
La formation du peuple roumain et de sa langue, 
dar şi în studiul Problema continuităţii în Dacia. 
Câteva observaţii şi precizări de ordin istorico-
arheologic. A elaborat, în colaborare, o serie de 
volume, apărute în străinătate: Histoire de la 
Roumanie (1970); Roumanie (1972). Membru 
al Comisiei Arheologice a Academiei de Ştiinţe 
Sociale şi Politice (din 1970), membru al 
Academiei de Ştiinţe din Viena, al Institutului 
Arheologic German din Berlin, al Societăţii Latine 
din Paris, al Comitetului Internaţional de Știinţe 
Istorice. Laureat al Premiului de Stat (1950) și al 
Premiului „Herder” (1968).
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DENSUŞIANU, ARON (ARON POP) 
(19 noiembrie 1837, Densuş, jud. Hunedoara – 
15 septembrie 1900, Iaşi), istoric literar, poet şi 
folclorist
Membru corespondent – 13 septembrie 1877

 Studii liceale la Blaj (1852–1860) şi uni-
versitare (Academia de Drept) la Sibiu (1860–
1864). A fost avocat la Făgăraş (1864–1874), 
profesor de drept la Universitatea din Bucureşti 
(1880), profesor suplinitor (1881–1887) şi defi-
nitiv (din 1887) la Catedra de limbă şi literatură 
a Universităţii din Iaşi. S-a numărat printre mem-
brii marcanţi ai Asociaţiunii Transilvane pen-
tru Limba Română şi Cultura Poporului Român 
(ASTRA). A colaborat cu articole politice şi de 
critică literară, poezii şi traduceri la publicaţii-
le vremii: „Amicul școalei”, „Aurora română”, 
„Columna lui Traian”, „Concordia”, „Familia”, 
„Federaţiunea”, „Foaie pentru minte, inimă şi 
literatură”, „Muza română”, „Revista literară şi 
știinţifică”, „Transilvania” etc. Între 1874 şi 1875 
a scos la Braşov, împreună cu Teofil Frâncu şi I. 
A. Lapedatu, revista „Orientul latin”, iar în 1893, 
la Iaşi, cu sprijinul fratelui şi fiului său Nicolae şi 
Ovid Densusianu, „Revista critică literară”. A fost 
unul dintre primii critici literari români care s-au 
consacrat studierii constante a literaturii române 
(Aventuri literare, 1881; Cercetări literare, 1887). 
În 1885 a publicat Istoria limbei şi literaturei ro-
mâne, considerată drept prima lucrare serios in-
formată de acest gen din cultura noastră, în care 
reia unele puncte de vedere afirmate anterior în 
sinteza Regenerarea literaturei române (1874). 
Adept al unei literaturi bazată pe mitologia şi 
creaţia populară, a cules şi a publicat poezii po-
pulare, între care o valoroasă variantă a Mioriţei. 
A scris articole despre poezia populară (Studie 
asupra poesiei populare române; Originea doinei), 
despre datinile şi credinţele populare (De unde 
vine mitul Ileana Cosânzeana; Refrenul colindelor; 

Din mitologia română; Arghir ca mit şi tendinţă 
etc.). S-a remarcat şi ca poet, versurile sale fiind 
reunite în volumele Hore oţelite (1892) şi Valea 
vieţei (1892); a compus o epopee în 12 cânturi 
(Negriada, 1879–1884), în care reînvie momen-
tele întemeierii Ţării Româneşti, şi o tragedie în 
versuri în 5 acte (Optum, 1897). A lăsat tradu-
ceri din Vergiliu (Eneida), Horaţiu (Arta poetică), 
Salustiu (Războiul iugurtin), Cicero (Filipice), 
Dante (Paradisul pământesc), Tasso (Ierusalimul 
eliberat), Leopardi (La Italia), Al. Verri (Nopţile 
romane), Cesar (De bello gallico) ş.a.

DENSUŞIANU, NICOLAE (NICOLAE 
POP) 
(18 aprilie 1846, Densuş, jud. Hunedoara –  
24 martie 1911, Bucureşti), istoric şi folclorist
Membru corespondent – 6 aprilie 1880

 Fratele lui Aron Densuşianu. A urmat 
cursurile Colegiului franciscan din Haţeg, ale 
gimnaziului din Blaj şi ale Academiei de Drept 
din Sibiu (1865–1869), după terminarea cărora 
a fost numit „notar suprem” la Făgăraş (1870), 
apoi avocat la Braşov (din 1872) şi la Bucureşti 
(din 1877). În 1880 l-a suplinit pe I. Bianu 
în postul de bibliotecar-arhivar al Bibliotecii 
Academiei Române, iar între 1884 şi 1911 a fost 
translator şi bibliotecar pe lângă Marele Stat 
Major al armatei (Catalogul bibliotecii Marelui 
Stat Major. Ministerul de Război, 1898). Din în-
sărcinarea Academiei Române, în 1878, a făcut 
temeinice investigaţii în 16 arhive şi 12 biblioteci 
din Transilvania şi Ungaria; a cercetat un mare 
număr de documente şi lucrări privitoare la is-
toria românilor în sec. XVII–XVIII; a descoperit, 
între altele, Manifestul de unire cu Biserica Romei, 
operele istorice ale lui Gh. Şincai ş.a. (Cercetări 
istorice în arhivele şi bibliotecile Ungariei şi ale 
Transilvaniei, 1880). În 1884 a publicat cea mai 
de seamă lucrare a sa, Revoluţiunea lui Horia 
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în Transilvania şi Ungaria 1784–1785 scrisă pe 
baza documentelor oficiale, distinsă în anul ur-
mător de Academia Română cu Premiul „Heliade 
Rădulescu”. În 1887 şi-a continuat investigaţiile în 
arhive străine (Croaţia, Italia etc.). Documentele 
adunate, referitoare la perioada cuprinsă între 
1199 şi 1575, le-a publicat apoi în cele şase volu-
me din marea colecţie „Hurmuzaki” (Documente 
privitoare la istoria românilor, 1887–1897), dar 
şi în volumul Monumente pentru istoria Ţerei 
Făgăraşului (1885). În domeniul istoriei, a mai 
publicat Domnii glorioşi şi căpitanii celebri ai ţeri-
lor române (2 vol., 1895) şi a mai pregătit o Istorie 
militară a poporului român începând din cele mai 
vechi timpuri până în secolul al XVII-lea, lucrare 
rămasă însă în manuscris. În ultimii ani ai vieţii 
şi-a concentrat atenţia în vederea întocmirii lu-
crării Dacia preistorică (apărută postum, 1913). 
S-a preocupat şi de folclor, în 1892 proiectând o 
mare colecţie de folclor pentru întreg spaţiul ro-
mânesc, alcătuind în acest scop un Chestionariu 
despre tradiţiunile şi antichităţile ţerilor locuite de 
români, la care a primit peste 1 000 de răspun-
suri din peste 930 de localităţi, valorificate abia 
în 1975–1976 în cele două lucrări: Vechi cânte-
ce şi tradiţii populare româneşti. Texte poetice din 
răspunsurile la Chestionarul istoric 1893–1897 şi 
Datini şi eresuri populare de la sfârşitul secolului 
al XIX-lea. Răspunsuri la chestionarele lui Nicolae 
Densuşianu. Acestora li se adaugă studiile: 
Scrutări mitologice la români (1868); Elemente 
istorice în poezia poporală (1871); Proverbele 
române ca material pentru instituţiunile dreptu-
lui roman în Dacia (1874) ş.a. Împreună cu Fr. 
Damé, a publicat studiul Les Roumains du Sud, 
Macédoine, Thessalie, Epire, Thrace, Albanie, avec 
une carte ethnographique (1877). 

DOINAŞ, ŞTEFAN AUGUSTIN 
(ȘTEFAN POPA) 
(26 aprilie 1922, Caporal Alexa, jud. Arad –  
25 mai 2002, Bucureşti), scriitor şi traducător
Membru titular – 12 martie 1992 
(membru corespondent – 3 iulie 1990)

 După absolvirea cursurilor licea-
le la Arad (Liceul „Moise Nicoară), a urmat 
Facultatea de Litere şi Filosofie a Universităţii 
din Cluj-Sibiu. A fost profesor în comuna natală 
(1948–1950), apoi în Hălmagiu (1950–1953) 
şi Gurahonţ (1953–1955); redactor la reviste-
le „Teatrul” (1956), „Lumea” (1963–1966) şi 
„Secolul 20” (din 1969). A făcut parte din gru-
parea tinerilor scriitori sibieni „Cercul literar” 
(1940–1947), în „Revista cercului literar” pu-
blicând cele mai importante poezii. A debutat 
cu versuri în „Jurnalul literar” (Iaşi, 1939). În 
1957 a suferit o condamnare politică de un an. 
Între 1958 şi 1963 a fost scos din viaţa litera-
ră. Primul său volum de versuri, Alfabet poetic, 
rămas în manuscris, a obţinut Premiul „Eugen 
Lovinescu” (1947). A publicat volumele de po-
ezie: Cartea mareelor (1964); Omul cu compasul 
(1966); Seminţia lui Laokoon (1967); Ipostaze 
(1968, pentru care a primit premii ale Academiei 
Române şi Uniunii Scriitorilor); Alter ego (1970); 
Ce mi s-a întâmplat cu două cuvinte (1972); 
Papirus (1974); Anotimpul discret (1975); 
Hesperia (1979, pentru care a primit Premiul 
Uniunii Scriitorilor); Poeme (1983); Vânătoare cu 
şoim (1985); Interiorul unui poem (1990); Arie 
şi ecou (1992); Lamentaţii (1993); Aventurile lui 
Proteu (1995); Psalmi (1997). Versurile sale au 
fost traduse în bulgară, engleză, franceză, ger-
mană, italiană, macedoneană, maghiară, sârbă, 
slovenă, spaniolă. A fost şi eseist şi critic literar: 
Lampa lui Diogene (1970); Poezie şi modă poe-
tică (1972); Orfeu şi tentativa realului (1974); 
Lectura poeziei (1980, pentru care a primit 
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Premiul Uniunii Scriitorilor); Măştile adevăru-
lui poetic (1992); Mai-mult-ca-prezentul (1995); 
Scriitori români (2000); T de la Trezor (2001). A 
scris şi literatură pentru copii: Poveşti cum altele 
nu-s (1974); Povestea celor zece fraţi (1976). În 
1996 a publicat tragedia Brutus şi fiii săi (pre-
miată de Uniunea Scriitorilor). Traducător din 
franceză, engleză, germană, italiană, spaniolă: 
Codicele egipţian de L. Sascia (1966); Versuri ale-
se de R. Dario (1967); Un om sfârşit de G. Papini 
(1967); Poezii de Hölderlin (1971, în colab.); 
Poezii de Mallarmé (1972); Poeme de J. Guillen 
(1980, în colab.); Faust de Goethe (1982); Atlas 
de sunete fundamentale (1988); Poezii de Paul 
Valéry (1989). Membru al Uniunii Scriitorilor din 
România (din 1966). A fost distins cu Medalia 
„Goethe” a Institutului „Goethe” din München 
(1982), cu Premiul european pentru literatură 
acordat de comuna literară Vârşeţ-Iugoslavia 
(1990) şi cu Premiul Asociaţiei Scriitorilor 
Români din Israel (1997).

DORDEA, TOMA 
(1 ianuarie 1921, Bungard, jud. Sibiu – 11 aprilie 
2015, Timișoara), inginer
Membru titular – 8 noiembrie 1994 
(membru corespondent – 9 martie 1991)
Preşedinte al Filialei Timişoara a Academiei 
Române (1994–2004)

 Cursurile primare le-a urmat în locali-
tatea natală; Liceul „Gheorghe Lazăr” la Sibiu 
(1932–1940). A devenit inginer diplomat cu men-
ţiunea magna cum laude al Şcolii Politehnice 
din Timişoara (1946). A efectuat o speciali-
zare de trei luni la Institutul de Energetică din 
Moscova şi la Institutul Politehnic din Leningrad 
(1960). În 1963 a devenit doctor în ştiinţe teh-
nice. A fost asistent universitar, şef de lucrări, 
conferenţiar, profesor universitar la Institutul 

Politehnic din Timişoara (1947–1992); pro-
fesor consultant (din 1992) la Universitatea 
„Politehnica” din Timişoara; conducător la doc-
torat la specialitatea maşini electrice; șef de ca-
tedră (1963–1981 şi 1984–1990) la Catedra de 
maşini şi utilizări electrice din cadrul Facultății 
de Electrotehnică a Institutului Politehnic din 
Timişoara; prodecan, apoi decan la Facultatea de 
Electrotehnică (1953–1968); prorector (1981–
1984) la Institutul Politehnic din Timişoara; 
cercetător ştiinţific (1952–1953) la Centrul de 
Cercetări Tehnice, Baza de Cercetări Ştiinţifice 
din Timişoara a Academiei Române; membru în 
Comisia Superioară de Atestare (1968–1998); 
membru în comisia de recepţie pentru hidro-
centralele de pe Someş şi Sebeş (1978–1984); 
membru în comisiile de analiză şi control pentru 
avariile de la C.H.E. Râul Mare Retezat (1985) şi 
de la centralele termice Rovinari şi Turceni. Ca 
domenii principale ale activităţii desfăşurate au 
fost: aparate de măsurare electrică pentru prize 
de pământ, procese electromagnetice în maşini şi 
transformatoare electrice, teoria maşinilor elec-
trice, metode de proiectare optimală a maşinilor 
electrice (a maşinilor de inducţie – cele mai uti-
lizate dintre maşinile electrice – şi a înfăşurărilor 
de curent alternativ ale maşinilor de mare şi foar-
te mare putere realizate cu bare Roebel). A con-
dus colective care au soluţionat prin contract 
probleme puse de industrie (încercări de maşini 
electrice la „Electromotor” şi „Reşiţa”), problema 
maşinilor electrice liniare iniţiată la Timişoara 
în cadrul contractelor încheiate cu Ministerul 
Construcţiilor de Maşini şi apoi cu „Electroputere” 
din Craiova în cadrul cărora s-au calculat, execu-
tat şi încercat motoare electrice lineare, în scopul 
propulsiei cu astfel de maşini, pentru transport 
de minereuri, cărbuni, balast şi pentru trans-
port de persoane. A abordat şi problema crio-
geniei: au fost antrenate unităţi de cercetare şi 
din învăţământ (Institutul Naţional de Fizică, 
Universitatea din Cluj-Napoca, Universitatea din 
Oradea, ICPIAF din Cluj-Napoca) şi realizate apa-
rate pentru măsurători la temperaturi joase, vase 
Dewar pentru gaze lichefiate (azot, hidrogen şi 
heliu) şi maşini frigorifice de lichefiere a heliu-
lui. S-a preocupat de probleme privind realizarea 
de generatoare de inducţie pentru unităţi aero-
electrice în vederea obţinerii de energie electri-
că pe cale neconvenţională din energia vântului. 
Rezultatele obţinute personal sau în colaborare 
au fost prezentate în 15 cărţi şi peste 120 de ar-
ticole şi lucrări ştiinţifice apărute în publicații 
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române şi străine, ca şi în intervenţiile la diver-
se congrese desfăşurate în ţară şi în străinătate. 
Dintre acestea menționăm: Maşini electrice (3 
vol.) – Teorie, Proiectare, Construcţie; Maşini elec-
trice – parte complementară (în colab.); Maşini 
electrice – programe de calcul; cinci invenţii bre-
vetate, dintre care una a fost distinsă cu Medalia 
de aur la Expoziţia „Eureka 2006” de la Bruxelles. 
S-a preocupat de dezvoltarea bazei materiale a 
laboratorului de maşini electrice a Politehnicii 
din Timişoara prin conducerea proiectării a pa-
tru maşini ale unui grup Ward-Leonard de 60 kw, 
maşini construite apoi de UCM Reşiţa, cu perfor-
manţe speciale, a construcţiei unui transformator 
reglabil sub sarcină între limite extreme de 300 
V şi 350 A pe partea secundară, a unui redresor 
cu jet de mercur cu tensiune de ieşire reglabilă 
între 0 şi 300 V , a unui convertizor tri-monofa-
zat pentru sudare cu arc electric ş.a., cu care s-au 
efectuat lucrări ştiinţifice şi industriale. Doctor 
honoris causa al Universității Tehnice din Cluj-
Napoca (1993), Universității din Craiova (1999), 
Universității „Politehnica” din Timişoara (2001) 
şi Universității din Baia Mare (2003). A fost 
distins de două ori cu Premiul I al Ministerului 
Învăţământului, cu „Ordinul Muncii”, cls. III şi cu 
„Steaua Republicii”, cls. IV. „Profesor Emerit”. 

DRAGOMIR, SILVIU 
(13 martie 1888, Gurasada, jud. Hunedoara – 
23 februarie 1962, Bucureşti), istoric, teolog şi om politic.
Membru titular – 25 mai 1928 
(membru corespondent – 26 mai 1916; 
repus în drepturi – 3 iulie 1990)
Preşedinte al Secţiunii istorice (1945–1948)
Discurs de recepţie: Un precursor al unităţii 
naţionale: profesorul ardelean Constantin 
Romanul Vivu (29 mai 1929)

 A urmat cursurile liceului românesc din 
Blaj (1897–1903) şi ale liceului sârbesc din 

Novisad (1903–1905), după absolvirea cărora 
s-a înscris la Facultatea de Teologie din Cernăuţi 
(1905–1909). Şi-a continuat specializarea la 
Universitatea din Viena (1909–1911), perioadă 
din care datează şi primele sale investigaţii în 
arhive din Viena, Karlowitz şi Belgrad (1910), 
urmate, între 1910 şi 1911, de studii şi cercetări 
în arhive din Rusia. A fost profesor de istorie 
bisericească la Seminarul „Andreian” din Sibiu 
(1911–1919), profesor de istoria popoarelor 
din sud-estul Europei la Facultatea de Litere şi 
Filosofie din cadrul Universităţii din Cluj (1919–
1947); a deţinut conducerea Seminarului de stu-
dii sud-est europene, al unui colectiv de istorie 
modernă la Institutul de Istorie şi Arheologie 
din Cluj (1957–1962) şi al revistei „Revue de 
Transylvanie”, înfiinţată de el (1934). S-a nu-
mărat printre participanţii la Marea Adunare 
Naţională de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918, 
fiind ales unul dintre secretari; ministru de stat 
pentru minorităţi (1939, 1939–1940); consilier 
regal (1939–1940). După greva studenţilor din 
Cluj (mai-iun. 1946) a intrat în vizorul Siguranţei, 
fiind acuzat că ar fi sprijinit moral mişcarea de 
protest. Pensionat forţat la numai 59 de ani, a 
fost arestat şi judecat în procesul Băncii Agrare 
din Cluj, din al cărui Consiliu de administraţie fă-
cea parte, primind un an jumătate de închisoare 
corecţională. În 1950 a fost transferat la Sighet, 
fiind anchetat pentru activitatea politică desfăşu-
rată anterior, detenţia prelungindu-i-se până în 
1955. După eliberare, a fost încadrat colabora-
tor extern, apoi cercetător ştiinţific permanent la 
Institutul de Istorie şi Arheologie din Cluj. Istoric 
al sud-estului european, s-a distins îndeosebi 
prin studiile consacrate romanităţii sud-dunăre-
ne şi slavisticii: Vlahii din Serbia în sec. XII–XV 
(1922); Vlahii şi morlacii. Studiu din istoria ro-
mânismului balcanic (1924); Originea colonii-
lor române din Istria (1924); Vlahii din nordul 
Peninsulei Balcanice în Evul Mediu (1959) ş.a. O 
atenţie aparte a acordat Revoluţiei române de la 
1848 din Transilvania (Studii şi documente privi-
toare la Revoluţia românilor din Transilvania în 
anii 1848–1849; Studii privind istoria Revoluţiei 
române de la 1848, apărută postum, 1989); legă-
turilor istorice dintre Ţările Române (Documente 
noi privitoare la relaţiile Ţării Româneşti cu Sibiul 
în sec. XV–XVI, 1926–1927); frământărilor sociale 
şi religioase din sec. XVIII (Contribuţii privitoare 
la relaţiile Bisericii româneşti cu Rusia în veacul 
al XVIII-lea, 1912; Relaţiile bisericeşti ale româ-
nilor din Ardeal cu Rusia în veacul XVIII, 1914; 
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Istoria desrobirii religioase a românilor din Ardeal 
în sec. XVIII, 2 vol., 1920, 1930; Vechile biserici 
din Zarand şi ctitorii lor din sec. XIV–XV, 1929; 
La politique religeuse des Habsbourgs et les inter-
ventions russes au XVIIIe siècle, 1944; Românii din 
Transilvania şi Unirea cu Biserica Romei, 1959); 
diferitelor aspecte din istoria Transilvaniei 
(The ethnical minorities in Transylvania, 1927; 
La Transylvanie roumaine et ses minorités eth-
niques, 1934; La Hongrie et le problème de la 
Transylvanie, 1934; Les Roumains de Transylvanie 
à la veille du mouvement de résurrection natio-
nale, 1938; La Transylvanie avant et après l’ar-
bitrage de Vienne, 1943; Vingt-cinq ans après la 
réunion de la Transylvanie à la Roumanie, 1943; 
La patrie primitive des Roumains et les frontières 
historiques, 1944; Le Banat roumain. Esquisses 
historiques, 1944). A fost şi autorul monogra-
fiilor: Avram Iancu (1924); Ioan Buteanu, pre-
fectul Zarandului în anii 1848–1849 (1928); 
Nicolae Bălcescu în Ardeal (1930); Dr. Ioan Mihu: 
Spicuiri din gândurile mele politice, culturale, eco-
nomice (1938); Andrei Şaguna et Joseph Rajacić 
(1943). Comandor, apoi Mare Ofițer al Ordinului 
„Coroana României”, Mare Ofițer al Ordinului 
„Ferdinand I”.

DRĂGOI, SABIN V. 
(6 iunie 1894, Selişte, jud. Arad – 31 decembrie 
1968, Bucureşti), compozitor şi folclorist
Membru corespondent – 2 iulie 1955

 Studii muzicale la Iaşi (1918–1919), con-
tinuate apoi la conservatoarele din Cluj (1919–
1920) şi Praga (1920–1922). A fost profesor 
de vioară, cor şi fanfară la Şcoala Normală din 
Deva (1922–1924), profesor de armonie, con-
trapunct şi compoziţie (1924–1942) şi director 
(1925–1943) al Conservatorului Municipal 
din Timişoara, director al corurilor bărbăteşti 

„Doina” şi „Banatul” din Timişoara (1924–
1932), dirijor al corului mixt „Crai Nou” din 
Timişoara (1936–1940), director al Operei 
Române din Cluj-Timişoara (1940–1944), di-
rector (1942–1944) şi profesor de armonie, 
contrapunct şi compoziţie la Conservatorul 
şi la Institutul de Artă din Cluj-Timişoara 
(1943–1944), profesor de armonie, contra-
punct (1946–1949) şi compoziţie (1949–1950) 
la Conservatorul din Timişoara, director al 
Institutului de Folclor din Bucureşti (1950–
1964), profesor de folclor la Conservatorul din 
Bucureşti (1950–1952). S-a aplecat asupra cre-
aţiei populare, alcătuind culegerile de folclor 
303 colinde cu texte şi melodii culese şi notate 
(1930); Melodii populare din Valea Almăjului 
(1937); 20 colinde din comuna Zam – Hunedoara 
(1957) şi studii privitoare la creaţia populară: 
Monografia muzicală a comunei Belinţ. 90 de me-
lodii cu texte culese, notate şi explicate (1942); 
Despre unele ciudăţenii (şozenii) în textele colin-
delor noastre (1968); Armonizarea cântecului 
popular românesc (1969). Influenţa creaţiei po-
pulare se resimte şi în compoziţiile sale, îndeo-
sebi în muzica corală: Şase coruri bărbăteşti pe 
teme populare (1926); Trei coruri mixte pe teme 
populare (1933); Patru coruri mixte pe teme po-
pulare (1934); Coruri pentru copii pe teme popu-
lare (1935); 30 coruri din comuna Belinţ (1935); 
Două cântece din Maramureş pentru cor bărbă-
tesc (1953) ş.a. Creaţia sa mai cuprinde: ope-
rele Năpasta (1927); Constantin Brâncoveanu 
(1929); Kir Ianulea (1937); Horia (1945); 
Păcală (1956); lucrări simfonice (Divertisment 
rustic; Divertisment sacru; Concertino pentru ta-
ragot şi orchestră; Concert pentru pian şi orches-
tră, suite, dansuri simfonice); muzică de cameră; 
muzică vocal-simfonică (cantata Slăvită lumină, 
1927; cantata Mai multă lumină, 1951; orato-
riul Povestea bradului, 1952; cantata Cununa, 
1959); muzică pentru filme (Mitrea Cocor, 1952; 
Ciocârlia, 1954). A lăsat şi câteva manuale: Carte 
de cântece pentru clasa I secundară de băieţi şi fete 
(1931); Carte de cântece pentru clasa II secundară 
de băieţi şi fete (1932); Carte de cântece pentru 
clasa III secundară de băieţi şi fete (1932); Carte 
de cântece pentru clasa IV secundară de băieţi şi 
fete (1932); Carte de cântece clasa V a liceelor in-
dustriale şi comerciale (1938). Membru și vice-
președinte (1940–1945, 1952–1956) al Uniunii 
Compozitorilor din România, membru activ 
(1957–1961) şi membru în consiliul executiv 
(1961–1968) la „The International Folk Music 
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Council” din Londra. A fost distins cu Premiul 
de compoziţie „George Enescu”, Marele Premiu 
„Năsturel-Herescu” al Academiei Române, 
Premiul „Robert Cremer”, Medalia comemo-
rativă „ Bartók Béla”. „Artist Emerit” (1951) şi 
„Maestru Emerit al Artei” (1953). 

DRĂGULESCU, CORIOLAN 
(4 aprilie 1907, Vărădia, jud. Caraş-Severin – 
1 iunie 1977, Bucureşti), inginer chimist
Membru titular – 21 martie 1963 
(membru corespondent – 2 iulie 1955)
Preşedinte al Secţiei de știinţe chimice (1970–
1977); preşedinte al Bazei de Cercetări Ştiinţifice 
din Timişoara a Academiei Române (1962–1977)

 După absolvirea Liceului „C. 
Diaconovici-Loga” din Timişoara (1925), a ur-
mat cursurile Facultăţii de Știinţe din Cluj, unde, 
în 1936, şi-a susţinut şi doctoratul. În 1930 a fost 
numit custode la Laboratorul de chimie fizică. A 
fost asistent la Catedra de fizică generală experi-
mentală, apoi asistent şi şef de lucrări la Catedra 
de chimie anorganică şi analitică a Facultăţii de 
Știinţe din Cluj. În perioada 1945–1948 a fost 
profesor de chimie agricolă la Facultatea de 
Chimie Industrială din Timişoara, iar din 1948, 
profesor şi şef de catedră de chimie anorganică şi 
analitică şi primul decan al Facultăţii de Chimie 
Industrială din Timişoara. Paralel cu activitatea 
didactică, s-a consacrat cercetării ştiinţifice, con-
tribuind la aplicarea metodelor chimiei fizice în 
chimia analitică în România. În cercetările sale 
a abordat probleme legate de: introducerea me-
todelor fizico-chimice în analiza, cercetarea re-
surselor naturale ale României (minereuri, ape 
minerale, alimente etc.), separarea şi obţinerea 
metalelor rare din resurse naturale indigene; a 
elaborat studii în cele mai noi domenii, precum 
chimia coordinativă şi cea a solvenţilor neapoşi. 

A întocmit, împreună cu colaboratorii, peste 230 
de lucrări ştiinţifice, între care: Manual practic 
de chimie fizică. Termodinamică și cinetică (1941, 
în colab.); Elemente de teoria şi practica măsură-
rii pH-ului (1944, în colab.); Analiza chimică vo-
lumetrică (1947); O dezvoltare originală asupra 
structurii atomului în termenii mecanicii cuanti-
ce şi asupra legăturii chimice în teoria orbitalilor 
moleculari, ca şi în teoria câmpului liganzilor; 
Introducere în chimia anorganică modernă (1973, 
în colab.), ultima sa lucrare de mare amploare 
fiind monografia intitulată Chimia structurală 
modernă. Chimia coordinaţiei 8 (1977, în colab.), 
cuprinzând, în afara sistematizării originale în 
domeniul chimiei structurale, şi contribuţii origi-
nale în ce priveşte interpretarea legăturii chimice 
în cristale, introducerea formulelor de coordina-
ţie pentru prezentarea simplă a structurii etc. 
A avut un rol însemnat la crearea la Timişoara, 
în cadrul Institutului Politehnic, a Facultăţii de 
Agronomie (1945), care, din 1948, a devenit in-
stitut de sine stătător; tot atunci a contribuit la 
înfiinţarea Facultăţii de Chimie Industrială din 
Timişoara, al cărei prim decan a fost. A participat 
la întemeierea Uniunii Patrioților din Banat. Între 
nov. 1944 și apr. 1945 a deținut funcția de primar 
al Timișoarei, contribuind substanțial la înlătu-
rarea daunelor provocate de război. A reprezen-
tat România în Consiliul Uniunii Internaţionale 
de Chimie Pură şi Aplicată. S-a numărat prin-
tre membrii comisiilor de avizare ale revistelor 
„Talanta” din Belfast şi „Chimie minérale” din 
Paris. Membru de onoare al Societăţii de Chimie 
Industrială din Paris (din 1970). A fost distins cu 
„Ordinul Muncii”, cls. III (1962) și cls. II (1963) 
și cu Ordinul „Meritul Științific”, cls. II (1966). 
„Om de Știință Emerit” (1970).
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DUBINĂ, DAN 
(n. 28 iulie 1950, Timişoara), inginer
Membru titular – 5 iunie 2015 
(membru corespondent – 30 martie 2010)

 A absolvit Facultatea de Construcţii 
din cadrul Institutului Politehnic „Traian 
Vuia” din Timişoara, devenind inginer con-
structor (1974). În 1986 şi-a susţinut, sub con-
ducerea acad. Dan Mateescu, teza de doctorat 
Contribuţii la perfecţionarea metodelor de calcul 
a construcţiilor metalice hidrotehnice. Stavile. 
Şi-a continuat specializarea în proiectare asis-
tată de calculator la COCC Bucureşti (1984), în 
construcţii metalice uşoare la Universitatea din 
Liège (1992 si 1993), în construcţii metalice la 
CTICM Paris (1993), în construcţii din aluminiu 
la Universitatea Tehnică din München (1995). 
De-a lungul anilor a ocupat mai multe funcţii: 
asistent la Catedra de construcţii metalice din 
cadrul Facultăţii de Construcţii a Universităţii 
Tehnice din Timişoara (1978–1985), şef de lu-
crări (1985–1990), conferenţiar (1990–1992) şi 
profesor (din 1993) la Departamentul de con-
strucţii metalice şi mecanica construcţiilor din 
Universitatea „Politehnica” din Timişoara. Din 
2004 este şi director al Centrului de Excelenţă 
pentru Cercetări în Domeniul Mecanicii 
Materialelor şi Siguranţei Structurilor (CEMSIG) 
și șef al Secției de Construcții Metalice și Sudură, 
la CCTFA, Filiala Timișoara a Academiei Române 
(din 2015). A fost raportor și lector invitat pen-
tru conferințe și  prelegeri sau cursuri la manife-
stări științifice, membru în comisii de doctorat la 
universităţi din Belgia, China, Franţa, Germania, 
Marea Britanie, Portugalia, Spania, Africa de 
Sud, Norvegia, Turcia  etc.; lector şi coordona-
tor de curs la prestigiosul Centru Internaţional 
de Studii Mecanice de la Udine, Italia (în 1996, 
respectiv 2002). Între domeniile principale ale 
activităţii profesional-ştiinţifice sunt: aplicarea 

metodelor numerice în calculul structurilor; sta-
bilitatea structurilor metalice; construcţii metali-
ce din profile formate la rece; structuri metalice 
cu îmbinări semirigide; comportarea structurilor 
metalice la cutremur; comportarea la acțiuni 
extreme a construcţiilor metalice. Rezultatele 
cercetărilor sale se regăsesc în peste 600 de stu-
dii, articole, cărţi, intervenţii la reuniuni ştii-
nţifice naţionale şi internaţionale. Între cărțile 
publicate, menționăm: Coupled Instabilities in 
Metal Structures. Theory and Practical Aspects 
(1998, în colab); Moment Resistant Connections 
of Steel Frames in Seismic Areas (2000, în co-
lab.); Construcţii amplasate în zone cu mişcări 
seismice puternice (2003, în colab., lucrare dis-
tinsă cu Premiul Asociației Generale a Inginerilor 
din România); Cold-formed Steel Design (în lim-
ba greacă, 2004, în colab.); Performance crite-
ria for MR steel frames in seismic zones (2004, 
în colab.); Light Gauge Metal structures: Recent 
Advances (2005, în colab.); Behaviour and per-
formance of cold-formed steel framed houses under 
seismic action (2008); Dual high-strength steel 
eccentrically braced frames with removable links 
(2008, în colab.); Structural analysis and design 
assisted by testing of cold-formed steel structures 
(2008); Earthquake protection of historical buil-
dings by reversible mixed technologies (vol 5: 
Seismic protection of historical buildings: calcula-
tion models (2012); Design of Cold-formed Steel 
Structures (2012, în colab., distinsă cu Premiul 
„Anghel Saligny al Academiei Române); High 
Strength Steel in Seimic Resistant Building Frames 
(2015) ş.a. Este autorul a şapte brevete de in-
venţii în domeniul construcţiilor metalice, între 
care: structuri reticulate planare din elemente 
prefabricate şi nod de îmbinare pentru structu-
ri reticulate simplu strat. Face parte din comi-
tetele editoriale ale unor reviste internaţionale 
de profil: „Steel and Composite Structures”, 
„Advanced Steel Constructions”, „Thin Walled 
Structures”, „Steel Constructions-Design and 
Research”, ,,Proceedings of the Romanian 
Academy, Series A”  ş.a. Este reprezentantul 
României în Comisia europeană pentru oţel şi 
cărbune – COSCO (RFCS); membru în Comitetul 
executiv al Convenţiei europene de construcţii 
metalice, al cărei preşedinte a fost în perioa-
da 2005–2006, în International Association for 
Bridges and Structure (1990–2009), președinte  
al Comisiei de Stabilitate a Structurilor Metalice 
a Academiei Române, membru fondator şi pre-
şedinte (din 2001) al Asociaţiei Producătorilor 
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de Construcţii Metalice din România, membru în 
Asociaţia Generală a Inginerilor din România şi 
vicepreşedinte de Timiş (din 2001), vicepreșe-
dinte al Comisiei Naționale de Inginerie Seismică 
(din 2013). Doctor honors causa al Universităţii 
Tehnice din Cluj-Napoca (2005). A fost distins 
cu Premiul special la Salonul de invenţii din 
Timişoara (1985) şi Constanţa (1987), cu Premiul 
„Traian Vuia” acordat de Institutul Politehnic din 
Timişoara (1985), Premiul „Anghel Saligny” al 
Academiei Române (1990), pentru 16 lucrări 
în domeniul instabilității strucurilor metalice, 
cu Premiul Asociaţiei Generale a Inginerilor 
din România (2003), cu premii ale Convenţiei 
Europene de Construcţii Metalice (2003, 2007), 
ale Asociaţiei Inginerilor Constructori Proiectanţi 
de Structuri din România (2004, 2005, 2007), 
cu Premiul de excelenţă „Opera Omnia” acordat 
de Asociaţia Inginerilor Constructori Proiectanţi 
de Structuri din România (2005), cu Premiul 
de Excelență al Fundației „Politehnica” (2010). 
„Profesor Onorific” al Universității din Pécs, 
Ungaria (2012).

DUMITRIU, PETRU 
(8 mai 1924, Baziaş, jud. Caraş-Severin – 6 aprilie 
2002, Metz, Franţa), scriitor român, Germania
Membru de onoare – 31 mai 1993

 Studii liceale la Târgu Jiu şi universita-
re (Facultatea de Litere şi Filosofie) la Bucureşti 
şi München. După revenirea în ţară, a desfăşu-
rat o intensă activitate publicistică. Între 1954 
şi 1958 a fost director la Editura de Stat pen-
tru Literatură şi Artă şi redactor-şef al revistei 
„Viaţa românească”; fondator al seriei noi a co-
lecției „Biblioteca pentru toți” (1956). A debutat 
în „Revista Fundaţiilor Regale” cu piesa Preludiu 
la Electra (1945) şi cu volumul Euridice. 8 proze 
(1947), urmat de nuvelele Vânătoarea de vulpi, 

Nopţile din iunie, O sută de kilometri (1949) şi 
de romanul Drum fără pulbere (1951). În 1957 a 
publicat Cronica de familie (3 vol.). În 1960 s-a 
stabilit în Germania. A publicat un număr impre-
sionant de cărţi: Les Boyards (1960); Les plaisirs 
de la jeunesse (1960); Rendez-vous au Jugement 
Dernier (1961); Incognito (1962); L’Extrême-
Occident (1964); Les initiés (1966); Le souri-
re sarde (1967); Homme aux yeux gris (3 vol., 
1968–1969); Au Dieu inconnu (1979); Comment 
ne pas l’aimer! Une lecture de l’Évangile selon 
Saint Marc (1981); Zéro ou le point de départ 
(1981); La liberté (1983); Mon semblable, mon 
frère (1983); Walky-Talkie. Marcher vers Dieu, 
parler à Dieu (1983); Je n’ai d’autre bonheur que 
Toi. Essai de dévotion moderne (1984); La femme 
au miroir (1988); La moisson (1989); Les amours 
difficiles (1989); Les amours singulières (1990); 
Proprietatea şi posesiunea (1991); Vârsta de aur 
sau Dulceaţa vieţii (Memoriile lui Toto Istrati) 
(1999) ş.a. În 2004 creația sa a fost reunită în 
cele 3 vol. de Opere. O parte dintre lucrările 
sale au apărut şi în diverse edituri româneşti. 
Membru al Uniunii Scriitorilor (1950). A fost 
distins cu Premiul de Stat, cls. II (1951) şi cu 
Premiul „Charles Ulmont” (1990). Cetăţean de 
onoare al municipiului Târgu Jiu (1993).

FLONTA, MARIA-LUISA 
(n. 21 iulie 1944, Timişoara), biolog
Membru corespondent – 15 noiembrie 2011

 A absolvit Facultatea de Biologie, Geogra-
fie şi Geologie, Secţia biologie a Universităţii 
„Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca (1967). Şi-a 
continuat specializarea în Germania ca bur-
sieră a Fundaţiei „Alexander von Humboldt” şi 
în Belgia, la Universitatea KULeuven. Domeniile 
sale de cercetare sunt fiziologia moleculară şi, 
începând, cu anul 2000, neurobiologia, având 
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contribuţii deosebite referitoare la fiziologia 
pancreasului endocrin, evidenţierea receptoru-
lui pentru insulina în membrana adipocitelor, 
transportul ionic transepitelial şi mecanismul de 
autoinhibiţie a canalului de sodiu apical, eluci-
darea modului de acţiune a medicamentelor ge-
riatrice (tip „Gerovital”), fiziologia senzorială a 
termorecepţiei şi nocicepţiei; evidenţierea în pre-
mieră a canalului TRPM8 implicat în transducţia 
stimulului termic-rece, elucidarea modului de 
acţiune analgezic al antidepresivelor (amitripti-
lina, hipericina), corelaţia între activitatea bio-
logică observată şi cea prezisă pentru substanţe 
farmacologice (inihibitori ai proteazei HIV1, 
antidepresive, neuroleptice) prin modelare mo-
leculară pe calculator; determinanţi moleculari 
ai neuropatiei diabetice (sensibilizarea canalului 
TRPV1). Rezultatele cercetărilor ştiinţifice efec-
tuate au fost publicate în 13 capitole în cărţi de 
specialitate şi numeroase studii apărute în reviste 
internaţionale prestigioase („Nature”, „Hormone 
and Metabolic Research”, „Histochemie”, 
„Diabetologia”, „Journal of Biochemical and 
Biophysical Methods”, „Pfluger’s Archiv – 
European Journal of Physiology”, „Journal of 
Molecular Structure” (THEOCHEM), „Biochimica 
Biophysica Acta”, „International Journal of 
Pharmaceutics”, „Neuroscience Letters”, „Journal 
of Neuroscience Methods”, „Journal of Pharmacy 
and Pharmacology”, „Journal of Cellular and 
Molecular Medicine”, „Journal of Molecular 
Modeling”, „Experimental Brain Research”), 37 
lucrǎri publicate în reviste BDI, între care: Effect 
of CoCl2 on the cells of the endocrine pancreas in 
the snake (Natrix n.natrix) (1970); Localisation 
of Insulin on Fat Cell Ghosts by Ferritin labeled 
Insulin Antibodies (1974, în colab.); Procaine has 
opposite effects on passive Na and K permeabilities 
in frog skin (1987, în colab.); Procaine effects on 
sodium and chloride transport in frog skin (1988, 
în colab.); Evaluation of the stimulatory capaci-
ty of procaine on Na transport through frog skin 
(1991, în colab.); Procaine inhibits the basolat-
eral K conductance in HT29 cl.19A cells (1993, în 
colab.); The hydrophobic acyl-chain effect in the 
lipid domains appearence through phospholipid 
bilayers (1998, în colab.); Cu2+ reveals differ-
ent binding sites of amiloride and CDPC on the 
apical Na channel of frog skin (1998, în colab.); 
Interaction of the antioxidant flavonoid quercetin 
with planar lipid bilayers (2000, în colab.); Cold 
transduction by inhibition of a background potas-
sium conductance in rat primary sensory neurons 

(2001, în colab.); A system for applying rapid 
warming or cooling stimuli to cells during patch 
clamp recording or ion imaging (2001, în colab.); 
Cold current in thermoreceptive neurons (2001, în 
colab.); Ion channels activated by cold and men-
thol in cultured rat dorsal root ganglion neurons 
(2002, în colab.); Amitriptyline has a dual effect 
on the conductive properties of the epithelial Na 
channel (2002, în colab.); Zinc is a voltage-de-
pendent blocker of native and heteroloogously ex-
pressed epithelial Na channels (2003, în colab.); 
Hyperici herba extract interaction with artificial 
lipid bilayers (2004, în colab.); Quantitative 
structure-activity relationship by CoMFA for cyclic 
urea and nonpeptide-cyclic cyanoguanidine de-
rivatives on wild type and mutant HIV-1 protease 
(2005), în colab.); Extracellular trypsin increases 
ASIC1a selectivity for monovalent versus divalent 
cations (2005, în colab.); Thermodynamic prop-
erties of hyperpolarization-activated current (Ih) 
in a subgroup of primary sensory neurons (2006, 
în colab.); Hypoxia-induced senzitization of tran-
sient receptor potential vanilloid 1involves activa-
tion of hypoxia-inducible factor-1 alpha and PKC 
(2011). Este autoarea a 12 manuale pentru uzul 
studenţilor. 

FOIAŞ, CIPRIAN ILIE 
(n. 20 iulie 1933, Reşiţa), matematician român, 
S.U.A. 
Membru de onoare – 11 mai 1994

 Studii universitare (Facultatea de 
Matematică) la Bucureşti. În 1961 şi-a susţi-
nut teza de doctorat Unele aplicaţii ale mulţimi-
lor spectrale; în 1962 a obţinut titlul de doctor 
docent. După absolvirea facultăţii, a fost numit 
preparator la Catedra de calcul diferenţial şi 
integral din cadrul Universităţii din Bucureşti, 
de unde, în 1958, s-a transferat la Institutul de 
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Matematică al Academiei Române; în 1966 a 
devenit profesor la Catedra de analiză matema-
tică a Facultăţii de Matematică din Bucureşti, 
iar în 1978 la Universitatea Paris-Sud. Din 1979 
s-a stabilit în S.U.A., fiind profesor la Indiana 
University (din 1983 „distinguished professor”). 
A fost „visiting professor” la numeroase univer-
sităţi din întreaga lume (Dresda, Paris, Pisa, Tel 
Aviv ş.a.). A desfăşurat şi desfăşoară o activitate 
ştiinţifică cu deosebire în teoria operatorilor şi în 
teoria ecuaţiilor neliniare cu derivate parţiale. A 
aplicat pentru prima dată distribuţiile vectoriale 
în teoria spectrală, rezultatele sale fiind folosite 
de numeroşi matematicieni români şi străini. A 
publicat, singur sau în colaborare, peste 300 de 
cărţi şi studii: Spectral Theory in Noncommutative; 
Banach Algebras Based on the Resolvent Concept 
(1962); Analyse harmonique des opérateurs de 
l’espace de Hilbert (1967); Theory of Generalized 
Spectral Operators (1968); Dual Algebras with 
Applications to Invariant Subspaces and Dilation 
Theory (1985); Navier-Stokes Equation (1988); 
The Commutant Lifting Approach to Interpolation 
Problems (1990) ş.a. Contribuţiile sale în teoria 
spectrală sunt binecunoscute în lumea matema-
ticii (noţiunea de „decompozabilitate”). Membru 
al Academiei Ungare de Ştiinţe (1993). A fost 
distins cu premiile „Norbert Wiener” și „Rothrock 
Faculty Teaching”.

GÂRBAN, ZENO 
(n. 13 decembrie 1939, Timişoara), biochimist
Membru corespondent – 15 noiembrie 2011

 După absolvirea Liceului „C. D. 
Loga” (1956) a urmat cursurile Facultăţii de 
Agronomie şi Zootehnie, Secţia zootehnie 
din cadrul Universităţii de Ştiinţe Agricole a 
Banatului din Timişoara (1956–1962) şi ale 
Facultăţii de Chimie a Universităţii „Babeş-Bolyai” 

din Cluj-Napoca (1968–1973). În 1982 şi-a sus-
ţinut teza de doctorat Investigaţii asupra acizilor 
nucleici nativi şi denaturaţi: Interacţia acidului 
deoxiribonucleic şi metaboliţilor purinici cu me- 
tale divalente, devenind doctor în ştiinţe chimice, 
specialitatea biochimie. A ocupat diverse func-
ţii: preparator la disciplina de fiziologie animală 
comparată la Universitatea de Ştiinţe Agricole 
din Timişoara (1962); inginer/şef serviciu/vice-
preşedinte de consiliu agricol în cadrul Direcţiei 
Regionale Crişana-Oradea (1962–1966); şef al 
Laboratorului de selecţie/Genetică animală din 
Oradea (1966–1969); chimist analist-contracte 
de cercetare la Universitatea de Ştiinţe Agricole 
din Cluj-Napoca (1973–1974); biochimist analist 
la Laboratorul central al clinicilor universitare de 
la Spitalul Judeţean nr. 1 din Timişoara (1974–
1979); biochimist/cercetător ştiinţific principal 
II la Laboratorul de embriologie al Academiei de 
Ştiinţe Medicale, integrat în Institutul de Sănătate 
Publică din Timişoara (1979–1991); conferen-
ţiar la disciplina de biochimie-biologie molecu-
lară la Facultatea de Tehnologia Produselor 
Agroalimentare din cadrul Universității de 
Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a 
Banatului din Timişoara (1991–1995); profe-
sor (1995–2009); profesor consultant/cercetător 
ştiinţific I (din 2009). Activitatea sa ştiinţifică a 
fost orientată spre următoarele domenii: după 
1962: fiziologie animală e.g. circulaţia sanguină 
– lactopoeza, interrelaţii neuro-endocrine în va-
sectomie; biochimie medicală veterinară e.g. adi-
tivi alimentari furajeri, metaboliţi ai materialului 
seminal; după 1973: biochimia acizilor nucleici, 
biologia moleculară, xenobiochimie; a abordat 
teme privind: interacţii specifice acidului de-
oxiribonucleic – DNA, e.g. DNA-ioni metalici, 
DNA-hidrocarburi aromatice, DNA-citostatice 
efecte in vitro şi in vivo în relaţia DNA-cisplatină şi 
DNA-ciclofosfamidă; eredo-patologie e.g. efecte-
le pe modele experimentale animale (complexul 
materno-fetal) induse de ioni metalici, etanol 
ş.a.; metabolizarea nutrienţilor şi biotransforma-
rea xenobioticelor chimice de interes alimentar 
şi farmaceutic, e.g. mecanisme, efecte; patobi-
ochimia urolitiazelor e.g. mecanismul heterogen 
al nucleaţiei uroconcrementelor; rolul xenobio-
ticelor chimice în alimentaţie şi patobiochimie, 
e.g. contaminarea deliberată – aditivarea şi con-
taminarea accidentală / ilicită – poluarea. A efec-
tuat (după 1989) specializări prin vizite de do-
cumentare și schimburi de experienţă în Grecia, 
Ungaria, Germania, Austria, S.U.A. Activitatea 
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ştiinţifică s-a concretizat prin publicarea (singur 
sau în colaborare) a peste 360 de lucrări ştiin-
ţifice în ţară şi străinătate; 26 cărţi (din care 
18 de unic autor); capitole de cărţi publicate în 
edituri externe: Pergamon Press-Oxford (1984), 
Libbey-Londra (1997), Wiley-VCH-Weinheim 
(2004). Dintre cărţile mai importante, menți-
onăm: Biochimie: Tratat comprehensiv (4 vol., 
1993–2014, aflat la a 5-a ediţie); Biologie mole-
culară: Concepte, metode, aplicaţii (în 2009, a 6-a 
ediţie); Xenobiochimia în ştiinţele agricole şi ştiin-
ţa alimentului; Nutriţia umană etc. În premieră, 
a publicat Xenobiochimia: Tratat comprehensiv 
(2005). A iniţiat constituirea „Grupului de lucru 
pentru cercetarea metalelor în sistemele biologi-
ce” (metalomică) la Timişoara (1979). Ulterior, 
în colaborare, a organizat seria de simpozioane 
internaţionale „Metal Elements in Environment, 
Medicine and Biology” (1993–2010), desfăşu-
rate sub auspiciile Academiei Române, lucrările 
fiind publicate în 10 tomuri. De asemenea, a pu-
blicat articole și cărţi cu teme de istoria învăţă-
mântului universitar, istorie locală etc. Membru 
în: Uniunea Societăţilor de Ştiinţe Medicale, 
Societatea Naţională de Biologie Celulară, 
Societatea Română de Biochimie, Societatea 
Română de Biominerale, Societatea de Chimie 
Analitică din România, Societatea Română 
pentru Cercetarea Magneziului, International 
Society for Trace Element Research in Human, 
Fondazzione „Alessio Pezcoller” din Trento, 
European Placenta Group, European Cell 
Biology Organisation, New York Academy of 
Sciences, American Chemical Society. A fost dis-
tins cu Premiul „Traian Săvulescu” al Academiei 
Române (2003).

GOLDIŞ, IOSIF (Ioan) 
(17 februarie 1836, Socodor, jud. Arad –  
23 martie 1902, Arad), episcop ortodox
Membru corespondent – 22 martie 1882

 Studii gimnaziale la Socodor, 
Békéscsaba (Ungaria) şi Arad şi superioare la 
Arad (Institutul Teologic), Debreţin (Academia 
de Drept) şi Pesta (Facultatea de Filosofie). În 
1869 s-a călugărit la Hodoş-Bodrog, luându-şi 
numele de „Iosif”, apoi a fost hirotonit ierodia-
con (1872) şi ieromonah (1875). A fost profesor 
la Institutul Teologic din Arad (1869–1873), 
profesor de limba şi literatura română la li-
ceul de stat din Arad (1873–1892), administra-
tor protopopesc la Arad (1878–1880); director 
al Institutului Teologic-Pedagogic din Arad 
(1885–1886). În 1892 a devenit vicar la Oradea, 
calitate în care a înfiinţat la Rontău o casă de oas-
peţi pentru clericii ortodocşi; în 1899 a fost ales 
episcop al Aradului, funcţie deţinută până la în-
cetarea din viaţă. S-a numărat printre colabora-
torii foilor „Speranţa” şi „Lumina”. În 1880 a pu-
blicat lucrarea Latinitatea limbii române, urmată 
de Schiţă istorică despre participarea României 
la războiul ruso-turc din anul 1877–1878 (apă-
rută în „Neue Arader Zeitung”, 1882–1883) şi o 
Gramatică a limbii maghiare (1884); a tradus în 
maghiară poemul Jehova de Carmen Sylva. 
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GOLDIŞ, VASILE 
(12 noiembrie 1862, Mocirla, azi Lunca Teuzului, 
jud. Arad – 10 februarie 1934, Arad), 
profesor, publicist şi om politic
Membru de onoare – 7 iunie 1919

 Văr de al doilea cu Iosif Goldiş. Studii li-
ceale la Arad şi universitare (istoria şi latina) la 
Budapesta şi Viena, perioadă în care s-a numărat 
printre membrii celor două societăţi ale studen-
ţilor români, „Petru Maior” şi „România jună”. 
Licenţiat în litere şi filosofie (1895), a fost nu-
mit candidat de profesor la Liceul „Eötvös” din 
Budapesta. S-a stabilit apoi la Caransebeş, din 
această perioadă datând şi debutul său publicistic 
la „Foaia diecesană”; paralel, a îndrumat societa-
tea de lectură a tinerilor şi foaia lor, „Progresul”. 
Transferat la Braşov, a fost profesor titular la lice-
ul ortodox, calitate în care a editat manuale de is-
torie şi de limbă latină pentru elevii de liceu, pro-
grame şcolare şi abecedare. Paralel, a desfăşurat 
o intensă activitate culturală şi politică: a partici-
pat la acţiunile de solidaritate cu memorandiştii, 
a fost secretar al casinei române şi al Societăţii 
pentru crearea unui fond de teatru român; în 
1893 a devenit membru al Partidului Naţional 
Român din Transilvania. În 1901 s-a stabilit la 
Arad, unde a funcţionat ca secretar al Episcopiei 
Ortodoxe Române şi profesor la Şcoala superi-
oară de fete, desfăşurând şi o intensă activitate 
publicistică. În mai 1905 a fost ales director al 
Asociaţiei naţionale arădene, consacrându-se în-
deosebi activităţii politice (între 1906 şi 1910 a 
fost deputat în Parlamentul de la Budapesta). În 
1911 a devenit director al ziarului „Românul” 
din Arad, şi director executiv al institutului ti-
pografic „Concordia”, al cărei scop era editarea 
ziarului „Românul”, precum şi tipărirea de cărţi 
şi broşuri necesare cultivării şi dezvoltării sen-
timentului naţional. În anul următor a publicat 
cea mai importantă lucrare a sa: Despre problema 

naţionalităţilor. În oct.1918 a redactat textul 
Declaraţiei de la Oradea a Partidului Naţional 
Român, iar în nov. 1918 manifestele Către naţi-
unea română şi Către popoarele lumii. A partici-
pat la Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia 
din 1 Decembrie 1918, unde a rostit un amplu 
discurs şi a dat citire Rezoluţiei Adunării. După 
Unire, a continuat activitatea politică (ministru 
al Instrucţiunii, Cultelor şi Naţionalităţilor în ca-
drul Consiliului Dirigent al Transilvaniei, deputat 
de Radna, Pecica şi Ineu, ministru al Artelor şi 
Cultelor, 1926–1927; din 1933 a făcut parte din 
Partidul Naţional Agrar al lui Oc. Goga); a des-
făşurat o bogată activitate culturală: a fost mem-
bru al Asociaţiunii Transilvane pentru Literatura 
Română şi Cultura Poporului Român (ASTRA), 
iar din 1923 preşedinte al ei; a organizat la Avrig 
comemorarea împlinirii a 100 de ani de la dispa-
riţia lui Gh. Lazăr, iar la Vidra, Ţebea şi Câmpeni 
a unui veac de la naşterea lui Avram Iancu etc. 
A lăsat: Istoria universală (3 vol., 1892–1897); 
Istoria patriei în legătură cu evenimentele epoca-
le din istoria universală (1896); Sintaxa limbii 
latine (1896); Subvenţionarea cultelor (1927); 
Discursuri (1928) ş.a.

HAŢEGAN, CORNEL 
(n. 17 august 1940, Ohaba-Matnic, jud. Caraş 
Severin), fizician
Membru corespondent – 12 martie 1992

 Licenţiat al Universităţii din Bucureşti, 
specialitatea fizică nucleară (1959–1964); doc-
torat (1973) la Institutul de Fizică Atomică din 
Bucureşti. Este cercetător ştiinţific la acest insti-
tut (din 1964); a fost cercetător „Humboldt” la 
universităţile Erlangen - Nürnberg (1970–1971) 
şi München (diferite stagii în perioada 2002–
2012). Are lucrări de cercetare fundamentală în 
diferite domenii ale fizicii atomice și nucleare: 
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reacții nucleare, ciocniri atomice, astrofizica nu-
cleară. Principalele direcții de cercetare sunt: 
fenomene de polarizare în reacții nucleare, feno-
mene de cuplaj în reacții nucleare, fenomene de 
prag în reacții nucleare, reacții cuazirezonante, 
defectul cuantic în ciocniri atomice, reacții de 
prag în cicluri nucleare stelare, stări atomice și 
nucleare slab legate, reacții hadronice în spec-
troscopia nucleară, metoda canalelor cuplate. 
Dintre rezultatele științifice prioritare se pot 
menționa: efectul de prag izotopic, teoria matri-
cii-R a fenomenelor de prag, fenomene de prag 
– funcția de intensitate neutronică – structura in-
termediară, matricea de ciocnire redusă, compre-
sia rezonanței de canale cuplate, defectul cuantic 
atomic și matricea multinivel, stări de prag pro-
tonice în ciclul stelar Ne-Na, împrăștiere nucle-
ară pe nivel izomer. O parte din aceste cercetări 
au fost preluate în laboratoare importante din 
străinatate (Universitatea Erlangen-Nürnberg, 
Institutul de Fizică Teoretică și Experimentală 
din Moscova, Institutul Fizico-Tehnic din Harkov, 
Universitatea de Stat din Leningrad, Laboratorul 
Național Oak-Ridge ș.a.). Are, de asemenea, 
contribuții semnificative în studii de: polariza-
re în fizica fenomenelor de prag, polarizare în 
procese de împrăștiere a protonilor și deute-
ronilor, polarizare în reacții de transfer, efecte 
multicanal în reacții nucleare, stări de prag în 
nuclee ușoare-medii, nuclee Borromeene, pro-
bleme computaționale în metoda canalelor cu-
plate. Președinte al Diviziei de Fizică Nucleară 
a Societății Române de Fizică (1990–2005). A 
fost distins cu Humboldt-Urkunde (1971) și cu 
Premiul „Dragomir Hurmuzescu” al Academiei 
Române (1976). A fost ales (mai 2000) Fellow of 
the Institute of Physics (UK). Cetățean de onoare 
al municipiului Caransebeș (aug. 2003).

HELL, STEFAN WALTER 
(n. 23 decembrie 1962, Arad), fizician de origine 
română, Germania
Membru de onoare – 24 octombrie 2012

 După cursurile primare urmate la 
Sântana, jud. Arad, în 1977 a fost admis la Liceul 
„Nikolaus Lenau” din Timișoara. Și-a continu-
at studiile în Republica Federală a Germaniei, 
unde a emigrat împreună cu familia în 1978. A 
studiat chimia la Universitatea din Heidelberg, 
unde, în 1990, și-a susținut disertația despre 
reprezentarea microstructurilor transparente 
în microscopul confocal (Abbildung transparen-
ter Mikrostrukturen im konfokalen Mikroskop), 
devenind doctor. Între 1991 și 1993 a lucrat la 
European Molecular Biology Laboratory, în ca-
drul laboratorului principal din Heidelberg, unde 
a reușit să demonstreze practic principiul micro-
scopiei 4Pi și să îmbunătățească considerabil 
rezoluția în profunzime. Din 1993 a deținut un 
post la Universitatea Turku din Finlanda, unde 
a fost șef de echipă în departamentul de fizică 
medicală, perioadă în care a dezvoltat principiul 
microscopului STED, microscop de fluorescență. 
În paralel, între 1993 și 1994, a activat timp de 
6 luni ca „Visiting Scientist”, în departamentul 
Engineering Science de la Universitatea Oxford. 
În 1996 a obținut calificarea postdoctorală care 
permite în Germania obținerea poziției de pro-
fesor universitar. În anul următor s-a angajat la 
Institutul „Max Planck” pentru chimie biofizică 
din Göttingen, unde s-a axat pe cercetări în do-
meniul microscopiei optice. Din 2002 a ajuns 
directorul institutului. În 2003 a devenit șef al 
secției de microscopie optică de mare rezoluție 
din cadrul DKFZ, pentru ca în 2004 să fie numit 
profesor onorar la Universitatea din Göttingen. 
Lucrările sale tratează probleme de pionierat în 
domeniul microscopiei optice de superrezolu-
ție, cu largi aplicații în nanoștiințe și nanoteh-
nologii. Are o contribuție decisivă în „spargerea” 
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limitei de rezoluție, dată de difracție şi reprezen-
tată prin formula descoperită de Abbe în 1873. 
În acest sens, microscopul 4Pi reprezintă prima 
mare realizarea a sa, dat fiindcă aceasta a con-
dus la obținerea unei rezoluții de ordinul a 100 
nm, care corespunde unui spot focal sferic de 
câteva ori mai mic decât cel obținut în micro-
scopia confocală. În 1999–2000 a urmat o nouă 
descoperire importantă: microscopia cu bale-
iaj laser bazată pe golire prin emisie stimulată 
(STED- Stimulated Emmision Depletion), iniți-
ind un nou domeniu de cercetare absolut nou în 
microscopie, în cadrul căruia s-a ajuns la o re-
zoluție de ordinul nanometrilor. Excepționala sa 
descoperire are implicații enorme în cercetările 
biologice, contribuind la înțelegerea fenomene-
lor biologice fundamentale care au loc la scară 
nanoscopică. Rezultatele cercetărilor sale sunt 
publicate în peste 320 de lucrări ştiințifice, în re-
viste de mare prestigiu: „Nature Biotechnology”, 
„Nature Methods”, „Science”, „Journal of Cell 
Biology” etc. A continuat să întrețină strânse le-
gături cu specialiștii români: în 2012 a partici-
pat la Conferința internațională „Micro-to Nano-
Photonics” organizată de Academia Română şi a 
fost oaspetele Institutului de Fizică Nucleară de la 
Măgurele, precum și al Institutului de Biochimie 
al Academiei. Din acelaşi an a devenit membru 
în colectivul de redacție al revistei „Romanian 
Reports in Physics”, editată de Academia Română. 
A fost distins cu Premiul Comisiei internațio-
nale de optică (2000), cu Premiul „Helmholtz” 
pentru metrologie (2001), cu Premiul pentru 
inovare al Fundației „Leibinger” (2002), cu 
Premiul „Carl-Zeiss” pentru cercetare oferit de 
fondul „Ernst-Abbe” (2002), cu premiile „G. 
Daimler” şi „K. Benz”, oferite de către Academia 
de Ştiințe Brandenburg din Berlin (2002–2004), 
cu Premiul pentru inovare oferit de preşedintele 
Germaniei (2006), cu Premiul „Cozzarelli” ofe-
rit de Academia Națională de Ştiințe din S.U.A. 
(2006), cu Premiul „Julius Springer” pentru fizică 
aplicată (2007), cu Premiul „Gottfried Wilhelm 
Leibniz” oferit de Societatea de Cercetare din 
Germania (2008), cu Premiul „Otto Hahn” pen-
tru fizică (2009), cu Premiul european „Körber” 
pentru ştiință (2011), cu Premiul „Gothenburg 
Lise Meitner” (2011), cu Premiul „Meyenburg” 
pentru cercetări în domeniul cancerului (2011), 
cu Ordinul Național „Coroana României” în grad 
de Comandor (2015). Laureat al Premiului 
„Nobel” pentru chimie „pentru dezvoltarea mi-
croscopiei fluorescente cu super-rezoluție (2014, 
împreună cu Eric Betzig și William E. Moerner).

HODOŞ, ENEA 
(31 decembrie 1858, Roşia Montană, jud. Alba – 
25 iulie 1945, Sibiu), folclorist şi scriitor
Membru corespondent – 23 martie 1904

 Fiul lui Iosif Hodoş. A învăţat la şcolile 
din Brad, Braşov şi Blaj, având printre profesori 
pe I. Al. Lapedatu şi I. Micu Moldovanu, care l-au 
îndrumat spre literatura populară. A urmat apoi 
cursuri de medicină, filosofie şi litere la Viena 
şi Pesta. Ca student, a fost membru al societăţii 
„România jună” din Viena, iar la Pesta a frecven-
tat societatea „Petru Maior”. Revenit în ţară, a 
fost profesor la Sibiu, Caransebeş şi Sighet. În 
1905 s-a stabilit definitiv la Sibiu, intrând în re-
dacţia ziarului „Telegraful român”. A colaborat 
la numeroase publicaţii ale vremii („Aurora ro-
mână”, „Convorbiri literare”, „Drapelul”, „Foaia 
diecezană”, „Foaia ilustrată”, „Luceafărul”, 
„Tribuna” etc.). S-a afirmat ca autor de manuale, 
între care se detaşează cel de istoria literaturii 
române. A avut şi preocupări privitoare la lim-
bă, întocmind un Mic dicţionar de neologisme. A 
purtat o intensă corespondenţă cu o serie de oa-
meni de cultură, din care răzbate, ca şi dintr-o 
serie de lucrări, un real interes pentru istoria şi 
faptele înaintaşilor: Simion Balint. Viaţa şi lup-
tele lui în Munţii Apuseni ai Ardealului la 1848–
49 (1913); O viaţă de luptă, suferinţă şi nădejde 
(1941); Din corespondenţa lui Simeon Bărnuţiu 
şi a contemporanilor săi (1944). A lăsat câteva 
nuvele şi un volum de Schiţe umoristice (1897). 
S-a remarcat mai cu seamă ca folclorist, între-
prinzând, la Caransebeş, o intensă acţiune de 
culegere a folclorului din împrejurimi, opera sa 
de culegător şi de editor situându-l, prin riguro-
zitatea ştiinţifică, alături de Gr. Tocilescu şi Ovid 
Densusianu. În 1892 a publicat un prim volum 
de Poezii populare din Bănat, cuprinzând, în cele 
patru capitole (De dragoste; De jale, de mustrare, 
de blestem; Vesele, glumeţe, satirice şi cătăneşti) 
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600 de strigături şi cântece lirice. În 1906 a 
apărut cel de-al doilea volum, Balade, care re-
uneşte 25 de cântece bătrâneşti bănăţene (între 
care Ducin, Toma, Mârza, Piperea, Pintea şi ciclul 
Novăceştilor), urmat în 1912 de cel de-al treilea, 
Descântece, unde a reunit 114 de texte însoţite de 
descrierea întregii practici magice, a obiectelor 
folosite şi a mimicii celui care descântă. A mai 
publicat un volum de basme (Frumoasa din nor şi 
alte poveşti) şi două de versuri inspirate de război 
(Frunzuliţe din război). S-a remarcat şi ca tradu-
cător, tălmăcind din creaţia lui I. S. Turgheniev 
(Clara Milici, 1890; Ceasul, 1909). 

HOSSU, IULIU 
(30 ianuarie 1885, Milaşu Mare, jud. Bistriţa-
Năsăud – 28 mai 1970, Bucureşti), episcop greco-
catolic
Membru de onoare – 2 iunie 1945 
(repus în drepturi – 3 iulie 1990)

 Studii gimnaziale la Reghin, Târgu 
Mureş şi Blaj (1896–1904), teologice la Roma, 
la Colegiul „De Propaganda Fide” (1904–1910), 
unde a obţinut doctoratul în teologie şi filosofie 
în 1910, an în care a fost hirotonit preot. Revenit 
în ţară, a fost secretar la Episcopia Lugojului 
(1910–1913), profesor la Seminarul Teologic 
din Lugoj (1913–1914), episcop de Gherla 
(1917–1948), perioadă în care a îndrumat acti-
vitatea Academiei Teologice din Cluj-Gherla şi a 
Şcolii Pedagogice de Fete din Gherla. A participat 
la Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia, de 
la 1 Decembrie 1918, unde, din însărcinarea ma-
relui Sfat Național Român, a citit proclamația de 
unire a Transilvaniei cu Regatul Român; ulterior, 
alături de episcopul Miron Cristea, de Al. Vaida-
Voevod și Vasile Goldiș, a făcut parte din dele-
gaţia care a dus la București declarația de Unire 
și cel care a înmânat regelui Ferdinand Actul 

Unirii Transilvaniei cu România. A desfăşurat o 
intensă activitate culturală în cadrul Asociaţiunii 
Transilvane pentru Limba Română şi Cultura 
Poporului Român (ASTRA). Şi-a adus o însem-
nată contribuţie ca senator, cu prilejul dezbaterii 
legii cultelor şi a ratificării Concordatului. A pu-
blicat cuvântări, predici, pastorale, articole, cele 
mai multe apărute în organul oficios al eparhiei, 
„Curierul creştin”. Pentru apărarea credincioşilor 
greco-catolici, în 1948 a fost arestat şi închis la 
vila patriarhală de la Dragoslavele (1948–1949). 
În urma refuzului de a renunţa la credinţa gre-
co-catolică şi de a accepta scaunul mitropolitan 
al Moldovei, a fost transferat în lagărul de la 
Căldăruşani (1948), iar de aici la Sighet, unde 
a fost supus unui regim de exterminare (1950–
1955). Ulterior a fost dus la Curtea de Argeş 
(1955–1956), apoi i s-a fixat, până la sfârşitul vie-
ţii, domiciliu forţat la Căldăruşani. Bolnav, a fost 
transferat la Spitalul „Colentina” din Bucureşti, 
unde a şi încetat din viaţă. La 28 apr. 1969 papa 
Paul al VI-lea l-a consacrat cardinal in pectore, 
numire făcută publică abia la 5 mart. 1973. A lă-
sat un volum de memorii intitulat Credința noas-
tră este viața noastră – Memoriile cardinalului dr. 
Iuliu Hossu (apărut postum, 2003).

IACOB, CAIUS 
(29 martie 1912, Arad – 6 februarie 1992, 
Bucureşti), matematician
Membru corespondent (2 iulie 1955) şi membru 
Membru titular – 21 martie 1963 
(membru corespondent – 2 iulie 1955)
Preşedinte al Secţiei de știinţe matematice 
(1979–1992)

 Studii secundare la Arad (Liceul „Moise 
Nicoară”, 1921–1924) şi Oradea (Liceul 
„Emanoil Gojdu”, 1924–1928) şi universitare 
(Facultatea de Știinţe, 1928–1931) la Bucureşti; 
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în 1931 şi-a luat licenţa în matematici. Şi-a 
continuat specializarea în mecanica fluidelor 
la Paris, unde, în 1935, şi-a susţinut teza Sur 
la détermination des fonctions harmoniques 
conjuguées par certaines conditions sur les limites. 
Applications à l’hydrodynamique, devenind doctor 
în ştiinţe matematice. A fost asistent la Şcoala 
Politehnică din Timişoara şi la Facultatea de Știinţe 
din Cluj, din 1939 trecând ca asistent al prof. V. 
Vâlcovici la Facultatea de Știinţe a Universităţii 
din Bucureşti. În 1943 a fost numit conferenţiar 
titular de geometrie şi matematici generale, 
apoi profesor, în 1950, la Facultatea de Știinţe a 
Universităţii din Bucureşti; în 1964 a fost numit 
şef al Catedrei de mecanica fluidelor şi teoria 
elasticităţii, apoi şef al Catedrei de mecanică 
generală, hidrodinamică şi teoria elasticităţii 
la Facultatea de Matematică-Mecanică. A fost 
preocupat de ridicarea nivelului învăţământului 
de specialitate, întocmind manuale: Curs de 
matematici generale (1942); Curs de matematici 
superioare (1957); Lecţii de matematici 
superioare (1959). A depus activitate ştiinţifică 
susţinută în domeniul analizei matematice, 
mecanicii generale a sistemelor, hidrodinamicii, 
aerodinamicii, teoriei elasticităţii. De numele său 
se leagă cercetările referitoare la rezolvarea unor 
probleme la limită privind funcţiile armonice 
conjugate, teoria aripii subţiri, elaborarea unor 
metode de studiu directe sau transonice cu 
aplicaţie la aerodinamica marilor viteze. Un 
domeniu în care s-a afirmat în mod deosebit a 
fost cel al fluidelor compresibile. A făcut un studiu 
exhaustiv al jeturilor gazoase, ajungând până la 
expresia finală a coeficientului de contracţie, care 
îi poartă numele. S-a aplecat, în egală măsură, 
şi asupra studiului aerodinamicii subsonice şi 
supersonice („metoda aproximativă în planul fizic 
al lui Imai-Lamla-Iacob”) şi metoda aproximării 
hidrografice, la care una dintre variante poartă, 
în literatura de specialitate, numele de „metoda 
coardei lui Caius Iacob”. În domeniul supersonic, 
a întocmit, încă din 1950, un memoriu privind 
teoria mişcărilor cronice, datorită lui România 
fiind una dintre primele ţări în care s-au 
abordat şi s-au rezolvat problemele matematice 
extrem de dificile generate de aerodinamica 
compresibilă. Rezultatele cercetărilor sale se 
regăsesc în numeroase lucrări şi studii, publicate 
singur sau în colaborare: Introducere matematică 
în mecanica fluidelor (1952) – prima lucrare de 
sinteză de acest gen în literatura de specialitate 
din România; Introduction mathématique à la 

mécanique des fluides (1959); Nouvelles recherches 
sur les problèmes mixtes de Volterra şi Hilbert et 
leurs applications à la mécanique des milieux 
continus (1970); Mecanica teoretică (1971); 
Matematici clasice şi moderne (3 vol., 1978–1979) 
ş.a. A fost și autorul unui Dicționar de matematici 
generale (1974). La inițiativa sa, în 1991 a fost 
înființat Institutul de Matematică Aplicată al 
Academiei Române, care în 2001 a fuzionat 
cu Centrul de Statistică Matematică al Academiei 
Române, devenind actualul Institut de Statistică 
Matematică și Matematică Aplicată „Gh. Mihoc – 
Caius Iacob”. Membru corespondent al Academiei 
de Științe din România (din 1941), membru al 
Academiei de Ştiinţe din Paris şi al Societăţii 
de Matematică din Franța. Laureat al Premiului 
„Henri de Parville” al Academiei de Ştiinţe din 
Paris (1940) și al Premiului de Stat (1955).

IVĂNESCU, GHEORGHE 
(20 octombrie 1912, Vutcani, jud. Vaslui – 3 iunie 
1987, Iaşi), lingvist
Membru corespondent – 3 februarie 1965

 Şi-a făcut studiile la Facultatea de Litere 
şi Filosofie a Universităţii din Iaşi (1933), con-
tinuate la École Pratique des Hautes Études 
din Paris (1934–1935) şi la Şcoala Română din 
Roma (1935–1937). Revenit în ţară, a funcţio-
nat ca asistent (1935–1945), profesor suplini-
tor (1945–1948) şi profesor titular la Catedra 
de limba română a Universităţii „Al. I. Cuza” 
din Iaşi (1948–1952), cercetător ştiinţific la 
Institutul de Lingvistică şi Istorie Literară din 
Iaşi (1952–1955). În 1946 a devenit doctor în 
filologie cu o teză despre Problemele capitale ale 
limbi române literare. Din această perioadă da-
tează şi primele studii de lingvistică, publicate în 
„Buletinul Institutului de Filologie Română «Al.
Philippide»”, reunite apoi în volumul Lingvistică 
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generală şi românească (1983). După o perioa-
dă în care a activat în cadrul Comisiei pentru 
formarea limbii şi poporului român, a fost nu-
mit profesor de lingvistică romanică şi generală 
la Universitatea din Timişoara (1962–1969); 
director al Sectorului de lingvistică din cadrul 
Bazei de Cercetări Ştiinţifice din Timişoara 
a Academiei Române (1963–1969); profe-
sor de lingvistică română şi indo-europeană la 
Universitatea din Craiova (1969–1971), unde a 
fost şi directorul Centrului de Istorie, Filologie 
şi Etnografie (1969–1971). În 1971 a revenit la 
Universitatea din Iaşi ca profesor de lingvistică 
indo-europeană (până în 1982); profesor consul-
tant (1982–1987); a fost redactor responsabil al 
„Analelor știinţifice ale Universităţii «Al.I. Cuza». 
Seria Lingvistică-Literatură” şi a făcut parte din 
colegiul de redacţie al revistei „Studii şi cercetări 
lingvistice”. A lăsat lucrări în domeniul lingvisti-
cii: Închideri şi deschideri ale vocalelor în primele 
timpuri ale limbii române (1970); Istoria limbii 
române (1980); amplul studiu introductiv la 
volumul Opere alese – Teoria limbii (1984) ş.a. 
Studiile sale de lingvistică românească (foneti-
că, gramatică, istoria limbii, limbă literară, lexic, 
toponimie, stilistică, dialectologie), de lingvisti-
că generală şi de istoria lingvisticii conţin ample 
şi frecvente referiri la numeroşi autori şi lucrări 
care aparţin diverselor perioade şi şcoli lingvisti-
ce; a elaborat teoria studiului „antropologist” al 
lingvisticii sau teoria dialectelor literare ale lim-
bii române etc.: Constituirea unei fonetici care să 
nu fie fiziologie şi acustică (1939); Gramatica şi 
logica (1963, 1964); La formation des langues ro-
manes occidentales (1965); Les lois fondamentales 
de l’évolution linguistique (1967); Storia delle par-
late popolari e storia delle lingue litterarie (1972); 
La distinction entre la linguistique descriptive et la 
linguistique historique au XIXe siècle (1972); Les 
subdivisions territoriales du roumain (1975) ş.a.

KANITZ, ÁGOST (Ágoston) 
(25 aprilie 1843, Lugoj, jud. Timiș – 12 iulie 1896, 
Cluj), botanist de naţionalitate germană
Membru corespondent – 22 martie 1882

 A urmat cursurile gimnaziale la Timişoara 
şi Nagy-Koroson, iar cele universitare la Viena. 
A fost profesor de botanică la Universitate, unde 
a reorganizat Catedra de știinţele naturii, şi 
director al Grădinii Botanice din Cluj. A spriji-
nit activ numeroşi studenţi români. A studiat cu 
deosebire flora din Transilvania, Ungaria şi regi-
unile învecinate. A descoperit o serie de plante: 
„Halorageae”, „Campanulaceae”, „Lobeliacae”.  
A lăsat lucrări, între care: Flora Sertum Territorio 
din Marea Kőrösiensis (1862); Bemerkungen 
über einige ungarische botanische Werke (1862);  
Geschichte der Botanik in Ungarn (1863); Versuch 
einer Geschichte der Botanik ungarischen (1865); 
Die Bisher bekannte Pflanzen Slavoniens (1866); 
A magyar tartományok növényzeti viszonyai 
(1866); Übersicht pflanzengeographischen 
Verhältnisse Ungarns, Siebenbürgens, Dalmatiens, 
Kroatiens und Slavoniens (1867); Einige Probleme 
der Allgemeinen Botanik (1873); Catalogus 
Cormophytorum și anthophytorum Serbiae, 
Bosniae, Herczegovinae, Montis Scodri, Albaniae 
hucusque cognitorum (1877, în colab.); Expeditio 
Austriaco- Hungarica ad oras Asiae orientalis 
(1878, în colab.); Plantae Romaniae huiusque 
cognitae (3 fasc., 1879–1881, în colab.) ș.a. 
A fost redactor al revistei „Magyar Növenytani 
Lapokat”. Membru corespondent al al Accademiei 
dei Lincei și al  Academiei Maghiare de Ştiinţe. 
A fost distins cu ordinele „Coroana României” în 
grad de Cavaler şi „Sf. Ana”, cls. III.
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LALESCU, TRAIAN 
(12 iulie 1882, Bucureşti – 15 iunie 1929, 
Bucureşti), matematician
Membru post-mortem – 31 ianuarie 1991

 După absolvirea Liceului „Internat” din 
Iaşi (1900), a urmat cursurile Şcolii de Poduri şi 
Şosele din Bucureşti (1900–1903), de unde s-a 
retras, înscriindu-se apoi la Facultatea de Ştiinţe 
a Universităţii din Bucureşti (1903–1905). În 
1905 și-a luat licenţa în ştiinţe matematice. 
Şi-a continuat pregătirea la Paris (1905–1908), 
trecându-şi din nou licenţa în matematică; în 
1908 şi-a susţinut teza Sur l’équation de Volterra, 
devenind doctor în ştiinţe matematice. Şi-a 
continuat pregătirea la Göttingen (1908–1909). 
A fost profesor la gimnaziile din Giurgiu (1906–
1910) şi din Bucureşti („Gh. Şincai”, 1909–1910, 
şi „D. Cantemir”, 1910–1912); asistent la Şcoala 
de Poduri şi Şosele (1909–1910), profesor supli-
nitor de analiză şi elemente de mecanică (1909–
1911), conferenţiar de algebră superioară (1910–
1913), profesor titular de algebră superioară şi 
teoria numerelor (1913–1929) la Facultatea de 
Știinţe a Universităţii din Bucureşti. În 1920, din 
iniţiativa sa, a luat fiinţă Şcoala Politehnică din 
Timişoara, fiind primul ei rector (1920–1921); 
în 1921 a editat la Timişoara „Revista matema-
tică”. Între 1918 şi 1919, aflat într-o misiune di-
plomatică la Paris, a frecventat cursurile Şcolii 
Superioare de Electricitate, obţinând diploma de 
inginer electrician (1919). Unul dintre fondatorii 
teoriei ecuaţiilor integrale şi unul dintre creatorii 
şcolii matematice româneşti, a lăsat contribuţii 
în diverse ramuri ale matematicii: teoria nume-
relor, algebră, geometrie, analiză matematică, 
trigonometrie, calculul vectorial şi tensional, 
mecanică, electricitate etc. Primele preocupări 
ştiinţifice privesc teoria numerelor şi algebra: 
însumări de factoriale consecutive, compunerea 
formelor pătratice, reprezentarea numerelor prin 

clase de forme aparţinând unui determinant dat; 
teoria lui Galois. În domeniul geometriei a pu-
blicat generalizări asupra unor probleme şi note 
de geometrie sintetică, de geometrie analitică şi 
de geometrie descriptivă. În domeniul ecuaţiilor 
integrale a studiat o clasă de ecuaţii diferenţiale 
liniare de ordin infinit, extinderea rezultatelor 
lui Volterra asupra ecuaţiei sale la cazuri mult 
mai generale; a cercetat ecuaţiile integrale li-
niare de ordin infinit, strâmb simetrice. S-a pre-
ocupat, totodată, de teoria seriilor trigonometri-
ce, s-a aplecat asupra funcţiilor liniare periodice, 
introducând funcţiile poligonale periodice şi 
metoda discontinuităţilor sau a incidentelor ne-
sinusoidale poligonale. Lui i se datorează une-
le studii originale privind aşa-numitele „funcţii 
spline” (de tip polinom). Rezultatele cercetărilor 
sale se regăsesc în numeroase cărţi şi studii: Sur 
le groupe des équations trinomes (1907); Sur les 
solutions périodiques des équations différentielles 
linéaires (1907); Sur l’équation de Lamé (1910); 
Introducere la teoria ecuaţiilor integrale (1911, 
tradusă şi în limbile franceză şi polonă), prima 
monografie pe plan mondial consacrată acestui 
domeniu; Introduction à la théorie des équations 
intégrales (1912); Culegere de probleme de geo-
metrie descriptivă şi de cosmografie (1914, în co-
lab.); Les équations différentielle linéaires d’ordre 
infini et l’équation de Fredholm (1918); Tratat 
de geometrie analitică (5 vol., 1920–1927); 
Calculul algebric. Polinoame. Fracţiuni raţionale 
(1924); Curs de geometrie analitică. Dreaptă, 
plan, conice, cuadrice (1931); La géométrie du 
triangle (1937) ş.a. A publicat Trigonometria 
lui Gh. Lazăr, „transcrisă după slove cirilice, 
însoțită de o notă biografică și de note explica-
tive” (1919). În „Gazeta matematică” a publicat 
articole referitoare la unii înaintași ai științei 
românești (Nicolae Culianu, Gheorghe Lazăr, 
Simion Marcovici), dar și la Cărți de matematici 
din Transilvania; Cărți și manuscrise grecești de 
matematică din Țările Române; Bibliografia ma-
tematică românească; Catalogul cărților și ma-
nuscriselor românești de matematică la Expoziția 
de la Iași din 1885. Personalitate multivalentă, a 
făcut parte din delegația României la Conferința 
de pace de la Paris, pentru care a scris o mono-
grafie despre problema etnografică a Banatului 
(Le problème éthnographique du Banat, 1919), 
furnizând argumente referitoare la apartenența 
la România a acestei provincii românești. În ca-
litate de deputat de Caransebeș (din 1920), a 
participat activ la elaborarea primei Constituții 
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a României reîntregite. În 1925 a întocmit și 
a prezentat în plenul Camerei Deputaților un 
Raport general asupra proiectului de buget al veni-
turilor și cheltuielilor statului. Împreună cu astro-
nomul Nicolae Coculescu, a contribuit la reforma 
calendarului. Membru al Asociației Culturale a 
Banatului și al Asociaţiunii Transilvane pentru 
Limba Română şi Cultura Poporului Român 
(ASTRA).

LUPAŞCU, GHEORGHE O. 
(22 martie 1908, Botoşani – 19 noiembrie 1979, 
Bucureşti), parazitolog
Membru corespondent – 1 noiembrie 1948

 Studii liceale la Botoşani şi univer-
sitare (Facultatea de Știinţe, 1922–1932) la 
Bucureşti, în 1932 luându-şi licenţa în ştiinţe 
naturale. În 1946 şi-a susţinut teza de doctorat 
Studii asupra culicidelor din România. Şi-a con-
tinuat specializarea asupra biochimiei ţânţarilor 
anofeli la Institutul Superior de Medicină din 
Roma (1940). A fost profesor la Institutul de 
Medicină din Timişoara, pe care l-a condus în-
tre 1946 şi 1952 în calitate de rector; director 
al Bazei de Cercetări Ştiinţifice Timişoara a 
Academiei Române; profesor la Institutul de 
Perfecţionare a Medicilor şi Farmaciştilor (1952–
1958) şi la Facultatea de Medicină din Bucureşti 
(1958–1973); director ştiinţific al Institutului 
„Dr. I. Cantacuzino” din Bucureşti (1952–1954). 
Consultant al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, 
calitate în care a întreprins călătorii de studii 
privind lupta contra malariei în ţări din Africa. 
A adus contribuţii în parazitologia şi epidemio-
logia malariei, bolile transmisibile prin vectori, 
imunitatea în bolile parazitare (trichineloză, hi-
datidoză etc.), la studiul problemelor legate de 
practica parazitologică, în primul rând diagnosti-
cul şi combaterea principalelor antropozoonoze, 

la sistematica şi ecologia culicidelor şi fleboto-
miilor, rezultatele cercetărilor sale făcându-le 
cunoscute prin importante lucrări: Malaria 
(1943); Principii şi metode ale eradicării malariei 
(1957); Hidatidoza (1968); Trichineloza (1970); 
Trichomoza urogenitală (1971); Hidatidoza, o 
zoonoză cu grave repercusiuni în patologia uma-
nă (1972); Paraziţi cu patogenitate condiţiona-
tă (1972) ş.a. Între 1958 şi 1964 a participat 
la prima mare acţiune din jud. Brăila pentru 
prevenirea şi combaterea echinocorozei, cisti-
cerozei şi cenurozei la animalele domestice şi 
la om. Membru în colegiile de redacţie ale unor 
reviste internaţionale de profil: „Helmintologia” 
(Praga), „International Journal for Parazitology” 
(Londra). Membru al Societăţii de Parazitologie 
Exotică din Paris şi al Societăţii Regale de 
Medicină şi Igienă din Londra. A fost distins cu 
Ordinul „Meritul Științific” cls. II (1971).

MACOVSCHI, EUGEN 
(4 februarie 1906, Chişinău – 3 aprilie 1985, 
Bucureşti), biochimist şi biolog
Membru titular – 12 august 1948 
(membru corespondent (2 iunie 1948)
Preşedinte al Secţiei știinţelor geologice, geogra-
fice şi biologice (1948–1959)

 Studii liceale la Chişinău şi superioare la 
Cluj, unde a făcut studii de chimie (1924–1928) 
şi de ştiinţe naturale (1926–1930), paralel ur-
mând şi Secţia de pian a Conservatorului de 
Muzică „Gh. Dima”. În 1931 a susţinut teza de 
doctorat intitulată Reacţii fotochimice în seria or-
to-nitrobenzilidenpoliolilor, devenind doctor în 
chimie; în 1967 a obţinut titlul de doctor docent. 
Şi-a continuat pregătirea la Paris (1933–1934), 
unde a lucrat în Laboratorul de fiziologie gene-
rală a prof. L. Lapiques şi în Laboratorul de to-
xicologie al Prefecturii Poliţiei. Revenit în ţară, 
a fost asistent la Catedra de chimie organică 
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a Facultăţii de Știinţe a Universităţii din Cluj 
(1928–1933), conferenţiar la Catedra de chi-
mie organică şi petrol a Şcolii Politehnice din 
Timişoara (1934–1940), profesor de chimie bio-
logică la Facultatea de Știinţe a Universităţii din 
Bucureşti (1940–1974) şi director al Institutului 
de Biochimie al Academiei Române (1948–
1972). Activitatea sa de cercetare a început, în 
1929, cu lucrări de chimie organică; în 1936 a 
abordat problema permeabilităţii membranelor 
vii, apoi a celor artificiale; din 1958 studiile pri-
vind structura materiei vii l-au condus la elabo-
rarea teoriei biostructurale, care a deschis calea 
conturării unor idei şi cercetări noi în cele mai 
diferite domenii ale biologiei: permeabilitatea 
membranelor, starea apei şi a numeroaselor com-
ponente ale ţesuturilor vii, relaţiile dintre noxe, 
organism şi medicamente, originea vieţii pe 
Pământ, originea undelor electroencefalografice, 
definirea substratului material al gândirii abs-
tracte şi al fenomenelor psihotonice, pluralitatea 
nivelurilor structurale ale materiei vii în unităţi 
etc. Concepţiile sale au deschis noi perspective 
în domeniul cancerogenezei, în farmacologie şi 
ecologie, contribuind, totodată, la dezvoltarea 
altor domenii ştiinţifice, cum sunt cele legate de 
teoria câmpurilor, analiza materiei vii ca sistem 
cibernetic ierarhizat. În domeniul chimiei orga-
nice, a adus contribuţii la descoperirea trans-
formării neaşteptate a funcţiei cian în amidă şi 
a acesteia în carboxil în decursul sintezei unor 
stilbeni şi butadiene; a elucidat unele mecanis-
me de reacţie privind sinteza trifenilpiperidonei, 
a azoxiderivaţilor aromatici şi a unor aminostil-
beni. Considerat întemeietor al școlii românești 
de biochimie, a lăsat numeroase lucrări, între 
care: Cercetări asupra permeabilităţii membrane-
lor lichide. O metodă nouă (metoda picăturilor) 
pentru cercetarea permeabilităţii membranelor 
lichide (1951); Biostructura (1969); Natura şi 
structura materiei vii (1972); Priroda i struktu-
ra jivoi materii (1976); Biostrukturnaia teoriia i 
kritika sovremennogo molekularisma (1977); The 
Origin of the Biostructural Theory (1979); The 
Bio Structured Water (1980); Confirmarea teoriei 
biostructurale prin microscopia de înaltă tensiune 
(1981); Concepția biostructurală și teoriile mo-
leculare ale materiei vii (1984) ş.a. Membru al 
Academiei de Ştiinţe, al Academiei de Medicină 
din România, al Societăţilor de chimie din Berlin 
şi Paris, al Societăţii de Chimie Biologică din 
Paris, al Comisiei internaţionale pentru chi-
mia şi biochimia acizilor nucleici din Praga, al 
Uniunii Internaţionale pentru Protecţia Vieţii din 

Luxemburg, al Societăţii Internaţionale de Studii 
asupra Organismelor Vieţii din Maryland, S.U.A. 
A fost distins cu Premiul şi Medalia „Claude 
Bernard” (1965).

MAITEC, OVIDIU 
(13 decembrie 1925, Arad – 18 martie 2007, Paris), 
sculptor
Membru titular – 29 ianuarie 1999 (membru 
corespondent – 12 martie 1992)

Absolvent al Institutului de Arte Plastice 
„N. Grigorescu” din Bucureşti (1950), a fost asis-
tent la Catedra de anatomie artistică a Institutului 
de Artă şi profesor la Şcoala Medie de Artă din 
Bucureşti (1950–1956). La 28 de ani şi-a început 
activitatea expoziţională, impunându-se ca un 
artist de o puternică forţă interioară şi o expre-
sie lucidă şi elaborată, care anunţa mişcarea de 
reactualizare a civilizaţiei lemnului de pe terito-
riul românesc, din sud-estul şi centrul Europei. 
A creat o nouă şcoală în sculptura românească. 
A lucrat cu aceeaşi măiestrie în piatră şi metal 
(Coloana cu aripi; Televiziune; Minerul; Meşterul 
Manole; Eminescu; Pădureanca; Cub). A parti-
cipat la numeroase expoziţii, personale sau de 
grup, în ţară şi în străinătate, expunând în peste 
30 de ţări ale lumii, o serie de lucrări intrând 
în colecţii particulare sau publice (Muzeul de 
Artă Modernă din Sidney, Galeria Naţională din 
Köln, Muzeul „Manheim”, în muzee de artă din 
Londra, Cambridge etc.). Membru al Uniunii 
Artiştilor Plastici din România şi al Asociaţiei „La 
Maison des Artistes” din Paris. A fost distins cu 
Premiul Festivalului tineretului pentru sculptură 
(Viena, 1959), cu Premiul Academiei Române 
(1967), cu Marele Premiu al Uniunii Artiștilor 
Plastici (1974), cu Ordinul „Cultural” (1975), 
cu Ordinul „Cavaliere al Merito della Republica 
Italiana” (1985).
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MANGIUCĂ, SIMEON 
(2 septembrie 1831, Broşteni, jud. Caraş-Severin 
– 22 noiembrie 1890, Oraviţa, jud. Caraş-
Severin), folclorist
Membru de onoare – 22 martie 1890

 Studii primare şi secundare la Orăştie, 
Seghedin, Lugoj, Oradea şi universitare la 
Budapesta (Facultatea de Drept, 1852–1855) şi 
Vârşeţ (teologia, 1855–1858). În 1855 şi-a luat 
doctoratul în drept la Budapesta. A fost profe-
sor de limba şi literatura română la Gimnaziul 
german din Timişoara (1858). Intrând în ad-
ministraţie, a fost pretor şi prim-pretor la Satu 
Nou, Cruşova, Iam, Sasca Montană (1858–
1869). Între 1869 şi 1890 a practicat avocatura 
la Oraviţa. A avut contribuţii la impulsionarea 
vieţii culturale a românilor; în 1882 a scos o pu-
blicaţie intitulată „Calendar iulian-gregorian şi 
poporul român”; a colaborat la alte numeroa-
se publicaţii ale vremii („Albina”, „Concordia”, 
„Familia”, „Foaie pentru minte, inimă şi litera-
tură”, „Luminătorul”, „Rumanische Revue” etc.). 
Preocupările sale de folclor, pe care l-a abordat 
din punct de vedere teoretic, s-au concentrat în-
deosebi asupra obiceiurilor populare şi colindei: 
Moşii sau sacrificiul morţilor (1882), considerat 
drept primul studiu etnografic din istoria folclo-
risticii româneşti asupra acestei tradiţii popula-
re; Colinda. Originea şi însemnătatea ei astrono-
mică şi calendaristică (1882). În sfera interesului 
său pentru comemorările funebre populare se 
înscrie şi publicarea bocetelor (Strigarea zorilor 
la mort; Petrecerea mortului). A realizat şi una 
dintre primele cercetări de folclor comparat din 
România (Păcală de origine din Italia). A fost 
autor al lucrării Despre însemnătatea botanicei 
româneşti (1874), primul studiu amplu de et-
nobotanică, în care a împărţit numele plantelor 
culese în zona Oraviţei într-o serie de catego-
rii: mitologice, poetice, de descântece şi vrăji, de 

leacuri etc. Preocupat de problema romanităţii 
limbii şi poporului român, a scris un Tractat de 
originea, vechimea şi însemnătatea istorică a nu-
melui „valac” (1866–1867), urmat de volumul 
Daco-romanische Sprach und Geschichtsforschung 
(1890), în care a reunit diverse lucrări de istorie 
şi lingvistică scrise pe această temă.

MANGRA, VASILE 
(VICENȚIU, VICHENTIE) 
(25 mai 1850, Sălişte-Săldăbagiu, jud. Bihor –  
1 octombrie 1918, Budapesta), mitropolit ortodox
Membru titular – 27 mai 1909

 Şi-a făcut studiile gimnaziale la Beiuş 
şi Oradea, teologice la Arad (1869–1872) şi 
juridice la Academia de Drept din Oradea (ne-
terminate însă). A fost profesor de istorie bise-
ricească şi drept canonic la Institutul Teologic 
din Arad (1875–1893), fiind însă suspendat în 
1893 de autorităţile maghiare din cauza atitu-
dinii sale politice. Redactor la foile bisericeşti 
„Speranţa” (1870–1871), „Lumina” (1874–
1875) şi „Biserica şi Şcoala” (1877–1878, 
1882–1883, 1899–1900). În 1879 s-a călugărit 
la mănăstirea Hodoș-Bodrog. A fost numit vi-
car al Consistoriului ortodox român din Oradea 
(1900–1916), arhimandrit (1906) şi mitropo-
lit al Ardealului (din 1916). A fost unul dintre 
conducătorii luptei pentru drepturile românilor 
transilvăneni: în 1892 a făcut parte din delegaţia 
care a dus la Viena Memorand-ul românilor; în 
1894 a sprijinit organizarea Marii adunări popu-
lare de la Sibiu, care a protestat împotriva ho-
tărârii guvernului maghiar de a dizolva Partidul 
Naţional Român; în 1895 a fost unul dintre prin-
cipalii organizatori ai Congresului naţionalită-
ţilor (români, şvabi, slovaci) de la Budapesta. 
Deputat de Ceica-Bihor (1910). Autor al lucrări-
lor: Cercetări literar-istorice (1896); Mitropolitul 
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Sava II Brancovici 1656–1680 (1906); Ierarhia 
şi mitropolia bisericii române din Transilvania şi 
Ungaria (1908); Şaguna ca organizator consti-
tuţional (1909); Contribuţiune la Istoria Bisericii 
Române (1917) ş.a. A semnalat pentru prima 
dată vechile manuscrise româneşti din Bihor.

MANIU, VASILE 
(18 decembrie 1824, Lugoj, jud. Timiş – 10 martie 
1901, Bucureşti), publicist, istoric şi scriitor
Membru titular – 12 septembrie 1876

 Studii gimnaziale şi liceale la Lugoj, 
Caransebeş, Arad, Timişoara şi universitare 
la Pesta (Facultatea de Drept şi Filosofie). A 
participat la Revoluţia de la 1848 din Ţara 
Românească. După o perioadă în care a fost 
subprefect de Orăştie, în 1857 s-a stabilit 
definitiv la Bucureşti, unde şi-a câştigat o bună 
reputaţie ca avocat şi om politic (a fost deputat 
liberal între 1876 şi 1888). A desfăşurat o intensă 
activitate de publicist, colaborând la ziarele 
vremii („Buciumul român”, „Columna lui Traian”, 
„Românul”, „Trompeta Carpaţilor”). Pentru o 
scurtă perioadă s-a remarcat şi ca actor, în trupa 
lugojană a lui Iosif Farkaş, precum şi în cea a 
lui Costache Caragiali, rămânând apoi legat de 
fenomenul teatral; a scris câteva drame (Amelia 
sau Victima amorului, 1849; Monumentul de la 
Călugăreni, 1871; Congiuraţiunea lui Catilina, 
1872; Proscrisul român, 1880) şi a tradus unele 
piese străine (Şapte fete-n uniformă de Angeli; 
Soldatul fugit de Szigligeti Ede). Ca istoric, a 
studiat originea poporului român, încercând 
să definească conceptul de naţiune română: 
Disertaţiune istorico-critică şi literară, tractând 
despre originea românilor din Dacia Traiană 
(1857); Unitatea latină sau cauza română în 
procesul naţionalităţilor din punctul de vedere 
istoric, juridic şi politic (1867); La mission de 

l’Occident latin dans l’Orient de l’Europe (1869); 
Răpirea Bucovinei (1875); Românii în literatura 
străină (1883) ş.a.

MANUILA (MĂNUILĂ), SABIN 
(19 februarie 1894, Sâmbăteni, jud. Arad – 20 
noiembrie 1964, New York), medic, demograf şi 
statistician
Membru corespondent – 1 iunie 1938 
(repus în drepturi – 3 iulie 1990)

 Studii liceale la Arad şi Braşov şi univer-
sitare (Facultatea de Medicină) la Budapesta. În 
anii studenţiei s-a numărat printre membrii so-
cietăţii studenţilor români „Petru Maior”, al cărei 
delegat la Marea Adunare Naţională de la Alba 
Iulia de la 1 Decembrie 1918 a fost. S-a înrolat 
în gărzile naţionale, luând parte la preluarea 
Universităţii din Cluj de la autorităţile maghiare 
(primăvara 1919). În 1919 şi-a luat titlul de doctor 
în medicină la Facultatea din Budapesta. Stabilit 
la Cluj, a organizat şi a condus Spitalul de Copii al 
Universităţii; ulterior, a fost numit asistent univer-
sitar. Între 1925 şi 1926, s-a specializat în S.U.A., 
la Universitatea „John Hopkins” din Baltimore, 
ca bursier al fundaţiei „Rockefeller”. Revenit în 
ţară în 1927, s-a stabilit la Bucureşti; a fost şef de 
secţie la Institutul de Igienă şi Sănătate Publică 
(1927–1939), apoi director al recensământului 
general al populaţiei României (1930), direc-
tor al Institutului Central de Statistică, în cadrul 
căruia a înfiinţat un serviciu demografic; direc-
tor al Institutului de Demografie şi Recensământ, 
iar din 1936 – secretar general al Ministerului 
Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale şi preşedinte al 
Consiliului de numiri a personalului medical; şef 
al Secţiei de Statistică a Institutului Social Român, 
calitate în care a participat la numeroase anchete 
demografice. Deosebit de importantă a fost şi 
activitatea sa de editor şi publicist: „Anuarul 



276

mişcarea populaţiei României”, „Anuarul statistic 
al României”, „Buletinul demografic al României”, 
„Buletinul preţurilor”, „Buletinul statistic” ş.a. A 
avut preocupări în domeniile medicinei, antro-
pologiei, epidemiologiei şi biometriei, dar mai 
ales în cele ale sociologiei, demografiei şi statis-
ticii (Recensământul populaţiei din 1930, 9 vol.; 
Evoluţia demografică a oraşelor şi minorităţilor 
etnice din Transilvania; Ştiinţa de carte a popu-
laţiei României; Populaţia României; Les problèmes 
démografiques en Transylvanie; La population de 
Dobroudja; Demografia rurală a României; Rolul 
statisticii în dezvoltarea statului modern; Studiul 
etnografic asupra populaţiei României; Metode noi 
în tehnica studiilor de populaţie ş.a.). Împreună cu 
A. Golopenţia şi C. Constante, a publicat lucrarea 
Românii din Timoc (3 vol., 1943–1944). A orga-
nizat şi a condus recensământul din 1941. După 
emigrarea în S.U.A. (1948), şi-a continuat activi-
tatea ştiinţifică, publicând, între altele: Agriculture 
and Food in Romania during World War II; 
Regional Development of the Jewish Population in 
Rumania (în colab., 1957). Membru al Academiei 
de Medicină din România, al Academiei de Ştiinţe 
din România, al Comisiunii de populaţie a Ligii 
Naţiunilor, al Institutului de Statistică de la Haga, 
al Institutului Internaţional de Statistică, consul-
tant al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii la Haga 
şi Geneva, vicepreşedinte al Uniunii Internaţionale 
pentru Studiul Populaţiei de la Berlin.

MARIENESCU, ATANASIE MARIAN 
(8 martie 1830, Lipova, jud. Arad – 6 ianuarie 
1914, Sibiu), folclorist, etnograf şi scriitor
Membru titular – 24 martie 1881 
(membru corespondent – 13 septembrie 1877)
Discurs de recepţie: Viaţa şi operele lui Petru 
Maior (15 aprilie 1882)

 Studii gimnaziale la Arad, Timişoara şi 
Pesta, după absolvirea cărora a studiat dreptul la 

Pesta şi Viena, devenind doctor în drept. A fost 
numit vicenotar al jud. Caraş (1862), apoi ase-
sor la tribunalele din Lugoj (din 1869), Oraviţa 
(1869–1876) şi Timişoara (1876–1880). 
A funcţionat ca judecător supleant la Tribunalul 
Suprem din Pesta (1880–1885), fiind transferat 
apoi la Oradea (1895–1900). După pensionare 
(1900), s-a stabilit la Sibiu. S-a manifestat ca is-
toric, filolog, scriitor, dar mai cu seamă ca folclo-
rist şi etnograf. Lucrările sale istorice şi filologice 
au fost însufleţite de ideea latinităţii limbii şi a 
poporului român: a scris despre cucerirea Daciei 
de către romani, despre Aurelian şi retragerea 
romană din Dacia, despre formarea limbii româ-
ne. A alcătuit chiar şi un manual de istorie, după 
care s-a predat timp de 15 ani în Transilvania şi 
Banat. Ca scriitor, a lăsat câteva poezii şi o piesă 
de inspiraţie folclorică (Peţitorii). Preocuparea sa 
de bază a constituit-o însă folclorul, lui datorân-
du-i-se tipărirea celei dintâi culegeri de colinde 
(Poezia poporală. Colinde, culese şi corese, 1859), 
ca şi întocmirea primei fişe ample asupra unui 
rapsod popular (Mărcea Giuca). A lăsat volume-
le: Poezia poporală. Balade culese şi corese (2 vol., 
1859, 1867) şi Schiţe istorice despre poezia popo-
rală şi cântăreţii poporali la maghiari, germani şi 
în parte la francezi (1866). A cules multe infor-
maţii despre datini, pe care le-a publicat în re-
vista „Familia” şi în cartea Cultul păgân şi creştin 
(1881). Atât datinile, cât şi basmele publicate cu 
comentarii sub titlul Descoperiri mari în povestele 
(basmele) românilor (1871) în revista „Albina” 
au fost interpretate în sensul stabilirii a cât mai 
multor corespondenţe între mitologia română şi 
cea romană. A preconizat ideea înfiinţării unui 
muzeu al portului popular românesc. Îi revine 
marele merit de a fi popularizat folclorul româ-
nesc peste hotare. În Ethnologischen Mitteilungen 
aus Ungarn, sub titlul Aus der rumänischen ethno-
graphischen Litteratur, a prezentat colecţia folclo-
riştilor Dem. G. Teodorescu, D. Vulpian, I. Pop-
Reteganul ş.a.
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MARINCA, VASILE 
(n. 19 februarie 1951, Săliște, jud. Maramureș), 
inginer
Membru corespondent – 26 noiembrie 2015

 Absolvent al Facultății de Matematică-
Mecanică, specialitatea matematică-mecanică 
din cadrul Universității de Vest din Timișoara 
(1974), unde, în 1991, și-a susținut teza 
Problema inversă în mecanica clasică, devenind 
doctor inginer. Din 1978 a desfășurat o bogată 
activitate didactică la Facultatea de Mecanică 
a Universității Politehnica „Traian Vuia” din 
Timișoara, în prezent fiind profesor la aceeași 
facultate. Din 2007 este cercetător științific la 
Centrul de Cercetări Tehnice Fundamentale 
și Avansate din cadrul Filialei Timișoara a 
Academiei Române. S-a făcut remarcat prin ela-
borarea și publicarea în literatura de specialitate 
internațională a 6 metode analitice aproxima-
tive distincte optimale utilizabile în rezolvarea 
sistemelor dinamice neliniare din inginerie. 
Rezultatele cercetărilor sale se regăsesc în nume-
roase lucrări apărute în edituri și publicații de 
prestigiu din țară și din străinătate, între care: 
Probleme de dinamică şi vibraţii liniare (1992, 
în colab.); Problema inversă în mecanica analiti-
că (1992, în colab.); Statica (1994); Cinematica 
(1996); An approximate solution for one-di-
mensional weakly nonlinear oscilations (2002); 
Application of modified homotopy perturbation me-
thod to nonlinear oscillations (2006); Application 
of optimal homotopy asymptotic method for sol-
ving nonlinear equations arising in heat transfer 
(2008, în colab.); Optimal homotopy asymptotic 
method with application to thin film flow (2008, 
în colab.); A new analytical approach to nonlinear 
vibration of an electrical machine (2008, în co-
lab.); Periodic solutions of Duffing equation with 
strong non-linearity (2008, în colab.); An optimal 
homotopy asymptotic method applied to the steady 

flow of a fourth-grade fluid past a porous plate 
(2009, în colab.); Mecanica (2 vol. 2010–2011); 
Determination of periodic solutions for the motion 
of a particle on a rotating parabola by means of 
the optimal homotopy asymptotic method (2010, 
în colab.); Comments on „A one-step optimal ho-
motopy analysis method for nonlinear differential 
equations” (2010, în colab.); Explicit analytical 
approximation to large-amplitude non-linear os-
cillations of a uniform cantilever beam carrying 
an intermediate lumped mass and rotary iner-
tia (2010, în colab.); An Optimal Homotopy 
Asymptotic Approach Applied to Nonlinear MHD 
Jeffery-Hamel Flow (2011, în colab.); Explicit and 
exact solutions to cubic Duffing and double-well 
Duffing equations (2011, în colab.); The Optimal 
Homotopy Asymptotic Method for solving Blasius 
equation (2014, în colab.) ș.a. În 2011 și 2015 a 
publicat în prestigioasa Editură Springer lucrări-
le Nonlinear Dynamical Systems in Engineering. 
Some Approximate Approaches și The Optimal 
Homotopy Asymptotic Method. Engineering 
Applications în care sunt abordate sisteme dina-
mice neliniare din diverse domenii ale ingineriei, 
precum vibrații, mecanica fluidelor, termoteh-
nica, mașini electrice, inginerie fizică, inginerie 
chimică, matematica aplicată etc., modul de 
abordare utilizat fiind total diferit de tratarea 
clasică a sistemelor dinamice. Pentru prima dată 
în literatura de specialitate, soluțiile analitice 
aproximative sunt optimizate prin procedee ri-
guroase, eficiente și verificabile folosind progra-
me ca MAPLE sau MATHEMATICA, erorile de 
aproximare a soluției analitice obținute fiind mai 
bune decât în cazul metodelor alternative folosi-
te până în prezent. Membru în „Editorial Board” 
al revistelor: „Journal of Applied Mathematics” 
„The Open Applied Mathematics Journal”, re-
cenzor pentru o serie de reviste internaţionale 
de prestigiu, între care: „Journal of Sound and 
Vibration”, „Nonlinear Dynamics”, „Proceedings 
of the Romanian Academy-Series A”, „Journal 
of Aerospace Engineering”, „Kuwait Journal of 
Science”, „Ocean Engineering”, „Mathematical 
and Computer Modelling”, „Computers and 
Mathematics with Applications”, „Mathematical 
Methods in the Applied Sciences”, „Applied 
Mathematical Modelling”, „Mathematical 
Problems in Engineering”, „Analysis and 
Mathematical Physics”, „International Journal 
for Computational Methods in Engineering 
Science & Mechanics”, „International Journal of 
Nonlinear Sciences and Numerical Simulation”, 
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„Applied Mathematics and Computation”, 
„Advances in Mathematical Physics”, „Central 
European Journal of Physics”, „Meccanica” etc. 
A coordonat numeroase proiecte și programe 
naționale și internaționale privitoare la efectele 
neliniarităților în studiul vibrațiilor mediilor con-
tinue, tehnici numerice și experimentale pentru 
determinarea pulsațiilor proprii ale unor sisteme 
vibrante, metode numerice originale aplicate în 
studiul vibrațiilor parametrice și neliniare,  stu-
diul pulsațiilor barelor etc. Membru al Societății 
Române de Mecanică Teoretică și Aplicată și în 
Comisia de Inginerie Mecanică, Mecatronică 
și Robotică din cadrul Consiliului Naţional de 
Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor 
Universitare. A fost distins cu Premiul Senatului 
Universității „Politehnica” din Timișoara (2012) 
și cu Premiul Filialei Timiș a Asociației Generale 
a Inginerilor din România (2012).

MARTIN, MIRCEA AURELIAN 
(12 aprilie 1940, Reşiţa), critic şi istoric literar
Membru corespondent – 26 septembrie 2014

 Studii liceale la Reşiţa şi universitare 
(Facultatea de Filologie) la Bucureşti, fiind li-
cenţiat în teoria literaturii, critică literară şi fol-
clor. În 1980 şi-a luat doctoratul în filologie în 
cadrul Facultăţii de Limba şi Literatura Română 
din Bucureşti cu teza G. Călinescu, critic şi isto-
ric literar. Privire teoretică. A desfăşurat o bogată 
activitate didactică în cadrul Catedrei de teorie 
literară şi literatură comparată a Facultăţii de 
Filologie din Bucureşti, pe care a condus-o între 
1990 şi 2006. Paralel a fost director al Editurii 
Univers (1990–2000), al revistei „Euresis” (din 
1990) şi al revistei „Cuvântul” (2004–2006), di-
rector editorial al Editurii „Paralela 45” (2002–
2004) şi al Editurii „Art” (2006–2012). Din 
2006 este director al Centrului interdisciplinar 
de studii europene şi româneşti „Tudor Vianu” 

al Universităţii din Bucureşti. A debutat în 1959 
la „Contemporanul”. A colaborat la reviste din 
întreaga ţară: „Amfiteatru”, ,,Argeş”, „Cronica”, 
„Luceafărul”, ,,România literară”, „Steaua”, 
„Viaţa românmească”. Este autorul a numeroase 
cărţi, între care: Generaţie şi creaţie (1969; ed. II, 
2000); Critică şi profunzime (1974; ed. II cu titlul 
Geometrie şi fineţe, 2004); Tudor Vianu şi neoclasi-
cismul (1974);  Identificări (1977);  Albert Beguin-
Marcel Raymond  (1980, în colab.);  G. Călinescu 
şi „complexele” literaturii române (1981, ed. H, 
2002);  Dicţiunea ideilor (1981);  Introducere 
în opera lui B. Fundoianu (1984); Singura cri-
tică (1986; ed. II, 2006) ş.a. A coordonat volu-
mele: Explorări în trecutul şi în prezentul teoriei 
literare româneşti (2006); Identitate româneas-
că – Identitate europeană. Conferinţele „Cuvântul” 
(2008); Universitas. A fost odată un cenaclu... 
(2008). A făcut parte din colectivul care a rea-
lizat Dicţionarul scriitorilor români şi Dicţionarul 
esenţial al scriitorilor români. A coordonat ediţia 
critică Opere Fundoianu - Fondane, din care au 
apărut volumele Poezia antumă şi Beaudelaire 
şi experienţa abisului (2013).  Membru al 
Asociaţiei internaţionale a criticilor literari (din 
1990), fondator (1991) şi preşedinte (1991-
2000) al Asociaţiei erditorilor români, vicepre-
şedinte (2004–2010) şi preşedinte (din 2010) 
al Asociaţiei de literatură generală şi comparată 
din România, membru al Academiei Latinităţii 
(Paris/Rio de Janeiro, 2005). A fost distins cu pre-
mii ale Uniunii Scriitorilor (1969, 1977, 1981), 
ale revistelor „Flacăra” (1986), „Amfiteatru” 
(1986),  „Ateneu” (1992),  „Euphorion” (2004), 
„Mozaicul” (2005),  „Convorbiri literare” (2006, 
2009); Ordinul Naţional „Serviciul Credincios” 
în grad de Ofiţer (2000) şi Ordinul Naţional al 
Braziliei „Cruzeiro do Sul” în grad de Comandor. 
Cetăţean de onoare al municipiului Reşiţa.
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MATEESCU, DAN 
(11 noiembrie 1911, Călăraşi – 15 aprilie 2008, 
Timişoara), inginer
Membru titular – 1 martie 1974
Preşedinte (1976–1992) și preşedinte de onoare 
(1992–1994) al Filialei Timişoara a Academiei 
Române

 Studii liceale (Liceul „Ştirbei Vodă”) 
la Călăraşi şi superioare (Şcoala Tehnică 
Superioară) la Berlin-Charlottenburg, promoţia 
1934. A fost şef al atelierului de proiectare, apoi 
şef al Fabricii de poduri şi construcţii metalice 
din Reşiţa şi Bocşa Română (1935–1948). 
Între 1944 şi 1948 a fost profesor suplinitor la 
Facultatea de Construcţii din Timişoara, dis-
ciplina poduri metalice, apoi construcţii meta-
lice; între 1948 şi 1981 a fost profesor titular la 
aceeaşi facultate; şef al Catedrei de construcţii 
metalice (1948–1981), decan al Facultăţii de 
Construcţii (1961–1976); conducător de doc-
torat (din 1956); iniţiator al conferinţelor de 
construcţii metalice din Timişoara (începând 
din 1973) şi al „Zilelor academice timişene” 
(din 1989). A fost preşedinte al comisiei care 
emite certificatele de expert pentru inginerii 
constructori, vicepreşedinte al Comisiei naţio-
nale pentru inginerii constructori din România; 
a desfăşurat activităţi de expert şi verificator la 
diferite proiecte de construcţii. Dintre domeniile 
de cercetare abordate se detaşează: introduce-
rea în practica execuţiei construcţiilor metalice 
a tehnologiei de sudare; cercetarea modului de 
folosire a şuruburilor, în special a celor de înaltă 
rezistenţă, în îmbinări de montaj, calculul şi veri-
ficarea stabilităţii barelor comprimate şi a barelor 
din profile cu pereţi subţiri, studii privind reali-
zarea acoperişurilor cu deschideri mari, folosind 
structuri spaţiale reticulate, structuri metalice pe 
cabluri şi cupole, structuri metalice multietajate, 
profile metalice eficiente (construcţii din pro-
file ajurate, grinzile hibride, elemente cu pereţi 

subţiri). A fost autorul a peste 200 de lucrări, 
studii, comunicări, apărute în reviste de pres-
tigiu din ţară şi din străinătate, între care a 18 
volume de cursuri şi tratate: Linii de influenţă la 
sisteme static determinate (1949); Poduri metalice 
(1949); Linii de influenţă la sisteme static nede-
terminate (1950); Construcţii metalice (2 vol., 
1950–1951); Construcţii metalice speciale (1956, 
ediţia a II-a 1962); Construcţii metalice. Exemple 
de calcul (1972); Stabilitatea la compresiune a 
structurilor din bare de oţel (1980); Calculul şi 
proiectarea elementelor din oţel (1981); Conducte 
metalice cu diametru mare (1985); Calculul plan 
şi spaţial al grinzilor căilor de rulare (1988); 
Construcţii metalice pretensionate (1989); Clădiri 
înalte cu schelet de oţel (1997) ş.a. A coordonat 
peste 100 de proiecte pentru construcţii uni-
cat cu structură metalică, între care: structu-
ra metalică a Palatului administrativ C.F.R. din 
Bucureşti, Cupola pavilionului ROMEXPO din 
Bucureşti, Centrala hidroelectrică de la Porţile 
de Fier, sălile de sport din Timişoara, Baia 
Mare, Arad, Râmnicu Vâlcea, Strei-Bihor, Tripoli 
(Libia), structurile metalice ale unor poduri de 
pe linia ferată Ilva Mică-Vatra Dornei şi Ploieşti-
Târgovişte, peste râul Jiu etc. Membru în comi-
tetul de redacţie al volumului Structural Design 
of Tall Steel Buildings şi al revistei „Construction 
métallique” din Paris. Vicepreşedinte al Asociaţiei 
Inginerilor Proiectanţi din România şi al Asociaţiei 
Inginerilor Constructori din România, membru 
al Asociaţiei Inginerilor Constructori Proiectanţi 
de Structuri (AICPS). În 2000 a fost decla-
rat, de către Asociaţia Inginerilor Constructori, 
„Constructorul secolului XX”. Doctor honoris 
causa al Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca 
(1995), al Universităţii Politehnice din Timişoara 
(1996), al Universităţii Tehnice de Construcţii 
din Bucureşti (1997). „Profesor Emerit” (1971). 
Cetăţean de onoare al municipiilor Timişoara 
(2000) şi Hunedoara (2001).
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MÉLIUSZ JÓSZEF
(12 ianuarie 1909, Timişoara – 1 decembrie 1995, 
Bucureşti), scriitor de naţionalitate maghiară
Membru corespondent – 1 martie 1974

 Studii liceale la Timişoara şi universi-
tare (Facultatea de Teologie Protestantă) la Cluj. 
A frecventat şi cursuri de filosofie, teologie pro-
testantă, jurnalistică şi regie de teatru la Zürich 
şi Berlin. Din 1930 a început să publice în di-
ferite reviste maghiare din România, devenind 
un colaborator permanent la „Helikon” (1932), 
„Korunk” (1932), iar din 1934 la cotidianul 
„Brassoi Lapok”. A debutat cu poezii şi critică lite-
rară în paginile revistei clujene „Erdély Helikon” 
(1930), alăturându-se apoi grupului de scriitori 
din jurul revistei „Korunk”. A colaborat la diver-
se reviste de orientare antifascistă din Budapesta 
şi la reviste maghiare antifasciste scoase de 
emigranţii maghiari din Canada, Cehoslovacia, 
Franţa, Iugoslavia şi S.U.A. Între 1940 şi 1944 
a fost corespondent pentru Ardealul de Nord al 
agenţiilor de presă din Londra şi Paris. În 1945 
a înfiinţat la Cluj revista literară „Utunk” şi a în-
deplinit funcţia de secretar general în Ministerul 
român al Informaţiilor, fiind şi secretar de presă 
al Uniunii Populare Maghiare, precum şi secre-
tar general al teatrelor maghiare din România. 
La Cluj a fost director şi prim-regizor la Teatrul 
Maghiar de Stat şi profesor la Institutul Maghiar 
de Artă Dramatică. Între 1957 şi 1958 a fost re-
dactor-şef la Editura de Stat pentru Literatură, 
responsabil al secţiei maghiare. A abordat, în 
versurile, ca şi în romanele şi eseurile sale, scri-
se îndeosebi în limba maghiară, o problematică 
general-umană de largă respiraţie: Lupii (1931); 
Moştenirea lui Ben Hepburn (1933); Înainte de 
furtună (1936); În furtună (1939); Cântec despre 
anul 1437, Cronică în versuri (1945; traducerea 
în româneşte, 1957); Soartă şi simbol (1949); 
Împreună cu lumea (1957); Vânt de Octombrie 

(1957); Cât cuprind ochii (1960); File de jurnal 
(1962); Convorbiri pe chei (1964); Arena (1967); 
Oraş pierdut în ceaţă (1969); Cafeneaua iluzi-
ilor (1971); Poezii alese (1975); Cafeneaua de 
tranzit (1982); Muzeul Horace Cockery (1985); 
Cafeneaua prieteniei ieri (1985) ş.a. S-a remar-
cat şi ca traducător, tălmăcind în maghiară din 
creaţia unor scriitori români, precum Eugen 
Jebeleanu, Geo Bogza, Geo Dumitrescu, dar 
şi din literatura germană. Membru al Uniunii 
Scriitorilor din România şi fondator al Secţiei 
scriitorilor de naţionalităţi minoritare. A fost dis-
tins cu Premiul Uniunii Scriitorilor (1968).

MENKEŞ, BENEDICT M. 
(11 noiembrie 1904, Rădăuţi, jud. Suceava – 
5 august 1987, Timişoara), medic şi biolog
Membru corespondent – 23 martie 1952

 Absolvent al Institutului de Medicină 
din Bucureşti, unde, în 1930, şi-a susţinut teza 
de doctorat Despre inervaţia arcadei palmare su-
perficiale. A lucrat până în 1944 în Institutul de 
Anatomie condus de prof. Francisc Rainer. A fost 
profesor de histologie (1945–1946), de anato-
mie patologică (1946–1957) şi de biologie me-
dicală (1957–1974) la Institutul de Medicină 
din Timişoara, participând la punerea bazelor şi 
la dezvoltarea învăţământului medical preclinic 
timişorean. În 1952 a organizat, împreună cu 
prof. Gh. Lupaşcu, Baza de Cercetări Ştiinţifice 
a Academiei Române din Timişoara, al cărui 
președinte a fost între 1953 și 1961. Paralel cu 
activitatea didactică (care a inclus şi editarea 
unui curs de biologie generală), a desfăşurat 
cercetări experimentale multilaterale de embri-
ologie şi teratologie în cadrul unei secţii a Bazei 
Timişoara a Academiei Române, unitate care s-a 
transformat, în 1963, în Centrul de Embriologie 
Normală şi Patologică. Prin contribuţii personale 
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şi prin conducerea activităţii colectivului a de-
venit ctitorul unei puternice şi prestigioase şcoli 
timişorene de embriologie şi teratologie experi-
mentală. Personal şi împreună cu colaboratorii 
săi a adus contribuţii de notorietate naţională 
şi internaţională, citate frecvent în literatura de 
specialitate în mai multe domenii ca: dezvoltarea 
reactivităţii embrionului şi a anexelor sale; bio-
logia heterogrefelor embrionare; formarea orga-
nelor axiale (somitogeneza); reproducerea ex-
perimentală a malformaţiilor sistemului nervos 
central, ale inimii şi vaselor mari, ale membrelor, 
ale feţei; rolul morţii celulare în dezvoltarea nor-
mală şi patologică; mecanismul stratigenezei în 
scoarţa cerebrală. Cercetările sale s-au valorificat 
în peste 120 de lucrări publicate în ţară şi străi-
nătate, comunicări şi rapoarte, filme de cercetare 
(Cercetări de embriologie experimentală; Probleme 
de morfopatologie; Anatomia topografică a em-
brionului uman; Curs de biologie medicală ș.a.). 
Membru al Academiei de Ştiinţe Medicale din 
România, al Societăţii Europene de Embriologie, 
al Societăţii Europene de Teratologie. A fost 
distins cu Premiul „Victor Babeş” al Academiei 
Române (1948) și cu „Meritul Sanitar”, cls. II. 

Laureat al Premiului de Stat (1954).
MERCEA, VICTOR 
(2 ianuarie 1924, Timişoara – 29 iunie 1987, Cluj-
Napoca), fizician
Membru corespondent – 21 martie 1963

 Studii liceale şi superioare (Facultatea 
de Electromecanică, 1942–1947) la Timişoara. 
În 1949 şi-a susţinut teza de doctorat referitoare 
la fenomenele de transport în gaze (vâscozitate 
şi conductibilitate termică); în 1963 a primit ti-
tlul de doctor docent. Din 1947 a funcţionat în 
învăţământul superior, la Facultatea de Fizică 
a Universităţii din Cluj-Napoca, fiind numit, 

în 1963, profesor titular la Catedra de Fizica 
Solidului, Magnetism şi Electronică, pe care a 
condus-o între 1963 şi 1972; decan al Facultăţii 
de Fizică a Universităţii din Cluj (1981–1984); 
director al Institutului de Tehnologie Izotopică 
şi Moleculară din Cluj (din 1965). A făcut cer-
cetări fundamentale în domeniul separării apei 
grele, construind pentru prima dată în România 
o staţie pilot de separare a izotopului greu al 
azotului. Din 1970 a participat la programul 
„Intercosmos”; a construit cel dintâi spectograf 
de masă specială pentru studiul atmosferei su-
perioare, aparat lansat cu satelitul „Intercosmos 
12”. A întreprins cercetări într-o serie de domenii 
ale fizicii moleculare: analiza şi separarea izoto-
pilor, producerea apei grele, spectrometria de 
masă, efecte izotopice în ciocniri moleculare etc., 
ale căror rezultate se regăsesc în numeroase lu-
crări şi studii: Evaporarea lichidelor în apropierea 
echilibrului (1952); Separator de gaze (1952); 
Curgere capilară de gaze (1954); Structura ma-
terialelor poroase (1954); Electroliza în curent 
ondulat (1955); Curgerea amestecurilor gazoase 
prin membrane poroase (1957); The Separation 
of Isotopes in Dual-Temperature Systems with 
Open Circuits (1967); Fizica moleculei (1975); 
Introducere în spectrometria de masă (1978); 
Investigaţii în domeniul energiei (1982) ş.a. Autor 
a două brevete de invenţie referitoare la proce-
sele de producere a apei grele (1968 şi 1969). 

Membru al Societăţii Nucleare din S.U.A.
METEŞ, ŞTEFAN 
(27 decembrie 1886, Geomal, jud. Alba – 30 iunie 
1977, Cluj-Napoca), preot, istoric
Membru corespondent – 7 iunie 1919 
(repus în drepturi – 3 iulie 1990) 

 Studii gimnaziale la Aiud (1898–1902) 
şi Sibiu (1902–1905), apoi la Şcoala Superioară 
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de Comerţ din Braşov (1905–1908), univer-
sitare (teologia, 1909–1912) la Arad, Sibiu, 
Caransebeş (1909–1912) şi la Bucureşti 
(Facultatea de Litere şi Filosofie, 1912–1914). A 
fost învăţător la Geomal (1914–1916), apoi în-
văţător şi preot-paroh la Boholt, jud. Hunedoara 
(1916–1922). Între 1922 şi 1947 a fost direc-
tor al Arhivelor Statului din Cluj, calitate în 
care le-a organizat şi dezvoltat, el însuşi depis-
tând numeroase documente; subsecretar de 
stat la Ministerul de Interne (1931–1932) şi 
la Ministerul Instrucţiunii Publice şi Cultelor 
(1933). În 1950 a fost arestat în lotul miniştrilor 
antonescieni şi închis la Sighet (până în 1955). 
Autor a numeroase lucrări, studii şi articole pri-
vind istoria socială a Transilvaniei, legăturile 
existente de-a lungul veacurilor între cele trei 
ţări române, istoria bisericii româneşti: Cronica 
popii Vasilie din Scheiul Braşovului. c. 1650. Cu 
note şi lămuriri (1913); Şerban Vodă Cantacuzino 
şi biserica românească din Ardeal (1915); Istoria 
bisericii şi a vieţii religioase a românilor din 
Ardeal şi Ungaria (1918); Relaţiile comerciale 
ale Ţării Româneşti cu Ardealul până în veacul 
XVIII (1920); Istoria neamului românesc (1922); 
Relaţiile mitropolitului Şaguna cu românii din 
Principatele Române (1925); Din istoria artei 
religioase române. Zugravii bisericilor române 
(1926); Păstori ardeleni în Principatele Române 
(1926); Relaţiile Bisericii Române Ortodoxe din 
Ardeal cu Principatele Române în veacul XVIII 
(1928); Viaţa bisericească a românilor din Ţara 
Oltului (1930); Lămuriri noi cu privire la Revoluţia 
lui Horia (1933); Domni din Principatele Române 
pribegi în Transilvania în veacul XVII (1934); 
Domni şi boieri din Ţările Române în oraşul Cluj 
şi românii din Cluj (1935); Din istoria dreptului 
românesc din Transilvania (1935); Mănăstirile ro-
mâneşti din Transilvania şi Ungaria (1936); Viaţa 
Bisericii Ortodoxe Române din Transilvania în cei 
din urmă douăzeci de ani (1919–1939) (1940); 
Contribuţii la studiul populaţiei din Transilvania 
în trecut (2 vol., 1941–1942); Drăguş, un sat 
din Ţara Oltului (Făgăraş) (1945); Din relaţiile 
noastre cu Rusia. Fraţii David şi Teodor Corbea 
din Braşov în slujba poporului român ca luptători 
contra Unirii cu Roma, ca diplomaţi şi scriitori 
(1960); Şcolile de muzică şi cântare bisericească 
din Iaşi (1558) şi Bucureşti (1711–1823) şi ro-
mânii din Transilvania (1965); Emigrări româ-
neşti din Transilvania în sec. XIII–XX (1971) ş.a. A 
fost și autorul unor lucrări cu caracter biografic: 
Bibliografia scrierilor lui Nicolae Iorga (Ce a scris 

Nicolae Iorga). Viaţa şi activitatea lui (1913); 
Activitatea istorică a lui Nicolae Iorga (1921); 
Regele Ferdinand al României (1925); Bibliografia 
operelor lui Nicolae Iorga (1931); Din relaţiile şi 
corespondenţa poetului Gh. Sion cu contemporanii 
săi (1939); Din corespondenţa poetului Gheorghe 
Sion. Viaţa şi activitatea sa (1940); Episcopul 
Dionisie Novacovici (în anii 1761–1767) (1973).

MICLOŞI, CORNELIU 
(5 martie 1887, Covăsânţ, jud. Arad –  
10 august 1963, Timişoara), inginer
Membru titular – 2 iulie 1955

 Studii liceale la Arad şi superioare la 
Karlsruhe (Facultatea de Electrotehnică) şi la 
Budapesta (Facultatea de Mecanică), obţinând 
în 1909 diploma de inginer mecanic; în 1912 
şi-a luat titlul de doctor în ştiinţe tehnice. A fost 
asistent la Facultatea de Mecanică a Universităţii 
Tehnice din Budapesta (1909–1912), inginer în 
diferite unităţi industriale (1912–1918), docent 
al Universităţii Tehnice din Budapesta (1918–
1919), director al Întreprinerilor comunale din 
Timişoara (1919–1948), profesor suplinitor 
la Şcoala Politehnică din Timişoara (1925–
1930), profesor la Politehnica din Timişoara 
(1947–1963), unde a predat cursul de utilizări 
ale energiei electrice în industrie, iar apoi pe 
cel de acţionări electromecanice; preşedinte 
al Cercului pentru încurajarea sudurii (1938–
1945). A fost director al revistei „Sudura” din 
Timişoara (1938–1945); şeful Secţiei de su-
dură din cadrul Bazei de Cercetări Ştiinţifice 
şi Tehnice din Timişoara (1951–1955); direc-
tor al Centrului de Cercetări Tehnice din Baza 
Timişoara (1955–1963). Problema principală 
căreia i s-a dedicat a fost sudarea prin presiune 
cap la cap prin topire intermediară şi aplicarea 
ei pentru şinele de cale ferată. A inventat, în 
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premieră mondială, dispozitivul „Taurus” de su-
dat electric şinele pentru realizarea căilor ferate 
fără joante (1938). Ca electrician, a obţinut o 
serie de soluţii în vederea combustiunii cu ran-
dament ridicat a cărbunelui; a stabilit metode 
de înmuiere şi topire a cenuşii din cărbuni şi a 
colaborat la întocmirea şi realizarea planului 
de electrificare a ţării. Ca metalurg, a studiat 
însuşirile metalelor şi aliajelor în prezenţa apei 
şi a aburului, iar ca matematician s-a preocu-
pat îndeaproape de încercarea materialelor, de 
plasticitatea şi rezistenţa corpurilor eterogene. 
În privinţa exploatării căii ferate continue, a 
studiat două aspecte majore: ruperea şinei iar-
na, datorită solicitării la tracţiune, şi flambajul 
căii şi ruperea şinei vara, datorită solicitării la 
compresiune, arătând în ce condiţii se întâm-
plă astfel de fenomene. Rezultatele studiilor şi 
experimentelor sale se regăsesc în numeroase 
lucrări, între care: Tehnologia mecanică (1926); 
Construcţia şi întreţinerea tramvaielor (1928); 
Aplicarea sudurii electrice la fabricarea piese-
lor de maşini şi la construcţiile metalice (1929); 
Instalaţiune mobilă pentru sudarea şinelor de cale 
ferată, lucrând după procedeul electric (1939); 
Maşinile pentru încercarea materialelor (1939); 
Uzura şinelor de tramvai (1940); Linii ferate su-
date (1941); Sudura aluminiului şi aliajelor sale 
(1943); Procedeele industriale de sudură (2 vol., 
1961); Tracţiunea electrică (1961); Sudarea me-
talelor (1965) ş.a.

MOCIONI (MOCSONY), ANDREI 
(27 iunie 1812, Budapesta – 23 aprilie 1880, Foeni, 
jud. Timiş), jurist
Membru de onoare – 12 septembrie 1870 
(membru fondator – 22 aprilie 1866)

 Studii liceale şi universitare la Pesta, 
unde, în 1832 şi-a luat licenţa în drept. A ocupat 

diferite funcţii: vicenotar în administraţia fos-
tului comitat Torontal (1836), protojude dis-
trictual, comisar districtual (1843), preşedinte al 
unei comisii banatice (1849). În 1856 s-a retras 
la moşia sa de la Foeni. În 1866, convocându-se 
la Viena un consiliu de notabili pentru a trata re-
constituirea monarhiei pe baze noi, a făcut parte 
din acest senat imperial, susţinând reorganiza-
rea statului pe principii naţionale, memorandul 
său fiind însă respins. Ulterior, a trimis împăra-
tului de la Viena un memoriu însoţit de 12 000 
de semnături, prin care propunea declararea 
Banatului ca provincie aparte sau alipirea lui la 
Transilvania. În 1861 a solicitat convocarea unui 
congres naţional pentru „constituirea tuturor ro-
mânilor într-un corp politic unic, o ţară corona-
lă cu tip şi caracter român”. Alături de Andrei 
Şaguna, a militat pentru înfiinţarea Mitropoliei 
române.

MUNTEANU, IOAN 
(n. 23 iunie 1938, Igriş, jud. Timiş), medic
Membru de onoare – 20 decembrie 2004

 A urmat cursurile şcolii primare în co-
muna natală Igriş, jud. Timiș (1945–1951), pe 
cele gimnaziale şi liceale (Liceul „V. Babeş”) 
la Timişoara (1951–1955). În 1961 a absolvit 
Facultatea de Medicină „Victor Babeş” din 
Timişoara ca şef de promoţie. În timpul facul-
tății a ocupat prin concurs posturile de externat 
și internat. A urcat treptele profesionale, ajun-
gând șef al Clinicii I (1980–1987), apoi șef de 
catedră la Departamentul de obstetrică-gine-
cologie Timișoara (1990–2008). S-a specializat 
la Clinica Universitară Giulești București (1973), 
Institutul Oncologic din Cluj-Napoca (1976), 
Center for Micro-surgery Academic Hospital 
„St. Rafael” din Leuven (Belgia, 1978), County 
Hospital Long Island din New York; Universitatea 
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Carolinska, Uppsala, Suedia (1986). Este condu-
cător de doctorat, sub îndrumarea sa fiind sus-
ținute până în prezent 30 de teze. Activitatea 
știintifică se concretizează într-un număr de 460 
de publicații în reviste de specialitate sau comu-
nicări la reuniuni științifice din țară și străinătate, 
din care amintim: Fertilizare in vitro și embrio-
transfer în România (1995); Increasingly Safe and 
Successful Pregnancies (1996); Recent Advances of 
the Pathophysiology of Pregnancy (1997), în care 
se demonstrează clinic și experimental o nouă 
conduită în cazul suturii peretelui uterin într-un 
singur strat în operația cezariană. A publicat 35 
de cărți ca autor sau coautor, între care: Uterul 
cicatriceal după cezariană (1985), lucrare distinsă 
cu Premiul „Gheorghe Marinescu” al Academiei 
Române; Maternal-fetal risk in gestosis, preeclam-
psia and pregnancy induced hypertension (1996); 
Tratat de obstetrică (ed. I, 2000), lucrare dis-
tinsă cu Premiul „Iuliu Hațeganu” al Academiei 
Române și cu Premiul pentru cea mai bună 
carte scrisă în domeniul specialităților chirurgi-
cale (2001); Tratat de obstetrică (ed. II, 2006); 
Chirurgia endoscopică în ginecologie (2008); 
N-am avut brad de Crăciun (2014). În 1996, a or-
ganizat, la Timişoara, primul congres internaţio-
nal medical (cel de-al 28-lea Congres mondial) al 
Societății pentru Studiul Fiziopatologiei Sarcinii, 
Societatea OG Gestozis, deschizând astfel comu-
nicarea cu restul lumii medicale. În 1989, prin 
prof. dr. S. Costa din Heidelberg, ulterior prin 
dr. h.c. Diemut Theato, membru în Parlamentul 
European, s-au stabilit legături strânse cu Crucea 
Roșie Rhein-Neckar/Heidelberg, cu ajutorul că-
reia, între 1993 și 1995 s-a construit și s-a dotat 
primul Centru de chirurgie laparoscopică, fer-
tilizare in vitro şi embriotransfer din România; 
în 1995 s-a reușit FIV și embriotransferul la om 
la Clinica „Bega” din Timișoara, primul copil 
după FIV născându-se în 1996. În 1999 a orga-
nizat primul congres RUA (reproducere umană 
asistată) la Timișoara, onorat de prezența lui 
Robert E. Edwards, cel care a reușit primul în 
lume această performanță (pentru care a primit 
în 2010 Premiul „Nobel”). Dintre performanțele 
sale chirurgicale, menționăm: o tehnică nouă pri-
vind cerclajul colului uterin; prima histerectomie 
totală laparoscopică împreună; tratamentul con-
servativ al sarcinii cervicale; tratamentul sindro-
mului Rokitanski-Hauser. Membru al Academiei 
Germano-Române, Academiei de Științe din New 
York, Academiei de Științe Medicale, Academiei 
Europene de Științe și Arte, membru de onoare al 

Societății de Obstetrică-Ginecologie din Ungaria, 
președinte, apoi secretar executiv al OG Gestozis, 
președinte al Societății de obstetrică-ginecologie 
din România (1993–1998), preşedinte şi mem-
bru fondator al Societăţii Româno-Germane/
Germano-Română de Obstetrică-Ginecologie, 
cu sediile la Timişoara, respectiv Heidelberg 
(din 1992), fondator și președinte al euroregi-
unii DKMT (Dunăre-Criș-Mureș-Tisa), expert al 
Organizației Mondiale a Sănătății, reprezentant 
al României la UPIGO (Union Professionnelle 
International des Gynécologues et Obstétriciens) din 
Strasbourg (1992); membru şi reprezentant 
al României în Federația Internațională de 
Obstetrică/Ginecologie (FIGO) și International 
Association of Supporters of FIGO (SOFIGO) din 
Washington. A fost decorat cu Ordinul Național 
„Steaua României” în grad de Ofițer, Medalia ju-
biliară „Henry Durant”, cea mai prestigioasă dis-
tincție a Crucii Roșii Germane. „Prof. honorario” 
al Universității Ucayali din Perù (2003), Profesor 
Emerit al Universității de Medicină și Farmacie 
din Timișoara (2008). Cetățean de Onoare al 
municipiului Timișoara (2002).

MURGULESCU, ILIE G. 
(27 ianuarie 1902, Cornu, jud. Dolj – 28 octombrie 
1991, Bucureşti), chimist
Membru titular – 2 martie 1952
(membru corespondent – 2 noiembrie 1948)
Preşedinte (18 martie 1963 – 8 aprilie 1966) şi 
vicepreşedinte (23 decembrie 1959 – 18 martie 
1963) al Academiei Române

 Absolvent al Facultăţii de Știinţe din 
Cluj (1922–1928), unde, în 1930, şi-a susţinut 
şi teza de doctorat Despre tiosulfaţii complecşi de 
cupru. Şi-a continuat specializarea în metodele 
optice în chimie şi fotochimie la Institutul de 
Chimie Fizică din cadrul Universităţii din Leipzig 
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(1932–1933). A desfăşurat o intensă activi-
tate didactică: asistent la Facultatea de Știinţe 
a Universităţii din Cluj (1926–1934), confe-
renţiar (1934–1945), profesor (1945–1949) 
la Institutul Politehnic din Timişoara, apoi 
la Universitatea din Bucureşti (1949–1972), 
profesor consultant (din 1972) la Institutul 
Politehnic din Bucureşti; rector al Institutului 
Politehnic din Timişoara (1947–1949) şi al 
Universităţii din Bucureşti (1949–1950); mi-
nistru al Învăţământului Superior (1953–1956); 
ministru al Învăţământului şi Culturii (1960–
1961, 1961–1962); ministru al Învăţământului 
(1962–1963); vicepreşedinte al Consiliului de 
Stat (1965–1967) şi al Marii Adunări Naţionale 
(1969–1975). A desfăşurat o intensă muncă 
de cercetare ştiinţifică în domeniile chimiei 
analitice, chimiei fizice şi chimiei anorganice, 
aducând însemnate contribuţii în studierea mo-
leculelor; a determinat constituţia şi proprietăţile 
unor combinaţii complexe, de tipul cupro- şi 
argento-tiosulfaţilor de amoniu, sodiu şi pota-
siu. În domeniul chimiei fizice, a elucidat meca-
nismul unor reacţii la întuneric. Autorul unei noi 
concepţii privind reacţiile redox. A elaborat me-
tode conductometrice şi potenţiometrice pentru 
dozarea wolframitelor, mercurului, acizilor li-
beri din sulfatul de aluminiu. A întreprins cer-
cetări sistematice privind folosirea combinaţiilor 
hexaminocobaltice la dozarea cianurilor de fier 
şi a acidului ortoclorobenzoic. A elaborat o te-
orie de oxido-reducere în analiza volumetrică. 
S-a ocupat de studierea descompunerii termice 
a metanului, de reacţiile de alcooliză, de deshi-
dratarea unor cristalohidraţi şi de oxidare a unor 
metale. A realizat lucrări privind fizico-chimia 
sărurilor topite şi a unor lichide ionice, stabi-
lindu-le proprietăţile termodinamice, electrice, 
refractometrice. Îi revine meritul de a fi inven-
tat procedeul de polimerizare a acrilnitrilului. 
Rezultatele cercetărilor sale le-a făcut cunoscute 
în peste 200 de lucrări şi studii, apărute în presti-
gioase reviste de profil din ţară şi din străinătate 
(Introducere în chimia fizică; Studiul cinetic al 
reacţiilor eterogene cu ajutorul datelor termogra-
vimetrice; Forţe şi potenţiale intermoleculare ş.a.). 
Redactor responsabil al unor periodice de profil: 
„Studii şi cercetări chimice”, „Revue Roumaine 
de Chimie”. Membru al Academiilor de Ştiinţe 
din Budapesta, Moscova, New York, Praga, Sofia, 
al Societăţii de Chimie din Franța, al Societăţii 
Internaţionale de Electrochimie. Laureat al 
Premiului de Stat (1962).

NĂDĂŞAN, ŞTEFAN 
(19 august 1901, Timişoara – 23 septembrie 1967, 
Timişoara), inginer
Membru titular – 21 martie 1963 
(membru corespondent – 2 iulie 1955)
Vicepreşedinte al Academiei Române (18 martie 
1963 – 8 aprilie 1966)

 Studii secundare la Timişoara (1911–
1915), la Eisenstadt, lângă Viena (1915–1918), 
în 1918 luându-şi bacalaureatul la Györ. Între 
1920 şi 1924 a urmat cursurile Şcolii Politehnice 
din Timişoara, făcând parte din prima promoţie 
de ingineri. Din 1924 a intrat în serviciul C.F.R., 
activând în Atelierele C.F.R. din Timişoara până 
în 1948. În 1939 a susţinut prima teză de docto-
rat la Politehnica din Timişoara Rezistenţa di-
namică a fontei, devenind doctor inginer. A des-
făşurat o bogată activitate didactică: asistent la 
Catedra de rezistenţa materialelor (1925), şef de 
lucrări (1939), profesor suplinitor (1940), pro-
fesor definitiv (1942); a fost decan al Facultăţii 
de Electrotehnică (1949); şef al Catedrei de re-
zistenţa materialelor (1953). Pentru uzul studen-
ţilor a publicat Rezistenţa materialelor (4 vol., 
1957–1963) şi Probleme de rezistenţa materiale-
lor (1926, care a cunoscut apoi cinci ediţii, 1931, 
1939, 1941, 1943, în colab.). În 1949 a înfiinţat 
primul Institut de Proiectare în Construcţia de 
Maşini, ulterior IPROM, pe care l-a condus până 
în 1954. Din 1951 a organizat şi a condus Secţia 
de oboseală şi ruperi fragile a metalelor din ca-
drul Centrului de Cercetări Tehnice al Bazei de 
Cercetări Ştiinţifice din Timişoara. A fost direc-
tor al Bazei de Cercetări Ştiinţifice (1961–1962), 
al Centrului de Cercetări Tehnice (1963–1966). 
A iniţiat constituirea Comisiei de sudură a 
Academiei Române, al cărei preşedinte a fost 
între 1964 şi 1967; vicepreşedinte al Consiliului 
naţional al inginerilor şi tehnicienilor. Redactor 
responsabil al periodicelor „Studii şi cercetări de 
metalurgie” şi „Revue Roumaine des Sciences 
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Techniques. Série de Métalurgie” (1963–1967). 
Pe tărâm ştiinţific, şi-a desfăşurat activitatea în 
domeniul rezistenţei materialelor şi încercărilor 
de metale. A fundamentat introducerea sudării 
prin topirea intermediară la barele de oţel-beton 
şi la şinele de cale ferată; a făcut ample cercetări 
pentru introducerea construcţiilor sudate din oţel 
aliat cu mangan, studii de oboseală, fragilitate şi 
fluaj. Rezultatele cercetărilor sale se regăsesc în 
numeroase lucrări şi studii, între care: Sudarea 
barelor de fier pentru construcţiuni de beton armat 
(1940); Noţiuni elementare de rezistenţa materi-
alelor (1947); Oboseala metalelor (1962); Studii 
şi cercetări de rezistenţă şi încercări de materia-
le (1965); Încercări şi analize de metale (1965) 
ş.a. Membru de onoare al Academiei de Ştiinţe 
din Budapesta (1965). A fost distins cu „Meritul 
Ştiinţific” (1966). „Profesor Emerit” (1964). 

NEMOIANU, VIRGIL 
(n. 12 martie 1940, București), critic, filosof al 
culturii, eseist și traducător român, S.U.A. 
Membru de onoare – 26 noiembrie 2015

 A urmat cursurile Liceului „Traian Doda” 
din Caransebeș și a Liceului „Titu Maiorescu” 
(azi „I. L. Caragiale”) și ale Facultății de Litere a 
Universității din București (1956–1961). După o 
scurtă perioadă în care a fost redactor de limbi 
străine la Editura Academiei Române și la revista 
„Contemporanul”, a fost asistent (1964), apoi lec-
tor (1964–1975) la Catedra de Limba și literatura 
engleză a Universității din București. Între 1969 
și 1971 a făcut studii doctorale la University of 
California din San Diego, unde, în 1971, și-a sus-
ținut teza de doctorat The Growth and Uses of the 
Idilic Model in Literature. A fost lector de limbă 
și civilizație românească la University of London, 
Facultatea de Studii Slave și Est-Europene și 
la Cambridge University, Colegiul Trinity Hall 

(1973–1974). În 1975 s-a stabilit în S.U.A., 
unde a fost asistent la University of California, 
Berkeley, catedrele de studii slave și est-europe-
ne de literatură comparată (1975–1978), lector 
la University of Cincinnati, Catedra de literatu-
ră engleză și comparată (1978–1979), confe-
rențiar, apoi profesor (1979–1993) la Catholic 
University of America din Washington. În pre-
zent deține Catedra specială „William J. Bayron 
Distinguished Professorship” la aceeași universi-
tate. Între 1979 și 1994, a fost director al pro-
gramului de literatură comparată la Catholic 
University of America, iar între anii 1989 și 1991, 
prorector-asociat al aceleiași universități. A fost 
Visiting Professor la Universitatea din Amsterdam 
(1995). A debutat în 1971 în revista „Teatru”. A 
colaborat la numeroase publicații române și stră-
ine: „Analele Universității București”, „Anuaria 
de Litterature Comparate”, „Apostrof”, „ARA 
Bulletin”, „Canadian Review of Comparative 
Literature”, „Contemporanul”, „Contrapunct”, 
„Dilema”, „Don Quijote”, „Familia”, „Georgia 
Review”, „International Journal of Roumanian 
Studies”, „Language Quaterly”, „Luceafărul”, „New 
Litterature History”, „Orizont”, „Poetics Today”, 
„Ramuri”, „Revista de istorie și teorie literară”, 
„România literară”, „Secolul 20”, „Southeastern 
Europe”, „Synthesis”, „Tribuna”, „Viața româneas-
că”, „World Literature Today” ș.a. Este autorul a 
peste 15 cărți și 600 de articole și recenzii apăru-
te în Anglia, Canada, Elveția, Germania, Olanda, 
Statele Unite, România, Ungaria și în alte țări, re-
feritoare, în principal, la romantismul european, 
teoria literaturii și istoria intelectuală a secolelor 
al XIX-lea și al XX-lea: Studii de stilistică și poe-
tică (1966); Structuralismul (1967); Simptome 
(1969); Calmul valorilor (1971); Utilul și plăcutul 
(1973); Dezvoltarea și utilizarea modelului idilic 
în literatură (1996); The Taming of Romanticism. 
European Litterature and the Age of Biedermeier 
(1998; ed. rom. Îmblânzirea romantismului. 
Literatura europeană și epoca Biedermaier, 1998); 
A Theory of Secondary. Literature, Progress and 
Reaction (1989; ed. rom. O teorie a secundarului. 
Literatură. Progres și reacțiune, 1997); Surâsul 
abundenței. Cunoaștere lirică și modele ideologice la 
Ștefan Augustin Doinaș (1994); Arhipelag interior. 
Eseuri memorialistice 1940–1975 (1994); Jocurile 
divinității. Gândire, libertate și religie la sfârșit de 
mileniu (1997); România și liberalismele ei. Atracții 
și împotriviri (2000); Tradiție și libertate. Interviuri 
(2001); Înțelepciunea calmă (2002); Nonfictional 
Romanitc Prose: Expanding Borders (editor) 
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(2004); The Triumph of Imperfection. The Silver 
Age of Sociocultural Moderation in Early 19th 
Century Europe (2006); Imperfection and Defeat.
The Triumph of Imperfection: The Silver Age of 
Sociocultural Moderation in Europe, 1815–1848 
(2006) ș.a. A coordonat The Hospitable Canon. 
Essays on Literary Play, Scholarly Choice and Popular 
Pressures (1991, în colab.; ed. rom. Canonul os-
pitalier. Eseuri despre jocul literar, alegerea aca-
demică și presiunile populare); Play, Literature, 
Religion. Essays in Cultural Intertextuality 
(1992, în colab.); Non-Fictional Romantic Prose. 
Expanding Borders (2004, în colab.). Doctor hono-
ris causa al Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-
Napoca. A făcut parte din conducerea secției de 
romantism comparat și a secției de studii euro-
pene a Asociației de Limbi Moderne din Statele 
Unite. În prezent este vicepreședinte al Asociației 
Internaționale de Literatură Comparată și mem-
bru în Biroul Executiv al Asociației Criticilor și 
Cercetătorilor Literari din S.U.A. Membru al 
Academiei Europene de Arte și Științe din Viena. 
A fost distins cu Premiul ARA (1989), cu Premiul 
Uniunii Scriitorilor din România (1994) și cu 
Ordinul Național „Steaua României” în grad de 
Comandor (2010).

NOVACU, VALERIU 
(26 iunie 1909, Pecica, jud. Arad - 20 martie 1992, 
Bucureşti), fizician
Membru corespondent – 2 noiembrie 1948

 După absolvirea Liceului „Moise Nicoară” 
din Arad (1919-1927), a urmat cursurile Facultăţii 
de Ştiinţe din Cluj (1927-1931), în 1931 luân-
du-şi licenţa în matematici, iar în 1932 în fizi-
că. În 1942 şi-a susţinut teza de doctorat Sur la 
théorie du photon, devenind doctor în fizică. 
Şi-a continuat specializarea în fizică teoretică la 
Institutul „H. Poincaré” şi la Collège de France din 

Paris (1933–1934). A fost profesor de fizică teo-
retică la Facultatea de Matematică şi Fizică de la 
Universitatea din Bucureşti (1947–1974), întoc-
mind cursuri şi culegeri, între care: Curs asupra 
teoriei electromagnetice (1953); Curs de electrodi-
namică (1959); Culegere de probleme de electrodi-
namică (1964); Mecanica teoretică. Curs (1969); 
Teoria relativităţii generale. Câmpul gravitaţional. 
Lecţii (1972). Între 1963 şi 1972 a fost şef de sec-
ţie la Institutul de Fizică din Bucureşti. De-a lungul 
anilor, a ocupat diferite funcţii: ministru plenipo-
tenţiar al României la Stockholm (1949–1952), gu-
vernator, din partea României, la Agenţia Atomică 
Internaţională de la Viena (1958–1959), membru 
în consiliul ştiinţific al Institutului Internaţional de 
Cercetări Nucleare de la Dubna (1956). Prefect 
al județului Timiș (1945–1947). Paralel cu ac-
tivitatea didactică, a desfăşurat o intensă muncă 
ştiinţifică în domeniile teoriei fotonice a luminii, 
teoriei cuantice a câmpurilor şi teoriei particule-
lor elementare, rezultatele cercetărilor sale regă-
sindu-se în numeroase lucrări şi studii: Evoluţia 
concepţiei despre lumină (1939); Asupra formei 
undoriale a ecuaţiei fotonului (1939); Contribuţii 
la teoria fotonului (1941); Introducere în mecanica 
ondulatorie (1944); Introducere în electrodinami-
că (2 vol., 1955); Electrodinamică (1966); Un nou 
model bootstrap (1966); Teoria particulelor elemen-
tare (1970); Teoria cuantică a câmpurilor (1984); 
Bazele teoretice ale fizicii (1990). A întocmit şi o 
Istorie a fizicii (1966).

ODOBLEJA, ŞTEFAN 
(13 octombrie 1902, Izvoru Aneştilor, jud. Mehedinţi 
– 2 octombrie 1978, Drobeta-Turnu Severin), medic
Membru post-mortem – 13 noiembrie 1990

 După terminarea studiilor secundare la 
Turnu Severin, în 1922 a intrat, prin concurs, 
la Institutul Sanitar Militar, urmând, ca bursier, 
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cursurile Facultăţii de Medicină din Bucureşti. 
În 1928 şi-a susţinut teza de doctorat Accidentele 
de automobil. În anii studenţiei, sub îndrumarea 
unor specialişti de marcă, a făcut cercetări clinice 
în domeniul neurologiei, preocupându-se de pro-
blema transmiterii sunetelor în organismele vii. 
La absolvirea facultăţii, a fost înaintat la gradul 
de locotenent, fiind numit medic militar în mai 
multe garnizoane (Brăila, Turda, Turnu Severin, 
Lugoj, Dorohoi, Dej, Târgovişte, Cernavodă, 
Bucureşti). A urcat treptele ierarhiei militare până 
la gradul de locotenent-colonel (1946). Şi-a legat 
pentru totdeauna numele de cibernetică, fiind 
autorul primei variante elaborate a concepţiei ci-
bernetice generalizate, cu un deceniu înainte de 
apariţia lucrării lui Norbert Wiener, Cibernetica. 
În 1938 a publicat primul volum al lucrării 
Psychologie consonantiste (vol. II, 1939) – prima 
expunere de mare amploare a unor principii ci-
bernetice – în care încerca să explice fenomenele 
din natură, dar cu deosebire cele din cadrul bio-
logiei şi psihologiei cu ajutorul conexiunii inverse 
(legii reversibilităţii). A demonstrat caracterul 
multi- şi interdisciplinar al ciberneticii. S-a aple-
cat şi asupra altor domenii, între care fizica, filo-
sofia, psihologia, dreptul, literatura. Pornind de 
la experimentarea modului cum sunt transmise 
sunetele în organismul uman, a realizat, în 1932, 
lucrarea La phonoscopie, nouvelle méthode d’ex-
ploration clinique, distinsă cu Premiul „General 
dr. Al. Papiu” al Academiei Române, urmată, în 
1936, de Fonoscopia şi semiologia clinică. 

OSTROGOVICH, GIORGIO- 
UGO-AUGOSTO 
(23 aprilie 1904, Bucureşti – 13 iunie 1984, Roma), 
chimist
Membru corespondent – 1 martie 1974

 Studii liceale la Bucureşti şi Florenţa 
şi universitare (Facultatea de Știinţe, Secţia 
chimie) la Cluj, unde, în 1931, şi-a susţinut teza 

de doctorat Structura electronică a unor sisteme 
homo- şi hetero-arenice polinucleare; în 1965 a 
primit titlul de doctor docent. Şi-a început ac-
tivitatea în învăţământul superior în 1923, ca 
preparator suplinitor la Laboratorul de chimie 
organică al Facultăţii de Știinţe din Cluj, urmând 
apoi treptele ierarhiei didactice până la gradul de 
profesor titular (din 1948). Din 1949 a fost pro-
fesor de chimie organică la Institutul Politehnic 
din Timişoara, între 1949 şi 1972 fiind şi şef 
al Catedrei de chimie organică. Paralel cu acti-
vitatea didactică, a făcut studii teoretice şi ex-
perimentale în domeniul structurii compuşilor 
organici, chimiei combinaţiilor coordinative cu 
liganzi organici imidici, echilibrelor protolitice 
ale unor compuşi triazinici, al mecanismului in-
terconversiei stereoizomerilor iminici, al reacţii-
lor de substituţie nucleofile în clasa derivaţilor 
acidului carbonic şi a compuşilor heterociclici, 
al obţinerii unei game foarte largi de compuşi 
organici, în special derivaţi ai acidului carbonic 
şi triazine sintetice, al nomenclaturii şi sistema-
ticii funcţionale etc. Rezultatele cercetărilor sale 
se regăsesc în peste 100 de lucrări, studii, comu-
nicări, apărute în ţară şi în străinătate, între care 
un Compendiu de elemente de stereochimie orga-
nică (1971). Membru al societăţilor de chimie 
din Londra şi Paris.

OTIMAN, PĂUN ION 
(28 mai 1942, Gârbovăţ, jud. Caraş-Severin), inginer 
agronom şi economist
Membru titular – 29 ianuarie 1999 (membru 
corespondent – 12 noiembrie 1993)
Secretar general al Academiei Române (26 aprilie 
2006 – 24 aprilie 2014); preşedinte al Filialei 
Timişoara (2004–2006 și din 2014) 
Discurs de recepţie: Viaţa rurală românească pe 
lungul drum între Flămânzi şi Uniunea Europeană 
sau Drama satului şi a ţăranului român într-un secol 
de iluzii, dezamăgiri şi speranţe (20 iunie 2007)
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 Studii liceale la Oraviţa şi universi-
tare  la Timişoara (Facultatea de Agronomie 
şi Facultatea de Știinţe economice). În 1974 
şi-a susţinut teza de doctorat Optimizarea fac-
torilor de producţie în obţinerea cărnii de porc 
în Câmpia Banatului. În 1986 a urmat un curs 
postuniversitar de programare şi exploatare 
a calculatoarelor la Institutul de Tehnică de 
Calcul din Timişoara. A fost: preparator (1966–
1968), asistent (1968–1972), şef de lucrări 
(1972–1977), conferenţiar (1978–1990) și pro-
fesor conducător de doctorat la Catedra mana-
gement (din 1990). Ca rector al Universităţii 
de Ştiinţe Agricole din Timişoara, timp de 15 
ani (1990–2004), a contribuit în mod esenţial 
la modernizarea învăţământului superior agro-
nomic, concepând şi edificând un nou tip de 
universitate agrară în România. Este creator de 
şcoală în domeniul analizei economice agrare, 
a optimizării structurii producţiei agricole, 
a economiei și dezvoltării rurale. Activitatea 
sa ştiinţifică este concretizată în peste 350 de 
lucrări referitoare la: optimizarea producţiei 
agricole, elaborarea şi implementarea unor sis-
teme informatice, analiza tehnico-economică 
a proceselor din agricultură, managementul şi 
marketingul în agricultură, restructurarea agri-
culturii româneşti, problematica optimizării 
structurilor învăţământului superior agrono-
mic, a cercetării ştiinţifice agricole etc. A ela-
borat un număr impresionant de cărţi şi tratate 
de specialitate, unele premiere în literatura 
ştiinţifică românească: Optimizarea producţiei 
agricole (1987), lucrare distinsă cu Premiul 
„Ion Ionescu de la Brad” al Academiei Române 
(1990); Agricultura României la cumpăna dintre 
mileniile II şi III (1994); Dezvoltarea rurală în 
România (1997); Cercetări de dezvoltare rurală 
în Banat (1998, în colab.); Umstrukturierung im 
ländlichen Raum in Rumänien Agrarproduction, 
ländliche Finanzmärkte, Privatisierung und län-
dliche Regionalentwicklung (1998, în colab.); 
Economie rurală (ed. I, 1998; ed. II, 2000); 
Restructurarea agriculturii şi dezvoltarea ru-
rală a României în vederea aderării la Uniunea 
Europeană (trei ediţii 1998, 2000, în limba 
română, 2002 în limba engleză); Dezvoltarea 
rurală durabilă în România (2006); Viaţa aca-
demică din Banat (editor, 2006); Plante modi-
ficate genetic – impactul agronomic, ecologic și 
economic (2006, în colab.); Agronomia Banatica 
(2006); Conservarea geo și biodiversității în 
Țara Hațegului – Retezat (7 vol., 2010); 1948 

– Marea dramă a Academiei Române (2012); 
Tezaurul Academiei Române (5 vol., 2012–2014, 
coordonator împreună cu acad. Ionel Haiduc); 
Academia Română și Casa Regală a României – 
două destine paralele (2013, în colab.); Cadrul 
strategic național pentru dezvoltarea durabilă 
a României (2013); Proiecte și teme academice 
(2014). Este  autor de manuale universitare. 
În legislaturile 1992–1996 şi 2000–2004 a fost 
senator şi preşedinte al Comisiei de agricultură 
(în primul mandat) şi al Comisiei de învăţământ 
şi știinţă (în al doilea mandat). Este iniţiatorul 
Legii bunei conduite în cercetare (2002) şi altor 
legi importante pentru învăţământul şi ştiinţa 
românească. Ca director al Institutului de 
Economie Agrară al Academiei Române, a coor-
donat elaborarea strategiei pentru agricultură 
şi dezvoltare rurală a României postaderare 
în Uniunea Europeană. În calitate de secretar 
general al Academiei Române (2006–2014) a 
avut o contribuţie determinantă la dezvoltarea 
infrastructurii instituţionale a cercetării acade-
mice şi în recuperarea proprietăţilor Academiei 
Române (clădiri, case memoriale, circa 5000 
ha teren agricol şi 21 000 ha de pădure), rea-
bilitarea Castelului „Berthelot” din Haţeg şi 
înfiinţarea Centrului de Cercetări de Bio- şi 
Geodiversitate şi Dezvoltare Rurală Durabilă 
din zona Haţeg-Retezat etc. Este inițiatorul re-
alizării statuii zeiței Minerva și a memorialu-
lui „1948 Marea dramă a Academiei Române”. 
Membru titular al Academiei de Științe Agricole 
și Silvice, al Academiei Internaționale de la 
Salzburg-Austria și al Academiei de Educație 
a Serbiei, Membru în Comisia de Cibernetică 
a Academiei Române, în Comisia de Economie 
Agrară a Academiei de Ştiinţe Agricole şi 
Silvice, în Asociaţia Generală a Inginerilor din 
România, în Asociaţia Generală a Economiştilor 
din România, preşedinte al Fundaţiei Rurale 
Române şi al Fundaţiei „Operaţiunea Satele 
Româneşti”. Vicepreşedinte al Consiliului 
Naţional al Rectorilor (2000–2004), membru al 
Consiliului Naţional de Evaluare şi Acreditare 
Academică (1996–2004), preşedinte al 
Consiliului Naţional de Etică (2005–2008). 
Doctor honoris causa a Universității de Științe 
Agricole din București (2002), Cluj (2011) 
și Chișinău (2013). A fost distins cu Ordinul 
„Coroana României” în grad de Ofițer conferit 
de Casa Regală a României.
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PECULEA, MARIUS SABIN 
(13 aprilie 1926, Cluj), inginer
Membru titular – 8 septembrie 1993 
(membru corespondent – 9 martie 1991)
Secretar general al Academiei Române (1 februa-
rie 1994 – 26 februarie 1999)
Discurs de recepţie: Apa grea – Contribuţii ale 
ştiinţei şi tehnologiei româneşti (2 aprilie
1996)

 Studii liceale la Cluj, Sighişoara şi Sibiu 
şi universitare (Şcoala Politehnică, Facultatea 
de Electromecanică) la Timişoara. În 1966 şi-a 
susţinut teza de doctorat Studiul termodinamic 
al coloanelor de separare, în flux continuu, cu trei 
fluide şi temperaturi diferite de reacţie; în 1974 a 
primit titlul de doctor docent. A fost asistent la 
Institutul de Mecanică din Cluj. După o activi-
tate la Uzina Tehnofrig din Cluj, unde în 1952 
a înfiinţat Serviciul de Studii şi Proiectări, pe 
care l-a şi condus, în 1959 a devenit cercetător 
la Institutul de Fizică Atomică din Cluj, unde a 
condus Laboratorul de separări izotopice (cre-
at în 1963); din 1971, profesor la Institutul de 
Construcţii din Bucureşti, la Catedra de termodi-
namică tehnică a Facultăţii de Instalaţii. În 1970 
a fost numit director al Uzinei „G” din Râmnicu 
Vâlcea, prima unitate nucleară din România 
(Interfața între știință și tehnologie, 1994; ed. II, 
2010). Şi-a legat numele de studierea, experi-
mentarea, proiectarea şi realizarea uzinei de apă 
grea, bazată pe cuplarea a două procese de sepa-
rare izotopică, folosind procedee originale, solu-
ţii conceptuale cu caracter de premieră mondială 
(Apa grea. Procese industriale de separare, 1984; 
Apa grea – motivația tehnologiei românești, 2007). 
Având în vedere caracterul aplicativ al multora 
dintre preocupările grupului de cercetări, une-
le dintre descoperirile sale se regăsesc în cele 
30 brevete de invenţii premiate la saloane inter-
naţionale (6 aur, 4 argint, 2 bronz) şi numeroase 
studii privind separarea izotopilor hidrogenului 

şi termodinamica temperaturilor joase (Pe mar-
ginea ecuației lui Van der Waals, 2012), din care 
priorităţi mondiale sunt instalaţia biterm-bibară 
prin reparare prin schimb izotopic apă-hidrogen, 
realizată la IFA-Cluj (1966) şi instalaţia de sepa-
rare a apei grele prin schimb izotopic apă-hidro-
gen sulfurat cu coloană de echilibrare, realizată 
la Uzina „G”-Râmnicu Vâlcea (1985). Se preocu-
pă de aplicarea experienţei sale în domeniul cri-
ogeniei, la realizarea unei instalaţii de separare 
prin distilare la temperaturi joase a izotopilor hi-
drogenului, precum şi de producere a heliului din 
purjele fabricilor de oxigen (Instalaţii criogenice, 
1997). Rezultatele cercetărilor sale se regăsesc 
în peste 300 de cărţi, studii, articole, comunicări, 
apărute sub semnătură proprie sau în colaborare, 
în reviste de prestigiu din ţară şi din străinătate. 
În 2014 i-a apărut volumul memorialistic La um-
bra Uzinei G. Un pirat povestește. Este expert al 
Agenţiei Internaţionale de Energie Atomică de 
la Viena. Membru în Academia Scientiarum et 
Artium din Salzburg (1996), membru fondator 
al Academiei de Ştiinţe Tehnice din România 
(1998). Doctor honoris causa al universităţi-
lor din Cluj-Napoca (1995), Bucureşti (1996), 
Craiova (1996), Oradea (1998), Constanţa 
(2000), Timişoara (2002) și Galați (2005). A fost 
distins cu: Premiul „Dragomir Hurmuzescu” 
al Academiei Române (1981), Premiul „Opera 
Omnia” (2009), Diploma „Meritul Academic” 
(2011), Ordinul „Meritul Ştiinţific”, cls. II (1974) 
şi cls. III (1981), Ordinul Naţional „Pentru Merit” 
în grad de Mare Ofiţer (2000), Ordinul Național 
„Steaua României” în grad de Cavaler (2015). 
Cetăţean de onoare al municipilor Cluj-Napoca 
(1996) și Râmnicu Vâlcea (2008).
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PETROVICI, EMIL 
(4 ianuarie 1899, Toracul Mic, Serbia – 7 octombrie 
1968, lângă Blaj, jud. Alba), lingvist şi folclorist
Membru titular – 12 august 1948 
(membru corespondent – 22 mai 1945)
Preşedinte al Secţiei de știinţe filologice (1966–
1968); preşedinte al Filialei Cluj a Academiei 
Române (1949–1957)

 A urmat cursurile Liceului germano-ro-
mân din Braşov, Liceului maghiar din Oradea, 
Institutului Pedagogic-Teologic Ortodox 
din Arad (1916–1918), Facultăţii de Litere şi 
Filosofie din Cluj (1919–1920). Între 1920 şi 
1926, la Paris (la Sorbona, École de Langues 
Vivantes, École Pratique des Hautes Études, 
Collège de France) a audiat cursuri de ling-
vistică; în 1926 a obţinut docenţa în litere la 
Sorbona. În 1930 şi-a susţinut, la Cluj, teza de 
doctorat în filologie De la nasalité en Roumain, 
care cuprinde o prezentare exhaustivă a con-
soanelor nazale şi a vocalelor nazalizate din 
limba română. Şi-a continuat specializarea 
în slavistică la Universitatea din Sofia (1930–
1931). A fost asistent (1926–1930), conducă-
tor al Laboratorului de fonetică experimenta-
lă de pe lângă Muzeul Literaturii Române din 
Cluj (din 1930), profesor la Catedra de slavis-
tică a Universităţii din Cluj (1935–1956); rec-
tor al Universităţii din Cluj (1945–1951); şef al 
Catedrei de limbi slave din cadrul Universităţii 
din Bucureşti (1956–1958); rector al Institutului 
„Maxim Gorki” din Bucureşti (1956–1957). În 
1956 a fondat revista „Cercetări de lingvistică”, 
iar în 1963 „Romanoslavica”. A colaborat la nu-
meroase publicaţii ale vremii: „Anuarul Arhivei 
de Folclor”, „Dacoromania”, „Recueuil d’Étud-
es Romanes”, „Revue de linguistique”, „Studii 
şi cercetări de lingvistică” etc. În lucrările sale 
a abordat probleme de slavistică, romanistică, 
balcanologie, dialectologie, toponimie, fone-
tică şi istoria limbii române: Baza dialectală a 

limbii noastre naţionale; Studii de dialectologie 
şi toponimie (apărută postum, 1970). Şi-a adus 
o substanţială contribuţie la realizarea Atlasului 
lingvistic (1936), publicând, împreună cu alţi 
colaboratori, şapte volume de hărţi textuale, 
patru volume de hărţi colorate şi un supliment 
de Texte dialectale, stabilind o nouă repartizare 
dialectală a limbii române. A întocmit cel din-
tâi studiu amplu de dialectologie slavo-româ-
nă (Graiul caraşovenilor. Studiu de dialectologie 
slavă meridională, 1935). A fost primul lingvist 
român care a adoptat şi a aplicat principiile şco-
lii filologice de la Praga, elaborând un sistem 
de şapte foneme vocalice şi două consonantice 
(Studiul fonematic al limbii române). A lăsat și 
studii etno-folclorice şi lingvistice întemeiate în 
mare parte pe anchete dialectale: Folclor din 
Valea Almajului, Banat (1935); Folclor de la 
moţii din Scărişoara (1939); Graiul românesc 
de pe Crişuri şi Someş (1941); Note de folclor 
de la românii din Valea Mlavei (Serbia) (1942). 
Membru fondator şi preşedinte al Asociaţiei 
Slaviştilor din România, membru corespondent 
al Academiei Bulgare de Ştiinţe, membru în 
Comitetul Internaţional al Slaviştilor. A fost dis-
tins cu Premiul de Stat (1953, 1963). „Om de 
Știință Emerit”.

POPEA, NICOLAE (NEAGOE) 
(17 februarie 1826, Satulung, jud. Braşov – 26 iulie 
1908, Caransebeş, jud. Caraş Severin), episcop 
ortodox, istoric şi cărturar
Membru titular – 8 aprilie 1899 
(membru de onoare – 13 septembrie 1877)
Discurs de recepţie: Arhiepiscopul şi mitropolitul 
baron Andrei de Şaguna (13 martie 1900)

 Studii gimnaziale la Braşov şi Blaj, uni-
versitare la Cluj (dreptul, 1843–1846) şi Viena 
(teologia, 1846–1848). A participat la Revoluţia 
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de la 1848–1849 din Transilvania, fiind căpi-
tan în garda română din Braşov. După 1854 
a devenit cel mai apropiat colaborator al lui 
Andrei Şaguna. A ocupat diferite funcţii: secre-
tar al Eparhiei Ortodoxe Române din Sibiu (din 
1854), profesor la Institutul Teologic-Pedagogic 
din Sibiu (1856–1870), vicar al Arhiepiscopiei 
Sibiului (1870–1889), arhimandrit (1871); a 
fost deputat în Dieta Transilvaniei (1863–1865), 
membru în Senatul imperial din Viena, preşedinte 
al Comitetului Naţional Român din Transilvania 
(1878–1881). În 1889 a devenit episcop al 
Caransebeşului. Împreună cu Al. Papiu-Ilarian, 
a redactat la Cluj foaia manuscrisă „Zorile pen-
tru minte şi inimă”; s-a numărat printre iniţiato-
rii editării, în 1884, a gazetei „Tribuna”; a cola-
borat la diverse publicaţii ale vremii: „Telegraful 
român”, „Foaia diecezană”, „Die Zukunft”, „Ost 
und West”, „Wanderer” ş.a. A publicat articole 
privind istoria bisericii române în Evul Mediu 
şi în epoca modernă (Vechia metropolie ortodo-
xă română a Transilvaniei, suprimarea şi restau-
rarea ei, 1870), precum şi la viaţa şi activitatea 
lui Andrei Şaguna: Arhiepiscopul şi mitropolitul 
baron Andrei de Şaguna (1879); Memorialul ar-
hiepiscopului şi metropolitului Andrei baron de 
Şaguna sau Luptele naţionale-politice ale români-
lor 1846–1873 (1889).

POPOVICI (POPOVICIU), 
GHEORGHE 
(25 aprilie 1862, Cliciova, jud. Timiş – 
27 decembrie 1927, Lugoj, jud. Timiş),  
preot, istoric
Membru corespondent – 29 mai 1909

 Studii liceale la Lugoj şi universitare 
(Facultatea de Teologie) la Cernăuţi (1881–
1885), unde, în 1886, şi-a susţinut doctoratul. 

Şi-a continuat pregătirea la Viena, unde a audiat 
cursuri la facultăţile de Litere şi de Teologie, pre-
cum şi la Institutul Superior Protestant. Hirotonit 
preot (1887), a fost numit protopop al Lugojului 
(1887–1927). A desfăşurat o intensă activita-
te politică, atât în cadrul Partidului Naţional 
Român din Transilvania (al cărui vicepreşedin-
te a fost), cât şi ca deputat de Lugoj în Dieta 
din Budapesta (1905, 1907), militând pentru 
Unirea Transilvaniei cu România. După 1918 
şi-a continuat activitatea politică ca senator (a 
deţinut şi funcţia de vicepreşedinte al Senatului 
României). Încă din anii studenţiei a colaborat 
cu studii istorice, literare şi teologice la diver-
se publicaţii: „Candela”, „Drapelul”, „Foaia die-
cezană”, „Luminătorul” ş.a. A lăsat două volume 
de Cuvântări bisericeşti (1898, 1904), un studiu 
privitor la Uniunea românilor din Transilvania cu 
biserica romano-catolică sub împăratul Leopold I 
(1901) şi o Istorie a românilor bănăţeni (1904). 
Postum i-a apărut Memorii cu privire la integrita-
tea Banatului (1929). 

POPOVICI, TITUS VIOREL 
(16 mai 1930, Oradea – 29 noiembrie 1994, 
Tulcea), scriitor
Membru corespondent – 1 martie 1974

 Studii liceale la Arad şi Oradea şi uni-
versitare (Facultatea de Filologie) la Bucureşti. A 
fost inspector în Comitetul pentru Artă de pe lâ-
ngă Consiliul de Miniştri (1952). A debutat încă 
din anii studenţiei cu câteva schiţe apărute în 
„Viaţa românească”. Ca romancier, a debutat în 
1950 cu volumul Mecanicul şi alţi oameni de azi, 
semnat împreună cu Francisc Munteanu. I-au 
urmat volumul de povestiri Gusti Iluţ (1955); 
romanele Străinul (1955, care a cunoscut nouă 
ediţii); Setea (1958, care a cunoscut opt ediţii); 
Moartea lui Ipu (1970); Judecata (1984); Cutia 
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cu ghete (1990). A fost şi autorul unor piese 
de teatru reprezentate pe scenele româneş-
ti: Passacaglia, Puterea şi adevărul, Moştenirea, 
precum şi a unor scenarii de film, unele scrise 
în colaborare: Valurile Dunării, Furtuna, Setea, 
Străinul, Pădurea spânzuraţilor, Dacii, Columna, 
Mihai Viteazul, Atunci i-am condamnat pe toţi la 
moarte, Puterea şi adevărul, Cu mâinile curate, 
Ultimul cartuş, Actorul şi sălbaticii, Pe aici nu se 
trece, Operaţiunea „Monstrul”, Ion, Secretul lui 
Bachus, Horea, Noi cei din linia întâi, Secretul lui 
Nemesis, Mircea, Momentul adevărului, Divorţ din 
dragoste ş.a. Membru în biroul Uniunii Scriitorilor 
şi în Consiliul Cinematografiei. A fost distins 
cu „Ordinul Muncii”, cls. III (1959), Ordinul 
„Meritul Cultural”, cls. II (1969) şi cls. I (1981), 
cu Ordinul „Steaua R.S.R.”, cls. III (1971).

POPOVICIU, TIBERIU 
(16 februarie 1906, Arad – 29 octombrie 1975, 
Cluj-Napoca), matematician
Membru titular – 21 martie 1963 (membru 
corespondent – 2 noiembrie 1948)

 Studii liceale la Arad şi universitare 
(Facultatea de Ştiinţe) la Bucureşti. La termi-
narea facultăţii, activitatea sa ştiinţifică era im-
presionantă: peste 60 de lucrări publicate în 
„Jurnalul matematic”, „Curierul matematic” şi 
„Buletinul Societăţii Studenţilor în Matematici” 
din Bucureşti, 12 apărute în „Gazeta matema-
tică” şi în „Revista matematică” din Timişoara, 
preocupările sale din această perioadă axân-
du-se pe problema teoriei numerelor, algebră 
combinatorie, teoria polinoamelor speciale, geo-
metrie sintetică, analiză matematică şi analiză 
numerică. Şi-a continuat pregătirea în Franţa 
(1927–1933), la École Normale Supérieure din 
Paris, unde şi-a luat o nouă licenţă în matema-
tici. În 1933 şi-a susţinut teza de doctorat Sur 

quelques propriétés des fonctions d’une ou de deux 
variables réelles, devenind doctor în ştiinţele ma-
tematice. A fost secretar al Seminarului de ma-
tematică de pe lângă Facultatea de Ştiinţe din 
Cluj (1933–1934), asistent (1934–1936), confe-
renţiar la Facultatea de Ştiinţe a Universităţilor 
din Cernăuţi şi Bucureşti (1936–1942), profe-
sor agregat de teoria funcţiilor la Facultatea de 
Ştiinţe a Universităţii din Iaşi (1942–1946), pro-
fesor titular de algebră superioară şi teoria nu-
merelor la Facultatea de Ştiinţe a Universităţii 
din Cluj (1946–1975); şef al Catedrei de analiză 
matematică (din 1948); decan al Facultăţii de 
Matematică şi Fizică din Cluj (1950–1953); di-
rector al Institutului de Calcul Numeric din Cluj, 
pe care l-a organizat (din 1957), în cadrul căruia 
a creat mai multe seminarii de specialitate (de 
teoria calitativă a ecuaţiilor diferenţiale, de cer-
cetări operaţionale, de nomografie etc.). În 1947, 
la Universitatea din Cluj, a înfiinţat Seminarul 
de analiză numerică şi teoria aproximării. Prin 
grija sa, în 1959, s-a reluat publicarea, la Cluj, 
într-o serie nouă, a vechii reviste „Mathematica”; 
a condus şi activitatea revistei „Studii şi cercetări 
matematice” a Institutului de Calcul al Academiei 
Române. În 1967 a înfiinţat seminarul itinerant 
de ecuaţii funcţionale, iar în 1972 „Revue d’Ana-
lyse Numérique et la Théorie de l’Approxima-
tion”. De numele său se leagă crearea şcolii clu-
jene de analiză matematică, fiind şi fondatorul 
şcolii române de analiză numerică. A lăsat lu-
crări în domeniul analizei matematice, analizei 
numerice, analizei funcţionale, algebrei, teoriei 
numerelor, teoriei aproximării; a reuşit crearea 
teoriei funcţiilor convexe de ordin superior; a 
pus în evidenţă comportarea funcţiilor reale de 
o variabilă reală faţă de mulţimea polinoame-
lor de un grad dat n. S-a ocupat de prelungirea 
şi aproximarea acestor funcţii prin polinoame, 
aproximarea funcţiilor convexe de ordin supe-
rior prin funcţii elementare şi deducerea unei 
formule de medie generală. A elaborat formule-
le fundamentale ale calculului diferenţelor di-
vizate; a cercetat precizia calculului numeric în 
interpolarea prin polinoame; a dat o nouă teorie 
structurii restului în formulele liniare de interpo-
lare ale analizei; a generalizat formula clasică de 
integrare numerică a lui Gauss. În domeniul alge-
brei, a făcut cercetări privind unele clase speciale 
de polinoame, teorema lui Laguerre etc. În teoria 
numerelor, s-a aplecat asupra aplicării algorit-
mului lui Euclid pentru aflarea celui mai mare 
divizor comun a două numere date, completând 



294

metoda lui Cebîşev. Totodată, a intuit aplicaţiile 
imense ale matematicii la calculator, precum şi 
importanţa calculatorului electronic propriu-zis. 
În cadrul Institutului a fost înfiinţată încă de la 
început o Secţia de Maşini de Calcul; în 1957 a 
fost construit aici un prim calculator, experimen-
tal, cu relee electromagnetice, numit MARICA, 
iar în 1963 a fost terminată construcţia calcula-
torului DACICC-1, al treilea calculator din ţară 
şi primul calculator din ţară având tranzistori şi 
memorie internă cu ferite, fiind considerat părin-
tele industriei IT din Cluj. Membru al Societăţii 
de Matematică din Franţa. 

PRUNARIU, DUMITRU-DORIN 
(27 septembrie 1952, Braşov), inginer-cosmonaut
Membru de onoare – 15 noiembrie 2011

 Născut la Brașov, dar copilăria și-a pe-
trecut-o în Banat, în satele Groși și Bujorul 
Bănățean (azi Traian Vuia), județul Timiș, fapt 
ce i-a inspirat, după deslarația cosmonautului de 
mai târziu, dorința de zbor asemena pionerului 
român al aviației mondiale – Traian Vuia.
Absolvent al Facultăţii de Inginerie Aerospaţială 
din cadrul Universităţii „Politehnica” din 
Bucureşti (1976). Din 1978 a devenit ofițer ac-
tiv în cadrul Forțelor Aeriene Române. În 1981 
a absolvit cursurile de trei ani ale Centrului de 
pregătire a cosmonauţilor „Iuri Gagarin” din 
Stelar (U.R.S.S.), iar în 1991 cursurile pentru 
cadre superioare ale Institutului Internaţional 
de Formare şi Management în domeniul Aviaţiei 
Civile din Montreal (Canada). În 1999 a absolvit 
cursurile Colegiului Naţional de Apărare, iar în 
2004 cursul de ambasadori în cadrul Academiei 
Diplomatice a Ministerului Afacerilor Externe. 
În 1999 și-a susținut teza de doctorat Mișcarea 
perturbată a satelitului artificial al Pământului, 
devenind doctor în științe tehnice, specialitatea 

dinamica zborului aerospaţial. Este primul ro-
mân care a zburat în cosmos şi cel de-al 103-
lea în lume (1981). De-a lungul anilor a ocupat 
diferite funcții: inspector șef pentru activităţi 
aerospaţiale la Statul Major al Forțelor Aeriene 
din cadrul Ministerului Apărării Naționale 
(1981–1990; 1991–1998); cadru didactic aso-
ciat la Facultatea de Inginerie Aerospațială de 
la Universitatea „Politehnica” din București 
(1982–1989); ministru adjunct al transportu-
rilor şi șef al Departamentului Aviaţiei Civile 
(1990–1991); preşedinte al Agenţiei Spaţiale 
Române (1998–2004); co-leader al proiectului 
Băncii Mondiale de restructurare a învățămân-
tului superior și cercetării științifice din România 
(1992–1993); vicepreședinte al Fundației 
EURISC (din 1995); ambasador extraordinar 
și plenipotențiar al României în Federaţia Rusă 
(2004–2005); director al Oficiului Român pen-
tru Știinţă şi Tehnologie de pe lângă Comisia 
Europeană de la Bruxelles (2006–2008); preşe-
dinte al Consiliului științific al Agenţiei Spaţiale 
Române (2008–2012); profesor asociat pentru 
geopolitică şi spaţiul cosmic la Facultatea de 
Relaţii Economice Internaţionale a Academiei de 
Studii Economice din Bucureşti (2002–2010). 
Din anul 1992 reprezintă Guvernul României la 
sesiunile Comitetului O.N.U. pentru Explorarea 
Paşnică a Spaţiului Extra-atmosferic (COPUOS), 
devenind președinte al Subcomitetului științific 
și tehnic al acestuia (2004–2006) și președinte 
al COPUOS (2010–2012). Din 2006 este și re-
prezentantul României în cadrul Autorității eu-
ropene de supervizare a sistemelor de sateliți 
pentru navigație globală. A activat ca membru 
ales în Grupul de experți guvernamentali organi-
zat conform Rezoluției Adunării Generale O.N.U. 
pentru elaborarea unui studiu privind măsurile 
de transparență și creștere a încrederii în do-
meniul activităților cosmice (2012–2013). Este 
Cetățean de onoare al județului Timiș (2016). 
În 2007 a trecut în rezervă cu gradul de gene-
ral-maior de aviație. Efectuează cercetări în do-
meniul științelor aerospaţiale, dinamicii zborului 
cosmic, studii în domeniul geopoliticii și securi-
tății. Rezultatele cercetărilor sale se regăsesc în 
peste 40 de cărţi și articole apărute în reviste 
de specialitate, între care: La cinci minute după 
cosmos (1981, în colab.); Cosmosul – Laborator 
şi uzină pentru viitorul omenirii (1984, în co-
lab.); Istoria aviaţiei române (1984, în colab.); 
Dimensiuni psihice ale zborului aerospaţial (1985, 
în colab.); Asupra mișcării generale a vehiculului 
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spațial sub acțiunea unui centru atractiv (1993); 
Geodetic Precession Influence in Satellite Motion 
(1998); The Poynting-Robertson Effect in Satellite 
Motion (1999) ș.a. Este membru al Comisiei de 
Astronautică a Academiei Române, Societății 
Germane de Rachete „Hermann Oberth – 
Wernher von Braun”, Academiei Internaţionale 
de Astronautică, Comitetului naţional COSPAR, 
Asociaţiei Exploratorilor Spaţiului Cosmic, 
Academiei Americano-Române de Arte şi Știinţe, 
preşedinte ales al Filialei europene a Asociației 
Exploratorilor Spațiului Cosmic (2010, reales în 
2014) și al întregii asociații (2011–2014), re-
prezentant al României în Comitetul de Relații 
Internaționale al Agenției Spațiale Europene 
– ESA (2012) și vicepreședinte al comitetului 
(2014–2016), președinte al Asociației Române 
pentru Tehnologii și Industrie Spațiale (din 
2013). Doctor honoris causa al Universităţii 
Tehnice din Cluj-Napoca (2007), al Universităţii 
Tehnice din Chişinău (2011), al Universității 
de Vest din Timișoara (2013), al Universității 
„Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca (2015), 
Honorary Doctor al Colegiului Lindsey Wilson 
din Columbia, Kentucky, S.U.A. (2014). Pentru 
zborul cosmic a fost distins cu titlul de „Erou al 
R. S. România” și „Erou al U.R.S.S. cu Steaua de 
Aur” (1981). A mai fost decorat cu: Medalia „Iuri 
Gagarin” a Federaţiei Aeronautice Internaţionale 
(1982), Medalia de aur „Hermann Oberth” a 
Societăţii Germane de Rachete „Hermann Oberth 
- Wernher von Braun” (1984), Ordinul Naţional 
„Steaua României” în grad de Mare Ofiţer (2000), 
Ordinul „Virtutea Militară” în grad de Cavaler cu 
însemn pentru militari (2010), Medalia „Pentru 
merite în explorarea cosmosului” acordată de 
președintele Federației Ruse (2011), Emblema 
„Onoarea Armatei Române” acordată de mi-
nistrul Apărării (2011). Cetăţean de onoare al 
mai multor oraşe din România (Cluj-Napoca, 
Brașov, Mediaș etc.).

RĂDULEŢ, REMUS BAZILIU 
(3 mai 1904, Brădeni, jud. Sibiu – 6 februarie 
1984, Bucureşti), inginer
Membru titular – 21 martie 1963 
(membru corespondent – 2 iulie 1955)
Vicepreşedinte al Academiei Române (8 aprilie 
1966 – 1 martie 1974); preşedinte al Secţiei de 
știinţe tehnice (1963–1966)

 Studii liceale la Sighişoara şi Braşov şi 
superioare (Facultatea de Electromecanică) la 
Timişoara (1923–1927). Şi-a continuat pregăti-
rea în Elveţia (1929–1930), unde şi-a susţinut şi 
teza de doctorat la Şcoala Politehnică Federală 
din Zürich. A fost asistent (1927–1928), confe-
renţiar (1931–1946), profesor (1946–1951) 
la Şcoala Politehnică din Timişoara, profesor 
la Universitatea din Bucureşti (1948–1974), 
la Institutul de Căi Ferate (1948–1974) şi la 
Institutul Politehnic din Bucureşti, la Catedra de 
fizică şi electrotehnică, pe care a condus-o între 
1951 şi 1974; a fost director al Institutului de 
Energetică al Academiei Române. De numele 
său se leagă crearea şcolii române de electroteh-
nică şi energetică. Preocupările sale ştiinţifice 
acoperă un spectru vast: electromagnetismul şi 
bazele teoretice, mărimile fizice, mărimile pri-
mitive, mărimile derivate ale câmpului electro-
magnetic, circuitele electrice, propagarea unde-
lor ş.a. Şi-a legat numele de electrologia tehnicii 
energiei bazată pe o sistematică fenomenologică 
a fizicii câmpului electromagnetic cu zece legi şi 
şase mărimi primitive definite independent de 
ele, uniform şi operativ, una câte una, şi elec-
trologia informaţiei pe o sistematică microfizică 
cu cinci legi şi trei mărimi primitive, ca legi de 
electrodinamică liniară, respectiv neliniară. În 
domeniul calculului electronic, a predeterminat 
câmpuri electrice şi magnetice pentru configu-
raţii de corpuri mai generale decât cele cu so-
luţii cunoscute, în tuburi electronice şi instalaţii 
tehnice; în electrocăldură a elaborat prima teorie 
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a comportării cuptoarelor de inducţie fără fier; 
în tehnica sudării electrice, a formulat cea dintâi 
expresie a puterii necesare pentru sudarea în ca-
pete a barelor, folosită şi verificată la proiectarea 
instalaţiei „Taurus” de sudare în linie în şinele de 
cale ferată şi de tramvai; în tehnica aparatelor şi a 
maşinilor electrice, a imaginat teorii mai precise 
sau de valabilitate mai generală decât cele cunos-
cute privitoare la forţa şi cuplul din frânele elec-
trice de inducţie cu disc neferomagnetic şi fero-
magnetic, din ambreiajele de inducţie ş.a. Opera 
sa ştiinţifică cuprinde peste 200 de lucrări, stu-
dii, rapoarte, comunicări, între care: Transportul 
energiei electrice şi curenţilor slabi (1932); 
Echipamentul electric al exploatărilor de acetilenă 
(1944); Electricitatea şi magnetismul (2 vol., 
1950–1951); Bazele teoretice ale electrotehnicii 
(2 vol., 1953–1954); Introducere în fizica ato-
mică şi nucleară (1956); Mijloace matematice ale 
electrotehnicii. Utilizarea mărimilor complexe şi 
a vectorilor în electrotehnică (1958); Teoria celor 
mai simple scheme complete echivalente cu reţelele 
electrice lineare în raport cu o latură a lor (1964); 
Metode de prognoză aplicate în energetică (1971); 
O teorie de câmp structurală a unei clase de siste-
me lineare (1972); Perspectivele de dezvoltare a 
energeticii (1974); Proiectarea hidrogeneratoare-
lor şi a motoarelor sincrone (1980) ş.a. A coor-
donat Lexiconul tehnic român (7 vol. în prima 
ediţie şi 19 vol. în ediţia a II-a), menit a stabili 
limbajul românesc tehnic şi ştiinţific. Conceptele 
privind învăţarea fizicii, electromagnetismului 
şi electrotehnicii au constituit strategia pusă 
la baza Tratatului de electrotehnică. Membru al 
Asociaţiei Ştiinţifice a Inginerilor şi Tehnicienilor 
din România, al Academiei Saxone de Ştiinţe din 
Leipzig, al Asociaţiei Americane pentru Progresul 
Ştiinţei, al Academiei Lumii Latine din Paris, al 
Comisiei Internaţionale de Electrotehnică. A fost 
distins cu „Ordinul Muncii”, cls. I (1964).

ROȘU, COSTA 
(30 martie 1947, Torac, Serbia), publicist, 
bibliograf și folclorist, Serbia
Membru de onoare – 26 noiembrie 2015

 A urmat Secția română a liceului „Borislav 
Petrov Braca” din Vârșeț, după absolvirea căruia 
a făcut studii de limbă și literatură română la 
Zrenianin, apoi de jurnalistică la Institutul 
Iugoslav de Ziaristică din Belgrad (1967–1970). 
Ca student, a făcut primele anchete de colectare 
a folclorului literar în satele locuite de româ-
ni în Banatul sârbesc, pe care le-a publicat în 
„Analele Societății de Limbă Română”, „Lumina”, 
„Libertatea” și le-a prezentat în cadrul emisiuni-
lor „Panorama culturală” și „Viața satelor” ale 
Postului de Radio Novi Sad. În primăvara anu-
lui 1969 a inițiat, împreună cu prof. Radu Flora, 
înființarea Comisiei de Etnografie și Folclor din 
cadrul Societății de Limbă Română, al cărei se-
cretar, apoi președinte, a devenit. În 1970 a in-
trat în jurnalistică, fiind ziarist la săptămânalul 
„Libertatea” din Panciova, ulterior redactor-șef 
al revistei „Tribuna tineretului” (1978–1986) 
și al săptămânalului „Libertatea” (1987–1989), 
al cărui redactor responsabil a devenit (2006–
2011). A fost inițiatorul și primul redactor al pu-
blicației de etnografie și folclor „Tradiția”, unica 
publicație de etnografie și folclor în limba română 
din Serbia. Între 1990 și 1995 a deținut funcția 
de redactor responsabil al Editurii Societății de 
Limba Română din Voivodina. Din 2008 este di-
rector al Institutului de Cultură al Românilor din 
Voivodina. De numele său se leagă inițierea, în 
1995, a simpozionului internațional „Banatul – 
trecut istoric și cultural”, importantă manifestare 
științifică internațională a românilor din Serbia. 
Este autorul unei opere vaste concretizată în mo-
nografii, studii, cărți de istorie culturală, biblio-
grafii, lexicoane etc., între care: Folclor literar, 
premise și sinteze (1975); Begheiți (Torac). Pagini 
din trecut și de azi (1976, în colab.; în lb. sârbă 
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Begejci (Torak) – juče i danas, 1977); Dicționarul 
literaturii române din Iugoslavia 1945–1990 
(1989); Frumoasele festivaluri (1990); Corurile 
noastre bănățene (1991); Ani de memorie jur-
nalistică. Săptămânalul „Libertatea” 1945–1995 
(1995, în colab.); Bibliografia Editurii „Libertatea” 
(10 tomuri, 1995–2007); Acad. Emil Petrovici și 
Toracul natal – Akad. Emil Petrović i rodni Torak 
(1997); Biserica Ortodoxă Română din Toracu-
Mare (1997, în colab.); Lexiconul jurnalisticii 
românești din Iugoslavia 1798–1998 (1998); 
Interviuri (1999); Slujitori ai altarului (2000, în 
colab.); Personalități românești din Voivodina 
1734–2004 (2004; în lb. sârbă Leksikon znameni-
tih Rumuna iz Vojvodine 1730–2010, 2011); Vlahii 
din Muntenegru – Vlasi u Crnoj Gori (2004, în co-
lab.); Cartea veche românească din Voivodina 
(2007, în colab.); Pe aripile inspirației (2008, 
în colab.); Biserica Ortodoxă Română din 
Banatul sârbesc și de la sud de Dunăre (2008); 
Cronici bisericești. Manuscrise din Banat 
sec. XIX–XX (2009, în colab.); Istroromânii din 
Croația. Povestea unei etnii care dispare (2010); 
Dicționarul preoților români din Banatul 
sârbesc 1761–2010 (2011); Călătorii din amin-
tiri (2011); Patrimoniul cultural al românilor din 
Voivodina (2012); Cărți vechi românești și croni-
ci bisericești din Banat (2012, în colab.); Scrieri 
despre noi, românii de pretutindeni. Studii și cerce-
tări. Contribuții la istoria culturală a românilor de 
pretutindeni (2 vol., 2013–2014) ș.a. Acestora li se 
adaugă culegerile de folclor: Foaie verde spic de 
grâu. Colecție de folclor bănățean. Poezia lirică 
(1982), Foaie verde lămâiță. Colecție de folclor 
literar bănățean. II. Strigături, cântece eroice, ge-
nuri minore (1982); Legende bănățene (1994); 
Proverbe și zicători bănățene (1996); Colinde ro-
mânești (1999); Legende, basme și povești popu-
lare românești. Proză literară românească din 
Banatul sârbesc (2009, în colab.); Folclor ro-
mânesc din Banatul sârbesc (2010). S-a manifes-
tat și ca traducător: Zoran Petrović, Satul Sakule, 
dar în Banat. Piesă de teatru (1993); Cvetko 
Pavlović, Cuvinte înțelepte (1993). Fondator și 
președinte al Societății Române de Etnografie și 
Folclor din Voivodina, președinte al Consiliului 
de fondare a Muzeului Spiritualității Românești 
din Torac, vicepreședinte al Societății Ziariștilor 
Profesioniști din Voivodina, membru de onoare 
al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România. 
A fost distins cu premiile „Eudoxiu Hurmuzaki” 
al Academiei Române, „Scânteile Culturii 
Voivodina”, „Pro Cultura Timisiensis 2010”.

SĂLĂGEAN, TRAIAN LORIN 
(5 martie 1929, Turnu Severin – 13 noiembrie 
1993, Timişoara), inginer
Membru titular – 22 ianuarie 1990 
(membru corespondent – 1 martie 1974)

 Studii liceale (Liceul „Traian”) la 
Turnu Severin şi superioare (Facultatea de 
Electrotehnică) la Timişoara. În 1963 şi-a sus-
ţinut teza de doctorat Fenomene fizice şi meta-
lurgice la sudare. Şi-a continuat specializarea în 
problema sudurii oţelurilor cu rezistenţă mare şi 
fizica sudării cu densităţi mari de energie la Ohio 
State University. A desfăşurat o bogată activita-
te didactică (din 1951) la Institutul Politehnic 
din Timişoara, unde a predat, la Catedra de 
sudură, cursuri de tehnologia sudării prin topi-
re, optimizarea sudării şi a proceselor de suda-
re, sudarea cu arcul electric ş.a. Cercetările în 
cadrul Institutului de Sudură şi Încercări de 
Materiale din Timişoara, al cărui director a fost 
din 1970, s-au concentrat asupra teoriei alierii 
oţelurilor în arcul electric, în care a adus con-
tribuţii originale, obţinând suduri cu compozi-
ţii chimice variate. A fost autorul teoriei pentru 
folosirea statisticii, probabilisticii şi optimizării 
în metalurgia proceselor de sudare. A partici-
pat nemijlocit la elaborarea tehnologiilor pentru 
sudarea şinelor de cale ferată, la producerea de 
electrozi speciali pentru diferite procese de suda-
re, la realizarea diverselor obiective de mare in-
teres naţional, precum podul de peste Dunăre de 
la Vadul Oii-Giurgeni, Centrala Atomo-Electrică 
de la Cernavodă etc. Rezultatele cercetărilor 
sale se regăsesc în numeroase lucrări, între care: 
Fenomene fizice şi metalurgice la sudarea cu arcul 
electric a oţelurilor (1963); Automatizarea pro-
ceselor de tehnologie ale sudării (1965); Procese 
conexe sudării (1968); Plasma termică pentru 
tăierea, sudarea şi acoperirea metalelor (1969); 
Comportarea metalurgică la sudare a oţelurilor 
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PD (1970); Aplicaţii ale statisticii la controlul 
calităţii sudurilor (1972); Rezistenţa cusăturilor 
la sudarea oţelurilor slab aliate (1972); Oţeluri 
pentru structuri sudate (1974); Sudarea cu ar-
cul electric (1977); Eficienţa producţiei de struc-
turi sudate (1977); Sudarea cu arcul electric 
(1977); Tehnologia proceselor de sudare cu arc 
(1985); Tehnologia sudării metalelor cu arcul 
electric (1988) ş.a. Vicepreşedinte al Institutului 
Internaţional de Sudură.

SILARD, ANDREI P. 
(30 aprilie 1944, Timişoara – 30 iunie 1993, 
Bucureşti), inginer
Membru corespondent – 23 martie 1993

 Studii liceale la Timişoara şi universita-
re la Moscova (Facultatea de Electronică din ca-
drul Institutului Energetic, 1967) şi la Bucureşti 
(Facultatea de Istorie, 1976). Tot în 1976 a obţi-
nut, în cadrul Institutului Politehnic din Bucureşti, 
titlul de doctor inginer. Între 1967 şi 1974 a lucrat 
ca inginer şi cercetător la Institutul de Cercetări 
Electronice din Bucureşti, apoi la Institutul 
Politehnic ca asistent (1974–1978), şef de lu-
crări (1978–1990), conferenţiar (1990–1991) 
şi profesor (1991–1993) la Catedra de dispoziti-
ve, circuite şi aparate electronice a Facultăţii de 
Electronică şi Telecomunicaţii. Pentru ridicarea 
nivelului de pregătire al studenţilor, a întocmit 
numeroase cursuri (Aparate electronice de măsu-
ră şi control, 2 vol.; Aparate electronice de măsură 
şi control. Îndrumător de laborator; Dispozitive şi 
circuite electronice. Culegere de probleme; Diode 
şi tiristoare de putere ş.a.). Formaţia sa umanistă 
i-a permis să predea şi cursuri de istorie contem-
porană şi de filosofia istoriei la Departamentul 
de știinţe inginereşti, unde a funcţionat până 
în 1990. În cercetările sale, a abordat proble-
me fundamentale ale domeniilor de dispozitive 

electronice, obţinând rezultate originale în ca-
drul şcolii române de dispozitive electronice, de 
fizica conductoarelor, circuite electronice şi opto-
electronice. Dintre realizările sale bazate pe con-
cepte originale se detaşează: tiristoare cu blocare 
pe poarta de medie şi de mare putere cu două ni-
vele de interdigitare, care au constituit premiere 
pe plan mondial; tranzistoare bipolare de putere 
cu două nivele de interdigitare, având parametri 
electrici amelioraţi şi o fiabilitate electrotehnică 
ridicată în comparaţie cu dispozitivele din ace-
eaşi clasă realizate în variante clasice; variante 
de tiristoare activate optic cu sensibilitate spo-
rită la amorsare şi imunitate internă la semnale 
de zgomot; senzori optici pe siliciu monocristalin 
cu răspuns spectral controlat; circuite electronice 
pentru testarea dispozitivelor de putere; varian-
te ameliorate de circuite integrate analogice etc. 
Numeroasele sale contribuţii ştiinţifice au fost 
confirmate pe plan internaţional: formularea 
unitară a teoriei distrugerii dispozitivelor semi-
conductoare de putere în regim de suprasarcină 
şi verificarea experimentală; avansarea concep-
tului de „dublă interdigitare” sau „de două nivele 
de interdigitare”; clasificarea teoretică a particu-
larităţilor câmpurilor electrice interne în jonc-
ţiuni semiconductoare de tip VLSI; elaborarea 
unei noi teorii (realiste) a joncţiunii liniar-grada-
te; avansarea unei soluţii originale în proiectarea 
şi realizarea celulelor solare de eficienţă sporită 
pe siliciu monocristalin de arie mare fabricate 
atât prin implantare ionică, cât şi prin difuzie etc. 
Rezultatele cercetărilor sale se regăsesc în peste 
100 de lucrări, studii şi comunicări publicate în 
ţară şi în străinătate. Membru al Institutului de 
Inginerie Electronică din S.U.A. A fost distins cu 
Premiul „Traian Vuia” al Academiei Române.
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SILAŞ, GHEORGHE 
(18 aprilie 1914, Căianul Mic, jud. Bistriţa-Năsăud – 
8 martie 2001, Timişoara), inginer
Membru corespondent – 18 decembrie 1991

 Studii liceale la Dej, superioare la Cluj şi 
Timişoara, obţinând în 1936 licenţa în matema-
tici şi în 1948 diploma de inginer electromecanic. 
În 1971 a devenit doctor inginer cu teza Metode şi 
rezultate noi în studiul sistemelor vibropercutante 
generale cu un grad de libertate şi a vibraţiilor cu 
caracteristici neliniare; în 1974 a obţinut titlul de 
doctor docent. Activitatea didactică, începută în 
1936 ca profesor la Şcoala Normală din Năsăud, 
a fost continuată la Târgu Mureş şi Timişoara. În 
1944 a început activitatea ca asistent suplinitor şi 
a parcurs întreaga ierarhie didactică universitară. 
Din 1948 a devenit conferenţiar la disciplina geo-
metrie descriptivă la Facultatea de Construcţii, 
iar din 1951 profesor de mecanică teoretică la 
Facultatea de Mecanică şi Construcţii din cadrul 
Institutului Politehnic din Timişoara. A fost 
prodecan al Facultăţii de Construcţii (1952–
1956), prorector al Institutului Politehnic din 
Timişoara (1956–1976) şi şef al Catedrei de 
mecanică (1957–1974, 1976–1984). La Catedra 
de mecanică a înfiinţat laboratoare de mecanică, 
tensometrie electrică, modelare, vibraţii şi vibro-
percuţii; a elaborat cursuri: Curs de mecanică teo-
retică (2 vol., 1954); Mecanică teoretică. Manual 
(1963); Culegere de probleme de vibraţii mecanice 
(2 vol., 1967–1969); Mecanică, vibraţii meca-
nice (1968). Activitatea de cercetare ştiinţifică, 
desfăşurată timp de peste 35 de ani, cuprinde 
probleme importante de mecanică generală şi 
analitică, ciocniri, vibraţii, percuţii, zgomote şi 
influenţa lor asupra organismului uman; a rea-
lizat cercetări vibromecanice şi tensometrice 
la diferite instalaţii de ridicat, echipamente hi-
droenergetice, studiul vibraţiilor paletelor tur-
binelor, vibraţiile fundaţiilor turboagregatelor, 

experimentarea unor vibratoare în domeniul 
construcţiilor, studiul vibraţiilor pentru testarea 
unor instalaţii etc.: Soluţii întregi ale ecuaţiilor 
(1946); Asupra unor teoreme de mecanică (1955); 
Asupra ciocnirii centrice a mai multor sfere (1958, 
în colab.); Aplicarea unor ecuaţii funcţionale în 
mecanică (1959, în colab.); Pendul de lungime va-
riabilă într-un mediu rezistent (1960, în colab.); 
Asupra echilibrului unui corp solid sprijinit pe un 
plan (1961, în colab.); Contribuţii la studiul şi 
proiectarea maşinilor vibropercutante folosite la 
înfigerea piloţilor (1962, în colab.); Determinarea 
domeniului de contact cu frecare a corpurilor elas-
tice având profile nesimetrice (1964); Stabilirea 
adâncimii maxime de înfigere a piloţilor intro-
duşi prin vibropercuţie (1964); Percuţii aplicate 
unui lanţ (1965, în colab.); Exercitarea de fora-
je geotehnice prin metoda forării (1966, în co-
lab); Determinarea coeficientului de restituire la 
ciocnire pe baza deformaţiilor locale (1967, în 
colab.); Aproximarea poligonală a caracteristici-
lor neliniare (1968, în colab.); Mecanica. Vibraţii 
mecanice (1968); Contribuţii la studiul efectului 
vibraţiilor mecanice asupra organismului uman 
(1968, în colab.); Systèmes dynamiques à inte-
ractions percutantes (1973); Sisteme vibropercu-
tante (1986, lucrare distinsă cu Premiul „Aurel 
Vlaicu” al Academiei Române) ş.a. A organizat 
şi a dezvoltat la Timişoara o şcoală de vibraţii 
şi vibropercuţii. Din 1975 a organizat seria de 
conferinţe naţionale de vibraţii. Membru în cole-
giile de redacţie la: „Studii şi cercetări de meca-
nică analitică” şi „Revue Roumaine des Sciences 
Techniques. Série de Mécanique”. Membru 
fondator al Academiei de Ştiinţe Tehnice din 
România, membru în Comisia de Acustică a 
Academiei Române, preşedinte al Subcomisiei de 
Acustică din Timişoara, al Societăţii de Acustică 
din România, al Societăţii de Mecanică Teoretică 
şi Aplicată, al Societăţii Internaţionale de 
Matematică şi Mecanică Aplicată din Germania, 
al Societăţii de Matematică din S.U.A. A fost dis-
tins cu Ordinul „Steaua R.P.R.”, cls. V (1959), 
„Ordinul Muncii”, cls. II (1969), cu Premiul I al 
Ministerului Învățământului (1963). „Profesor 
Emerit” (1972).



300

SIMON, ZENO VIRGIL GHEORGHE 
(23 aprilie 1935, Timişoara – 21 noiembrie 2015, 
Timişoara), chimist
Membru corespondent – 24 octombrie 1997

 Studii liceale (1952) la Timişoara, uni-
versitare (Facultatea de Chimie, Secţia chimie-fi-
zică) la Bucureşti (1957), unde în 1965 şi-a luat 
doctoratul cu teza Contribuţii la teoria coefici-
entului preexponenţial al reacţiilor monomolecu-
lare (cond. științific acad. I. G. Murgulescu). În 
1970 şi-a continuat specializarea în domeniul 
biologiei moleculare la Max Planck Institut für 
Virusforschung din Tübingen. Între 1957 şi 1965 
şi-a desfăşurat activitatea în cadrul Secţiei ci-
netică chimică a Centrului de Chimie Fizică din 
Bucureşti. Din 1966 a fost cercetător la Centrul 
de Chimie al Bazei Academiei Române din 
Timişoara; între 1966 şi 1970 conferenţiar, 
iar din 1970 profesor la Facultatea de Fizică 
a Universităţii din Timişoara; conferenţi-
ar (1977), profesor (din 1980) de biofizică la 
Institutul de Medicină din Timişoara. Şi-a axat 
activitatea ştiinţifică îndeosebi pe trei mari direc-
ţii de studii: chimie cuantică, aplicaţii ale chimi-
ei fizice în modelarea reglajului celular şi teoria 
interacţiilor receptor biologic/moleculă efector. 
În domeniul chimiei cuantice, a abordat teoria 
reacţiilor monomoleculare, în cadrul căreia a 
adus contribuţii în calculul teoretic al coeficien-
tului preexponenţial şi al energiei de activare al 
reacţiilor monomoleculare termice; elaborarea 
unei scheme de calcul pentru viteza tranziţiilor 
neradiative fără schimbare de spin; teoria proce-
selor elementare monomoleculare termice şi fo-
tochimice, în cadrul căreia a stabilit o metodă de 
construire a diagramelor de corelaţie a stărilor 
electronice din molecule poliatomice în raport 
cu o coordonată de reacţie. A abordat şi aplica-
rea metodei orbitalelor moleculare la probleme 
de chimie organică (Kinetische Untersuchung der 

thermischen cis-trans Isomerisierung einiger di-
substituierten Athylenderivate, 1962, în colab.). 
O atenţie aparte a acordat-o studiului unor mo-
dele pentru procese ale reglajului celular, pro-
blemă centrală a biofizicii şi cineticii biochimice, 
ca şi elaborării unor modele pentru ciclul mito-
tic celular, bazate pe atingerea unei concentraţii 
prag. Modelele constau în transcrierea în limba-
jul cineticii chimice a unor procese de sinteză şi 
reglaj din celule şi studiul matematic al acestora 
pentru simularea unor procese de reglaj. Ele se 
înscriu în lucrările de pionierat pe această linie 
(Multi steady state model for cell differentation, 
1965). Studiul teoriei interreacţiilor receptor/
efector l-a condus la elaborarea unei metode 
originale pentru tratarea efectelor de potrivire 
sterică în cadrul relaţiilor QSAR (relaţii structu-
ră-activitate; metoda MTD), apoi la o tratare ge-
neralizată a problemei interacţiilor specifice în 
biologie pe baza echilibrelor chimice şi a forţelor 
intermoleculare. Metoda MTD este printre pri-
mele care au permis o tratare generalizată într-o 
singură serie QSAR a unor molecule cu struc-
tură spaţială diferită (izomeri optici etc). Unele 
elemente din MTD (suprapunerea moleculelor, 
crearea unei reţele de noduri) au fost prelua-
te de metodele 3D-QSAR moderne (CoMFA). 
Rezultatele cercetărilor s-au concretizat în cca 
340 de lucrări şi studii, între care: Minimal ste-
ric difference parameter and the importance of 
steric fit for structure-biological activity correla-
tions (1973, în colab.); Quantum Biochemistry 
and Specific Interactions (1976); Steric Fit in 
Quantitative Structure-Activity Relations (1980, 
în colab.); MTD-ADJ: A multiconformational mi-
nimal topologic difference for determining bioac-
tive conformers using adjusted biological activities 
(1998, în colab.); Aspecte actuale de biologie şi 
fiziologie moleculară (1998, coord.); Application 
of the MTD method to heterocyclic monoazo dye 
binding to cellulose fibre (2001, în colab.); Steric 
and electrostatic effects in dye-cellulose interacti-
ons by the MTD and CoMFA approaches (2002, 
în colab.); Hidrophobicity, protolytic equilibrium 
and chromatographic behaviour of some monoa-
zo dyes (2002, în colab.); MTD-PLS III. Mapping 
interactions between estradiol derivatives and the 
a estrogenic receptor (2005, în colab.); Specificity 
in biochemical interactions and reliability of bi-
ological systems (2005, în colab.) ș.a. Membru 
corespondent al Academiei de Ştiinţe Medicale 
din România (din 1994), membru al Societăţii 
de Biologie Celulară, al Societăţii de Chimie 
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din România, al Grupului European de Studii în 
Proliferarea Celulară, al Societăţii Internaţionale 
„QSAR & Modeling”, al Societăţii de Chimie 
din S.U.A., membru al Societăţii de Chimie din 
Ungaria. A fost distins cu Premiul „Gh. Spacu” 
al Academiei Române şi cu Premiul Ministerului 
Învăţământului.

SINGER, IVAN 
(14 noiembrie 1929, Arad), matematician
Membru titular – 13 ianuarie 2009 (membru 
corespondent – 12 martie 1992)

 A absolvit cursurile Facultăţii de 
Matematică-Fizică ale Universitătii din Cluj, 
în 1951. A susţinut, în 1955, teza de doctorat 
Rezolvarea problemei unicităţii polinomului de cea 
mai bună aproximaţie în spaţii Banach oarecare. În 
1970 a obţinut titlul de doctor docent. Cercetător 
ştiinţific principal la Institutul de Matematică al 
Academiei Române. A fost „visiting professor” 
la universităţi din Canada, Germania, Italia, 
Marea Britanie, Olanda, S.U.A. ş.a. A fost „con-
ferenţiarul principal” la Conferinţa regională a 
Fundaţiei Naţionale de Ştiinţe a S.U.A., în 1973, 
la Universitatea de Stat din Kent. Fiind invitat, 
a participat la manifestări ştiinţifice şi a ţinut 
conferinţe la universităţi din Australia, Austria, 
Belgia, Cehia, China, Elveţia, Franţa, Grecia, 
India, Israel, Mexic (unde a primit diploma de 
„vizitator distins” al oraşului Puebla, în 1995), 
Polonia, Rusia, Spania ş.a. Este autorul a peste 
200 de lucrări din domenii diverse ale mate-
maticii (analiza funcţională, teoria aproximării, 
teoria optimizării, teoria laticelor, analiza idem-
potentă ş.a.), apărute în mai mult de 55 de re-
viste de matematică („Mathematische Annalen”, 
„Studia Mathematica”, „Journal of Mathematical 
Analysis and Applications”, „Journal of 
Functional Analysis”, „Journal of Approximation 

Theory”, „Journal of Optimization Theory and 
Applications”, „Transactions of the American 
Mathematical Society”, „Duke Mathematical 
Journal”, „Annales de l’École Normale 
Supérieure”, „Uspekhi Matematiceskich Nauk” 
ş.a.) şi în volume colective. A publicat şase mo-
nografii, bazate în mare parte pe cercetările pro-
prii, în edituri prestigioase din străinătate, care 
au fost primele în literatura mondială în domeni-
ile respective, şi sunt folosite intens şi în prezent: 
Best Approximation in Normed Linear Spaces by 
Elements of Linear Subspaces (1970 şi 2010); 
Bases in Banach Spaces (I, 1970 şi 2010; II, 1981); 
The Theory of Best Approximation and Functional 
Analysis (1974); Abstract Convex Analysis 
(1997); Duality for Nonconvex Approximation 
and Optimization (2006). Introducând metode 
geometrice noi în analiza funcţională, a constru-
it teoria modernă a celei mai bune aproximări 
în spaţii vectoriale normate, care constituie o 
fundamentare unificată pentru rezultatele clasi-
ce din diverse spaţii concrete. A obţinut primele 
teoreme de dualitate pentru aproximarea ne-
convexă, pe care apoi le-a extins la teoreme de 
dualitate pentru maximizarea funcţiilor convexe 
şi minimizarea funcţiilor pe complementare de 
mulţimi convexe, deschizând un nou domeniu 
de cercetare. A introdus noţiunile de bază si-
metrică, bază de tip P şi bază de tip P* în spaţii 
Banach, care s-au dovedit a fi instrumente utile 
în studiul structurii acestor spaţii. A demonstrat 
existenţa unei baze condiţionate şi a unei perechi 
de baze neechivalente în orice spaţiu Banach cu 
bază. A publicat, cu zece ani înainte de celebra 
rezolvare de către P. Enflo a „problemei bazei”, 
afirmaţia că problema are un răspuns negativ şi a 
dat o metodă de a construi un spaţiu Banach se-
parabil fără bază, prin „lipirea” unui şir crescător 
convenabil de spaţii finit dimensionale. A rezol-
vat „problema bazei” pentru spaţii local convexe, 
punând în evidenţă un spaţiu local convex sepa-
rabil fără bază. A adus însemnate contribuţii la 
studiul reprezentării operatorilor liniari pe spaţii 
de funcţii. A obţinut o formulă nouă pentru dis-
tanţa la un poliedru şi a dat aplicaţii ale acesteia 
în teoria marginilor de eroare pentru sisteme de 
inegalităţi convexe. A construit o teorie generală 
a problemelor de optimizare duale. A dat o carac-
terizare axiomatică a conjugatei Fenchel-Moreau 
relativ la o funcţie de cuplare, care a impulsionat 
dezvoltarea analizei convexe abstracte. În anali-
za idempotentă, un domeniu nou al matemati-
cii, a adus noi contribuţii la construirea analizei 
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funcţionale şi analizei convexe în semimodule, 
în special pentru mulţimile şi funcţiile max-plus 
convexe şi max-min convexe. A obţinut carac-
terizări duale ale funcţiilor topicale cu ajutorul 
funcţiilor conjugate şi a dat prima caracterizare 
duală a funcţiilor subtopicale. Unele din rezulta-
tele sale sunt numite azi „teoreme ale lui Singer” 
(teorema de prelungire extremală a funcţionale-
lor extremale, teorema de reprezentare integrală 
a funcţionalelor liniare continue şi a aplicaţiilor 
integrale în sens Grothendieck pe spaţiul funcţi-
ilor continue pe un spaţiu compact, formula de 
dualitate Toland-Singer pentru minimizarea unei 
diferenţe de funcţii ş.a.). A introdus o noţiune de 
ortogonalitate în spaţii liniare normate, numită 
azi „ortogonalitate Singer”, cu aplicaţii în studiul 
celei mai bune aproximări. Rezultatele obţinute 
în articolele şi monografiile sale au fost citate, fo-
losite şi dezvoltate în peste 150 de cărţi şi mono-
grafii şi în peste două mii de articole din reviste de 
matematică şi alte ştiinţe, ca fizică matematică, 
fizică cuantică, chimie cuantică, inginerie electri-
că şi electronică, automatică, neurologie ş.a., de 
către peste 1 200 de autori, precum şi în mai mult 
de 50 de teze de doctorat din străinătate. De ase-
menea, rezultatele sale au fost citate în enciclope-
dii, precum Itogi nauki i tehniki (Moscova, 1969, 
1974), Encyclopedic Dictionary of Mathematical 
Sciences (Massachusetts Institute of Technology 
Press, 1977), Encyclopaedia of Mathematical 
Sciences (Springer-Verlag, 1990, 1992), Handbook 
of Convex Geometry (North-Holland, 1993), 
Encyclopaedia of Mathematics and its Applications 
(Cambridge University Press, 1991, 1994) ş.a. 
Este editor la revistele „Numerical Functional 
Analysis and Optimization” din S.U.A. (începând 
de la primul număr, din 1979), „Optimization” 
din Germania, „Revue d’Analyse Numérique et de 
Théorie de l’Approximation” din Cluj-Napoca ş.a.

SLAVICI, IOAN 
(18 ianuarie 1848, Şiria, jud. Arad – 17 august 
1925, Crucea de Jos-Panciu, jud. Vrancea), scriitor
Membru corespondent – 22 martie 1882

 A urmat clasele primare la Şiria, apoi 
Liceul maghiar din Arad, transferându-se ulte-
rior la Liceul piarist din Timişoara. După susţi-
nerea examenului de bacalaureat la Satu Mare, 
s-a înscris la Facultatea de Drept din Budapesta 
(1868), devenind şi membru al societăţii stu-
denţilor români „Petru Maior”; a trecut apoi la 
Facultatea de Drept din Viena, angajându-se, to-
todată, ca pedagog la Institutul ceh din Viena. În 
1870 a fost ales preşedinte al societăţii „România 
Jună”, pregătind, împreună cu Mihai Eminescu, 
sărbătoarea de la Putna din 1871. Lipsa fondu-
rilor băneşti necesare studiului l-au făcut să se 
angajeze în cancelaria unui avocat din Arad, 
devenind şi colaborator al revistei „Gura satu-
lui”. După modelul „Junimii” de la Iaşi, a orga-
nizat la Arad un ciclu de „Prelecţiuni poporale”, 
contribuind la răspândirea ideilor maioresciene. 
Ajutat de societatea literară „Junimea”, a ple-
cat din nou la Viena, dar, îmbolnăvindu-se, s-a 
văzut în imposibilitate de a-şi continua studiile. 
În 1874 s-a aflat la Iaşi pentru scurtă vreme, ca 
redactor la „Curierul de Iaşi”, în locul lui Mihai 
Eminescu; în toamna anului 1874 s-a stabilit la 
Bucureşti, fiind numit secretar al Comisiei pentru 
colecţia „Hurmuzaki”, funcţie pe care a păstrat-o 
timp de trei decenii, reuşind traducerea şi îngri-
jirea a 11 volume de documente în limba ger-
mană referitoare la istoria românilor. În 1875 a 
fost numit profesor de filosofie la Liceul „Matei 
Basarab” din Bucureşti, unde nu a stat decât un 
an. În 1876 a devenit redactor la ziarul „Timpul”, 
lucrând alături de Mihai Eminescu şi Ion Luca 
Caragiale. În 1884 a plecat la Sibiu, fiind cel 
dintâi director al „Tribunei”, primul cotidian al 
românilor din Transilvania. Pentru atitudinea sa 
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fermă de apărare a intereselor naţionale ale ro-
mânilor ardeleni, a fost ales secretar al Partidului 
Naţional Român, intentându-i-se cinci procese 
de presă, ultimul aducându-i şi o condamnare de 
un an închisoare. Stabilit în 1890 la Bucureşti, 
a fondat, împreună cu I. Russu-Şirianu, Ioan G. 
Neniţescu ş.a., Liga pentru Unitatea Culturală a 
Tuturor Românilor. A desfăşurat o intensă activi-
tate în scopul pregătirii mişcării memorandiste. 
Tot în vederea sprijinirii mişcării de eliberare 
naţională a românilor transilvăneni a întemeiat 
ziarul „Corespondenţa română” (1893–1894). În 
1894 a fost numit director de studii la Institutul 
„Oteteleşanu” de la Măgurele, patronat de 
Academia Română, iar în 1910 a funcţionat 
ca învăţător la Şcoala Evanghelică şi la Şcoala 
Superioară de Fete din Bucureşti. A fost director 
al ziarului „Minerva” şi al Agenţiei de presă a zia-
rului „Corespondenţa română”, iar pentru scurt 
timp al ziarului „Ziua”. La puțin timp după an-
gajarea României în Războiul pentru Reîntregire 
Naţională (1916), dar şi după încheierea păcii 
(1919), a fost arestat şi închis, perioadă prezen-
tată pe larg în lucrarea memorialistică Închisorile 
mele (1921). Până la sfârşitul vieţii, a colaborat 
la diverse publicaţii ale vremii: „Adevărul literar 
şi artistic”, „Gândirea”, „Viaţa românească” ş.a. 
A militat neîncetat pentru o cultură unitară, pu-
nând un accent deosebit pe cunoaşterea tradiţii-
lor şi obiceiurilor poporului român; a susţinut 
însemnătatea limbii române ca temelie a unităţii 
naţionale: Aşezarea vorbelor în româneşte (1905); 
Cum se scrie româneşte (1906); Gramatica lim-
bii române (1914); „Păsăreasca” de azi (1922). 
S-a simţit atras şi de creaţia populară; a privit 
folclorul într-un larg context etnografic, militând 
pentru culegerea lui exactă; a fost preocupat mai 
cu seamă de basm, ca gen literar, încercând să 
studieze diferite variante, el însuşi scriind basme 
şi poveşti (Zâna Zorilor; Floriţa din codru; Doi feţi 
cu stea în frunte; Păcală în satul lui; Stan Bolovan; 
Petrea Prostul). A studiat şi particularităţile 
etnografice ale diverselor provincii româneşti, 
oprindu-se cu precădere asupra românilor din 
Imperiul austro-ungar (Die Rumänien in Ungarn; 
Ardealul; Românii din Ardeal; Siebenbürgen und 
der Bukowina); a întocmit şi lucrări de folclor 
comparat (Studie asupra maghiarilor, 1871). 
Ca scriitor, s-a impus prin nuvele (Popa Tanda; 
Scormon, 1875; La crucea din sat, 1876; Gura 
satului, 1878; Budulea Taichii, 1880; Moara cu 
noroc, 1880; Pădureanca, 1884), romane (Mara, 
1884; Corbei, 1906; Cel din urmă armaş, 1923; 

Din păcat în păcat, 1924–1925), piese de teatru 
(Fata de birău, 1871; Toane sau vorbe de clacă, 
1875; Polipul unchiului, 1875; Bogdan Vodă, 
1876), memorialistică (Lumea prin care am tre-
cut; Amintiri). A lăsat traduceri din Bret Harte, 
N. V. Gogol, Rudolf Stratz ş.a. A fost distins cu 
Premiul „Heliade-Rădulescu” al Academiei 
Române (1903). 

SPÂNU[L], PETRE 
(17 ianuarie 1894, Vicovu de Jos, jud. Suceava – 
7 august 1962, Timişoara), medic veterinar
Membru corespondent – 2 iulie 1955

 Studii liceale la Rădăuţi şi universita-
re la Viena (Şcoala de Medicină Veterinară) şi 
Cluj (Academia de Înalte Studii Agronomice); 
s-a specializat în zootehnie la Viena şi Paris; a 
vizitat hergheliile şi hipodroamele de la Grignon, 
Maisons-Alfort, Longchamps şi Autreuil-Paris. 
Între 1916 şi 1917 a fost asistent voluntar la cate-
drele de histologie, biologie şi patologie a peşti-
lor la Şcoala Superioară de Medicină Veterinară 
din Viena. În anii Primului Război Mondial 
(1916–1918) a fost medic militar veterinar în 
Regimentul 2 ulani şi la un grup de trupe de tren 
pe front. În 1920 a obţinut, la Viena, titlul de 
doctor în ştiinţe medicale veterinare. După răz-
boi a ocupat diferite funcţii: inspector zootehnic 
şi sanitar veterinar al Bucovinei (1918–1920), 
subdirector al Hergheliei de la Rădăuţi şi şef al 
Serviciului Zootehnic din cadrul Inspectoratului 
Bucovinei din Cernăuţi (1920–1922); inspector 
general hipic cu sediul la Herghelia Statului de la 
Bonţida-Cluj (1924–1937); şef al Serviciului în-
drumărilor zootehnice din Direcţia Zootehnică şi 
Sanitar-Veterinară din Ministerul Agriculturii şi 
Domeniilor (din 1937); profesor la Facultatea 
de Zootehnie Timișoara. A lăsat însemnate 
contribuţii privitoare la: Noţiuni elementare 



304

de exteriorul animalelor domestice (1922); 
Diagnosticul gestaţiei la iapă pe cale vaginală 
(1926); Contribuţiuni la combaterea pestei por-
cine cu ser (1926); Herghelia naţională Bonţida 
(1928); Studiu asupra exteriorului iepelor adulte 
„Furioso North Star” din Herghelia Statului din 
Bonţida (1931); Contribution à l’étude de la ma-
ladie Acariasis autumnalis (1933); Contribuţii 
la studiul bolii „Dermatosis aestivalis serpiginosa 
buccarum equi” (1933); Importanţa zooeconomiei 
naţionale (1937); Creşterea mânjilor (1937); 
Ereditatea brahignatismului inferior la cal 
(1938); Cercetări asupra aclimatizării taurinelor 
de rasă Simmenthal în Bonţida, Cluj (1942) ş.a. 
A întocmit şi un tratat referitor la Creşterea ovi-
nelor. Membru al Cercului Ştiinţific al Medicilor 
Militari şi Civili din Cluj, al Asociaţiei Medicilor 
Veterinari din România.

STAICU, IRIMIE 
(15 aprilie 1905, Cristian, jud. Braşov – 12 iulie 
1989, Bucureşti), inginer agronom şi agrotehnician
Membru corespondent – 21 martie 1963

 După absolvirea Liceului „Andrei 
Şaguna” din Braşov (1916–1924), a urmat cur-
surile Şcolii Superioare de Agricultură de la 
Herăstrău (1924–1928). Şi-a continuat studii-
le la Colegiul de Agricultură şi Ştiinţe Aplicate 
din Manhattan-Kansas (S.U.A.) (1932–1936). 
În 1938 şi-a susţinut teza de doctorat Influenţa 
aratului asupra acumulării apei şi nitraţilor în 
sol şi efectele asupra cantităţii şi calităţii recol-
tei grâului de toamnă; în 1965 a primit titlul de 
doctor docent. A fost profesor la Facultatea 
de Agricultură din Timișoara (1944–1963), 
la Facultatea de Biologie a Universităţii din 
Bucureşti (1962–1963) şi la Institutul Agronomic 
din Bucureşti (1964–1972); şef al Staţiunii 
Experimentale Calacea-Timiş (1946–1948), 

şef al Secţiei fitotehnice la Institutul de Cercetări 
pentru Cereale şi Plante Tehnice de la Fundulea 
(1957–1964) şi director general la Institutul de 
Cercetări Agricole (1966–1969). Pentru ridica-
rea nivelului învăţământului superior de speci-
alitate a publicat: Curs de agrotehnică (1951); 
Agrotehnică şi tehnică experimentală (1967). Şi-a 
concentrat cercetările asupra studiului privitor la 
amendamentele şi îngrăşămintele chimice şi or-
ganice la plantele cultivate pe cernoziom cioco-
lat şi levigat pe soluri brun-podzolit, branciog şi 
aluviuni, relaţiile dintre gradul de afânare a so-
lului, doza de îngrăşare cu azot şi producţia cul-
tivată cu porumb pe cernoziom levigat, aplicarea 
îngrăşămintelor chimice sub formă de ioniţi la 
porumb, ovăz şi sfeclă. Rezultatele cercetărilor 
sale se regăsesc în peste 50 de lucrări, între care: 
Aratul pe solul brun roşcat de pădure şi efecte-
le lui asupra recoltelor de grâu, porumb, ovăz şi 
mazăre (1941); Distrugerea solului prin eroziu-
ne (1942); Eroziunea solului agricol în regiunea 
Negreşti-Vaslui şi Cean-Turda (1945); Pregătirea 
şi păstrarea îngrăşămintelor (1956); Probleme 
ale mediului înconjurător (1972). Împreună 
cu Gh. Ionescu-Șișeşti, a întocmit un tratat de 
Agrotehnică (2 vol., 1958). Membru al Academiei 
de Ştiinţe Agricole şi Silvice din România, vice-
preşedinte al Comitetului Consultativ O.N.U. 
pentru aplicarea ştiinţei şi tehnicii la dezvoltare 
(1973). Laureat al Premiului de Stat (1963).

STANCU, DIMITRIE D. 
(11 februarie 1927, Călacea, jud. Timiş – 
17 aprilie 2014, Cluj-Napoca), matematician
Membru de onoare – 21 octombrie 1999

 După absolvirea Liceului „Moise 
Nicoară” din Arad, a urmat cursurile Universităţii 
din Cluj, pe care a absolvit-o în 1951. În 1956 a ob-
ţinut titlul de doctor în matematică. A desfăşurat 
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o bogată activitate didactică: preparator (1950), 
conferenţiar (1959), profesor (din 1968) la 
Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, 
unde, din 1997, a devenit profesor consultant. În 
anul universitar 1961/1962 a fost la specializare 
în S.U.A., la Universitatea Madison-Wisconsin. 
În cercetarea ştiinţifică s-a aplecat cu deosebire 
asupra: analizei numerice, teoriei aproximării, 
utilizării metodelor probabilistice în teoria con-
structivă a funcţiilor. Cercetările sale cuprind 
teme actuale de analiză numerică şi teoria apro-
ximării: interpolarea şi aproximarea funcţiilor de 
una şi mai multe variabile, integrarea numerică 
a funcţiilor prin cuadraturi şi cubaturi numerice 
cu grad înalt de exactitate, folosirea metodelor 
probabilistice pentru construirea şi studierea de 
operatori de aproximare, operatori de aproxima-
re de tip spline, evaluarea resturilor în formu-
lele de aproximare. Rezultatele cercetărilor sale 
se regăsesc în numeroase lucrări şi studii, între 
care: Contributions to the partial numerical diffe-
rentiation of functions of two and several variables 
(1956); Sur une classe de polynome orthogonaux et 
sur les formules générales de quadrature à nombre 
minimum de termes (1957); Asupra unor formu-
le generale de integrare numerică (1958); Asupra 
aproximării prin polinoame de tip Berstein a func-
ţiilor de două variabile (1959); Asupra calculului 
coeficienţilor unei formule generale de cuadratu-
ră (1960); Despre limbajul algoritmic internaţi-
onal ALGOL-60 (1965); Aproximarea funcţiilor 
de două şi mai multe variabile printr-o clasă de 
polinoame de tip Berstein (1970); Folosirea inter-
polării liniare pentru construirea unei clase de po-
linoame Berstein (1976); Formule de cuadratură 
de grad înalt de exactitate folosind noduri prescrise 
multiple (1989); Analiză numerică şi Teoria apro-
ximării (3 vol., 2001–2003) ş.a. A fost membru 
în colegiile de redacţie ale unor publicaţii de 
profil: „Calcolo” (Italia), „Studia Universitatis 
«Babeş-Bolyai» din Cluj-Napoca”, redactor-şef la 
„Revue d’Analyse Numérique et de Théorie de 
l’Approximation”. Membru (din 1961) şi mem-
bru emerit al Societăţii de Matematică din S.U.A. 
(1961), membru al Societăţii de Matematică şi 
Mecanică din Germania (1975). Doctor honoris 
causa al Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu şi 
al Universităţii de Nord din Baia Mare.

STREZA, LAURENȚIU (Liviu) 
(12 octombrie 1947, Sâmbăta de Sus, jud. Brașov), 
mitropolit ortodox
Membru de onoare – 26 noiembrie 2015

 A urmat școala generală la Sâmbăta de 
Sus (1954–1961), Liceul teoretic „Radu Negru” 
la Făgăraș (1961–1965) și Institutul Teologic 
Universitar din Sibiu (1965–1969), obținând li-
cența în teologie cu teza Mai-marele Păstorilor, 
Hristos, modelul păstorilor bisericești în lumina 
evangheliilor canonice. În 1969 a fost hiroto-
nit preot pe seama parohiei Lisa, protopopiatul 
Făgăraș, calitate în care și-a desfășurat activi-
tatea liturgică, patoral-misionară și administra-
tivă. În paralel (1970–1973) a urmat cursurile 
de doctorat în teologie la Institutul Teologic 
Universitar din București, secția Practică, specia-
litatea Liturgică, Pastorală și Artă creștină. Între 
1976 și 1986 a fost pe rând asistent și lector la 
Institutul Teologic din Sibiu. În anul universi-
tar 1982/1983 a urmat studii în străinătate la 
Institutul Ecumenic de la Bossey, Elveția, unde 
a redactat și a susținut lucrarea La vie chrétienne 
à travers les sacraments d’initiation (Baptème, 
Chrismation et Eucharistie), iar în semestrul de 
vară la Facultatea de Teologie a Universității 
din Fribourg, Elveția. În 1985 a obținut titlul 
de doctor în teologie, susținând, la Institutul 
Teologic din București, teza Botezul în diferite ri-
turi liturgice creștine. Din 1987 a devenit profe-
sor universitar la disciplinele Liturgică, Pastorală 
și Artă creștină. Rămas văduv, la 20 iul. 1996 a 
fost călugărit la mănăstirea „Brâncoveanu” de la 
Sâmbăta de Sus, iar la 10–11 aug. hirotonit și 
instalat episcop al Caransebeșului, calitate în 
care a contribuit, între altele, la înființarea, în 
cadrul Universității „Eftimie Murgu” din Reșița, 
a Facultății de Teologie-Istorie la Caransebeș 
și la reorganizarea și renovarea Seminarului 
Teologic Ortodox „Episcop Ioan Popasu” din 
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Caransebeș. Între 1997 și 2001, din încre-
dințarea Sf. Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, 
a purtat de grijă credincioșilor români, vizitând 
și slujind în toate parohiile din Banatul sârbesc, 
a contribuit la alcătuirea Statutului de funcțio-
nare și la alegerea organelor de conducere ale 
noii Episcopii a Vârșețului, în prezent Dacia 
Felix și a făcut parte din Comisia de dialog între 
Biserica Ortodoxă Română și Biserica Sârbă. La 
3 nov. 2005 a fost ales arhiepiscop al Sibiului și 
mitropolit al Ardealului, fiind intronizat în ziua 
de 13 nov. în Catedrala mitropolitană din Sibiu. 
În această calitate a înființat Editura „Andreiana” 
a Mitropoliei și s-a îngrijit de îmbogățirea bi-
bliotecii mitropolitane din Sibiu. Este autorul 
a numeroase cărți, studii și articole, între care: 
Botezul în diferite rituri liturgice creştine (1985); 
Contribuții transilvănene la teologia ortodoxă 
(1988, în colab.); Credință ortodoxă și viață creș-
tină (1992, în colab.); Tainele de iniţiere creştină 
în Bisericile Răsăritene (2002); Tainele de inițiere 
creștină în Bisericile Apusene (2002; ed. II, 2003); 
Mitropolitul Andrei Șaguna în documentele din 
Șcheii Brașovului (4 vol., 2008–2010, în colab.); 
Bucuria de a trăi viața noastră în Hristos. Cuvinte 
de învățătură 2005–2011 (2012); Plinitu-s-a, 
Hristoase, taina rânduielii Tale. Studii de teologie 
liturgică (2012); Biserica se zidește pe temelia cre-
dinței. Cuvinte de învățătură. Caransebeș 1996–
2005 (2013); Sfântul Constantin Brâncoveanu și 
brașovenii (2014, în colab.); La Beauté liturgique 
et spirituelle de l’Orthodoxie en Roumanie (2015); 
În dialog cu tinerii, (2015); Sub coordonarea sa 
au apărut volumele: Educația și integrarea euro-
peană (2007); Patristică și actualitate. Omagiu în 
onoarea P.C. Arhid. prof. univ. dr. Constantin Voicu 
la împlinirea a 75 de ani de viață (2008); Sfântul 
Ioan Gură de Aur. Ierarh – Teolog – Filantrop 
(407–2007) (2008); Catedrala mitropolitană din 
Sibiu (album, 2011); Mănăstirea Brâncoveanu – 
Sâmbăta de Sus (album, 2013); Sfântul ierarh 
Andrei Șaguna, „Păstorul cel bun” al Ardealului 
(2012). Redactor-șef al publicației „Telegraful 
român”; a colaborat cu studii și articole la publi-
cațiile de profil: „Anuarul Facultății de Teologie 
«Andrei Șaguna»”, „Biserica Ortodoxă Română”, 
„Foaia diecezană”, „Îndrumătorul bisericesc”, 
„Mitropolia Ardealului”, „Mitropolia Olteniei”, 
„Ortodoxia”, „Revista teologică”, „Studii teolo-
gice” ș.a. Doctor honoris causa al Universității 
„Aurel Vlaicu” din Arad (2010), al Universității 
„Andrei Șaguna” din Constanța (2010), al 
Universității din Oradea (2011), al Universității 

„Eftimie Murgu” din Reșița (2011), al Universității 
„1 Decembrie 1918” din Alba Iulia. Este preșe-
dintele Comisiei sinodale de canonizare a sfinți-
lor români și al Subcomisiei liturgice pentru 
diortosirea cărților de cult în cadrul Comisiei 
teologice și liturgice a Sf. Sinod. Membru cores-
pondent al Academiei de Litere, Științe și Arte 
din La Rochelle (Franța) (2011), președinte al 
Comisiei teologice al Consiliului Național de 
Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor 
Universitare (2006–2010), membru al asociației 
științifice „Societas Liturgica – An international 
society for liturgical study and renewal” cu se-
diul la Toronto (Canada) și Trier (Germania) 
(din 1992). A fost distins cu Ordinul Național 
„Steaua României” în grad de Cavaler (2004), 
Diploma „In Honorem” a Facultății de Teologie 
din Cluj-Napoca (2010). Cetățean de onoare al 
municipiilor Caransebeș (2000) și Reșița (2011).

STURDZA, ŞERBAN 
(14 septembrie 1947, Bucureşti), arhitect
Membru corespondent – 30 martie 2010

 Studii liceale (Liceul „Mihail Eminescu”) 
şi superioare (Institutul de Arhitectură „Ion 
Mincu”) la Bucureşti, unde în 1971 a obţinut di-
ploma de arhitect şi urbanist cu tema Zona cen-
trală Cluj – Centrul Cultural (împreună cu Liviu 
Găgescu). De-a lungul anilor a ocupat mai multe 
funcţii: arhitect la Departamentul de arhitec-
tură civilă la IPROTIM din Timişoara (1971–
1990), profesor la Liceul de Arte Plastice din 
Timişoara (1971–1978), asistent la Catedra de 
arhitectură din cadrul Institutului Politehnic 
din Timişoara (1974–1976), şef de atelier la 
Atelierul de urbanism şi renovare urbană din 
IPROTIM Timişoara (1990–1993), profesor la 
Facultatea de Arhitectură din cadrul Institutului 
Politehnic din Timişoara (1991–1998), 
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profesor la Institutul de Arhitectură „Ion Mincu” 
din Bucureşti (din 2000). Este autorul a nume-
roase proiecte de reabilitare a unor imobile din 
Bistriţa-Năsăud, Bucureşti, Timişoara, de res-
taurare a unor monumente istorice, amenajare 
şi consolidare de locuinţe, sedii de instituţii, 
standuri de expoziţii etc. A participat la nume-
roase expoziţii în ţară şi în străinătate (Brazilia, 
Coreea de Sud, Italia, S.U.A., Ungaria, Franța, 
Anglia). Membru în Uniunea Arhitecţilor din 
România (din 1971), membru în Comisia Zonală 
a Monumentelor Istorice – Banat - Crişana 
(1990–1999), membru în Comisia Naţională a 
Monumentelor Istorice (1996–2001), membru în 
Centrul pentru protecţia monumentelor istorice 
„România Nostra” (din 1997), membru și vice-
președinte  în Asociaţia „Pro Patrimonio” (din 
2000), președinte al Asociației culturale   „MARIA”  
din Țibănești, jud. Iași (din 2008), preşedinte al 
Uniunii Arhitecţilor din România (1999–2002), 
membru în Comisia consultativă de urbanism 
în cadrul MLPTL (2000–2004), preşedinte al 
Ordinului Arhitecţilor din România ( 2002–
2010), preşedinte al Ordinului Arhitecţilor din 
România – Filiala București (din 2014), membru 
în Comisia de atestare a restauratorilor de mo-
numente istorice (din 2005), membru în Comisia 
consultativă de urbanism de pe lângă Consiliul 
Municipal Bucureşti (din 2005), membru al gru-
pului „ARHITERRA – ONG” pe lângă „SIMETRIA” 
(din 2007), membru în Comisia de atestare 
a urbaniştilor cu drept de semnătură (RUR) 
(din 2007). A fost distins cu premii ale Uniunii 
Arhitecţilor din România (1980, 1987), Premiul 
de arhitectură „C. Joja” (1993), Premiul de res-
tuarare (2005), Premiul Naţional pentru restau-
rare al Ministerului Culturii şi Cultelor (2007), 
Premiul special de restaurare la Festivalul de res-
taurare de la Sibiu (2007). În 2002 a fost deco-
rat cu Ordinul Național „Pentru Merit” în grad de 
Cavaler, iar în 2015 cu Ordinul Național „Serviciul 
Credincios” în grad de Cavaler.

ȘORA, MIHAI 
(7 noiembrie 1916, Ianova, jud. Timiș), filosof și 
eseist
Membru de onoare – 24 octombrie 2012

 Studii liceale (Liceul „Constantin 
Diaconovici-Loga”) la Timișoara (1927–1934) 
și universitare (Facultatea de Litere şi Filosofie) 
la București (1934–1938). În 1939 a plecat la 
Paris ca bursier al statului francez pentru a reali-
za o teză despre La notion de la grâce chez Pascal. 
În iun. 1940 a fost nevoit să părăsească Parisul, 
stabilindu-se la Grenoble (1940–1945). În anii 
războiului a participat la mișcarea de rezisten-
ță din Franța. Între 1945 și 1948 a fost cerce-
tător stagiar la Centre National de la Recherche 
Scientifique din Paris. Revenit în țară, în toam-
na anului 1948, a ocupat diferite funcții: refe-
rent de specialitate la la Serviciul de presă din 
cadrul Ministerului de Externe (1948–1951), 
șef de secție la Editura pentru limbi străine din 
Institutul Român pentru Relațiile cu Străinătatea 
(1951–1954), redactor-șef  în compartimentul 
„Moștenirea literară” din Editura de Stat pentru 
Literatură și Artă (1954–1969), fiind unul din-
tre fondatorii noii serii BPT (Biblioteca pentru 
toți), șef al Redacției de literatură-artă la Editura 
Enciclopedică Română (1969–1970), apoi la 
Direcția bibliotecilor din cadrul Ministerul 
Învățământului (1970–1971). După 1989 a fost 
ministru al Învățământului. Este fondator al 
Grupului de Dialog Social și al Alianței Civice. 
A colaborat la „Cronica”, „Familia”, „Ramuri”, 
„România literară”, „Vatra”, „Viața Românească”, 
„22” etc. Este autorul volumelor: Du dialogue in-
térieur. Fragment d᾽une anthropologie métaphy-
sique (1947, trad. rom. 1995; ed. II, 2006); Sarea 
pământului. Cantată pe două voci despre rostul 
poetic (1978); A fi, a face, a avea (1985); Eu & tu 
& el & ea sau Dialogul generalizat (1990, ed. II, 
1995); Firul ierbii (1998); Filosoficale. Filosofia 



308

ca viață (2000); Câteva crochiuri și evocări 
(2000); Mai avem un viitor ? România la început 
de mileniu (2001); Locuri comune (2004); Clipa 
și timpul (2005); Despre toate și ceva în plus. De 
vorbă cu Leonid Dragomir (2005; ed. II, 2006). 
A tradus din Jean-Jacques Rousseau (Visările 
unui hoinar singuratic, 1969) și din Jean-Paul 
Sartre (Teatru, 1969). A fost distins cu premii ale 
Uniunii Scriitorilor din România (1978, 1998).

VASICI UNGUREANU, PAVEL 
(18 aprilie 1806, Timişoara –3 iulie 1881, 
Timişoara), medic şi scriitor
Membru titular – 2 iulie 1879 
(membru corespondent – 7 septembrie 1871)
Discurs de recepţie: Despre vegetarianism 
(28 martie 1880)

 După studii primare şi secundare la 
Timişoara, Seghedin şi Oradea, a urmat 
Facultatea de Medicină din Pesta (1827–1832), 
fiind unul din primii medici din Transilvania. În 
1832 a devenit doctor în medicină cu teza De 
Peste Orientali, publicată în limba română sub 
titlul Cuvântarea încununătoare mediciască des-
pre ciuma răsăritului (1832). Între 1836 şi 1850 
a fost director al carantinei de la Timiş, lângă 
Braşov, funcţie care i-a înlesnit, în 1848, sprijini-
rea revoluţionarilor munteni şi moldoveni care 
se refugiaseră în Transilvania. Ales deputat în 
Dietă, s-a stabilit la Sibiu, apoi la Cluj, până în 
1869, când s-a retras la Timişoara. A desfăşu-
rat o intensă activitate pedagogică, contribuind, 
în calitate de referent şcolar şi sanitar, apoi de 
consilier al şcolilor ortodoxe, la ridicarea nive-
lului de predare în şcolile române din Ardeal. 
În sprijinul învăţământului, a publicat nume-
roase articole în „Amicul școalei” (1860–1865) 
şi a editat cea dintâi revistă de medicină din 
Transilvania, „Higiena şi Școala” (1876–1880). 

A fost medic practician şi unul dintre cei mai de 
seamă scriitori din epoca de început a literatu-
rii medicale româneşti. Ca student, a tipărit o 
prelucrare după cursul de antropologie al prof. 
Schordann Zsigmond, intitulată Antropologia 
sau scurtă cunoştinţă despre om şi despre însuşi-
rile sale (1830); în 1831 a publicat Dietetica 
sau învăţătura de a păstra întreaga sănătate. 
În 1844 a tipărit la Braşov traducerea lucrării 
Macrobiotica sau măiestria de a lungi viaţa a 
prof. Christoph W. Hufeland din Berlin, în care 
nu s-a mărginit să facă o simplă traducere, ci 
a comentat textul, completându-l cu fapte din 
propria-i experienţă de medic; a oferit date şi 
statistici asupra longevităţii românilor bănăţe-
ni, a legat longevitatea de noxele întâlnite în 
specificul de muncă al unor profesii (tăbăcari, 
zidari, tipografi), a combătut exagerările hidro-
terapiei, aşa cum era practicată în epocă, a făcut 
propagandă pentru vaccinarea antivariolică. A 
colaborat la unele publicaţii ale vremii: „Foaie 
pentru minte, inimă şi literatură”, „Telegraful 
român”, al cărui redactor a fost între 1853 şi 
1856, publicând atât articole privitoare la popu-
larizarea cunoştinţelor medicale, cât şi a ştiinţe-
lor naturii, fiind între primii transilvăneni care 
au propovăduit darwinismul. În tradiţia Şcolii 
Ardelene s-a preocupat şi de problemele limbii 
literare, pronunţându-se împotriva exagerărilor 
latiniste. Până la Revoluţia de la 1848 a fost unul 
dintre cei mai activi prozatori români, scriind 
meditaţii şi poeme în proză, schiţe şi povesti-
ri, moralizatoare şi satirice, alegorii, aforisme, 
nuvela Ruja (1845) fiind considerată prima 
nuvelă cu subiect din lumea satului din litera-
tura din Transilvania. Din 1842 a fost Membru 
al Societăţii Literare (1842) și al Societăţii de 
Medici şi Naturalişti din Iaşi (1843).
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VÂLCOVICI, VICTOR 
(9 septembrie 1885, Galaţi – 21 iunie 1970, 
Bucureşti), matematician
Membru titular – 3 februarie 1965 
(membru corespondent – 25 mai 1936)

 Studii liceale la Brăila (1886–1904) şi 
universitare (Facultatea de Știinţe, Secţia știinţe 
matematice, 1904–1907) la Bucureşti. Şi-a con-
tinuat pregătirea la Universitatea din Göttingen, 
unde, în 1913, şi-a susţinut teza de doctorat 
în ştiinţe matematice (Über diskontinuierliche 
Flüssigkeitsbewegungen mit zwei freien Strahlen). 
Revenit în ţară, a fost numit profesor la Catedra 
de mecanică a Universităţii din Iaşi (1913–
1922), perioadă concretizată prin studii sistema-
tice referitoare la aplicaţiile teoremei impulsului 
în hidrodinamică, mişcările cu vârtej constant, 
mişcarea unui fluid în prezenţa mai multor cilin-
dri, la scurgerea unui lichid dintr-un vas prevă-
zut cu mai multe orificii, publicate apoi în revis-
te de profil din ţară şi din străinătate („Annales 
Scientifiques de l’Université de Jassy”, „Annali 
di Matematica”, „Compte Rendus de l’Académie 
des Sciences de Paris”). Încă din 1915, a formu-
lat o teorie a moderatorului cu aripioare, pu-
nând problema generală a mişcării fluide plane 
în prezenţa unui obstacol care se află în mişcare 
de rotaţie; a studiat traiectoria bombelor de avi-
on. În 1921, detaşat la Şcoala Politehnică din 
Timişoara, a fost cel dintâi profesor de mecanică 
raţională; aici a pus bazele Societăţii Ştiinţifice 
şi publicaţiei „Bulletin Scientifique de l’École 
Polytechnique” şi a condus „Revista matema-
tică” din Timişoara, înfiinţată de Tr. Lalescu. 
Din 1930 a trecut la Universitatea din Bucureşti, 
unde a înfiinţat laboratoare de aerodinamică 
şi mecanică; a fondat revista „Disquisitiones 
Mathematicae et Physicae” (1940). Împreună 
cu I. Stroescu, a conceput un tunel aerodinamic, 
realizat ulterior la Universitatea din Bucureşti, 

care a fost preluat şi de Universitatea din Paris 
(Un nouveau tunnel aérodynamique, 1946). Între 
1931 şi 1932 a fost ministru al Lucrărilor Publice 
şi Comunicaţiilor. A întreprins cercetări şi stu-
dii privind: echilibrul unui solid rigid aşezat pe 
o suprafaţă elastică (1931); mişcarea solidului 
rigid (1933); caracterul involuntiv al ecuaţiilor 
mişcării relative (1937); mişcarea corpului solid 
rigid într-un fluid vâscos (1937); teorema gene-
rală a mişcării sistemelor (1938); mişcarea cu 
traiectorii plane (1941); distribuţia axelor princi-
pale de inerţie (1944); principiul lui D’Alambert-
Lagrange (1945); teoria rachetei (1949); teoria 
suprafeţelor lui Bernoulli în mişcarea fluidelor 
barotrope, stabilind ecuaţiile de mişcare a flui-
dului pe aceste suprafeţe, denumite în literatura 
de specialitate „suprafeţele Bernoulli-Vâlcovici”; 
principiul deplasărilor virtuale (1961); axiome-
le staticii solidului rigid (1962) ş.a. A abordat 
şi probleme de dinamică stelară, ca şi probleme 
privind fundamentele mecanicii: studiul mode-
lelor relativiste ale Universului; recesiunea ne-
buloaselor extragalactice şi corecţia relativistă 
a ecuaţiei lui Hubble; fundamentele mecanicii; 
originea sistemului planetar al Soarelui; para-
doxul lui H. Olbers; o nouă teorie cosmogonică 
etc. Rezultatele cercetărilor sale se regăsesc în 
numeroase lucrări, între care: Sur le mouvement 
fluide autour d’un modérateur à ailettes (1916); 
Asupra mişcării corpului de masă variabilă, în 
special a rachetei (1949); Principiul suprapunerii 
la barele elastice (1950); Asupra problemei gene-
rale a determinării liniei elastice şi a condiţiilor 
de flambaj privind coloanele subţiri cufundate 
în fluid (1950); Asupra unei teorii a aluviunilor 
(1952) ş.a. A fost autorul tratatelor Mecanica 
teoretică; Introducere în mecanica relativistă, dar 
şi a unor scrieri de popularizare a cunoştinţelor 
ştiinţifice (Rolul ştiinţei în formarea omului cult. 
Rolul matematicii). A fost distins cu Legiunea de 
Onoare. „Om de Ştiinţă Emerit” (1962).
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VÉKÁS LADISLAU
(5 decembrie 1945, Arad), fizician
Membru corespondent – 15 noiembrie 2012

 Studii liceale la Arad și universitare 
(Facultatea de Fizică a Universității de Vest) 
la Timișoara. În 1983 a devenit doctor în fizică. 
Între 1968 și 1974 a fost cercetător științific la 
Centrul de Cercetări Tehnice din Timișoara, 
ulterior (1974–1991) cercetător senior și profe-
sor asociat la Centrul de Cercetări pentru Mașini 
Hidraulice din cadrul Universității Politehnica 
din Timișoara. Între 1997 și 2009 a deținut 
funcția de șef al Laboratorului fluide magne-
tice din cadrul Centrului de Cercetări pentru 
Hidrodinamică, Cavitație și Fluide Magnetice 
al Politehnicii din Timișoara. Din 2009 este 
director al Centrului de Cercetări Tehnice 
Fundamentale al Academiei Române, Filiala 
Timișoara. Are contribuții însemnate privind 
dezvoltarea sintezei și caracterizării complexe, 
aplicând procedee și metode originale, a peste 50 
de tipuri de nanofluide magnetice și compozite 
nano-microstructurate pentru aplicații tehnice 
și biomedicale; aplicarea de metode originale 
de investigație structurală (nucleare și optice), 
magnetică, reologică și magnetoreologică pentru 
atestarea performanțelor nanofluidelor magne-
tice. A realizat experimente și modele de refe-
rință, respectiv soluții originale brevetate pentru 
fluide magnetice, etanșări mobile, traductoare 
inductive pentru mărimi aerodinamice, respectiv 
pentru senzori de accelerație, lagăre cu sustentație 
magnetofluidică, separatoare magnetogravime-
trice și controlul magnetic al transferului termic, 
bazate pe efectele de levitație magnetofluidică de 
ordinul I și II. A coordonat implementarea indus-
trială la nivel micropilot a rezultatelor privind 
sinteza nanofluidelor magnetice pentru etanșări 
și tehnologia etanșărilor magnetofluidice roti-
toare. Rezultatele cercetărilor sale se regăsesc 

în numeroase lucrări, între care: Ferrofluid flow 
under the influence of rotating  magnetic fields 
(1980, în colab.); Magnetic fluid seals: some de-
sign problems and applications (1987, în colab.); 
The behaviour of magnetic fluids under strong no-
nuniform magnetic field in rotating seals (1987, 
în colab.); Application orientated researches on 
magnetic fluids (1990, în colab.); Inductive tran-
sducers with magnetic fluids (1992, în colab.); 
Magnetic fluid flow meter for gases (1994, în co-
lab.); Physical properties of magnetic fluids and 
nanoparticles from magnetic and magneto-rheo-
logical properties (2000, în colab.); SANS study 
of particle concentration influence on ferrofluid 
nanostructure (2002, în colab.); Dilution series 
approach for investigation of microstructural 
properties and particle interactions in high-qual-
ity magnetic fluids (2002, în colab.); Estimation 
of magnetic particle clustering in magnetic fluids 
from static magnetization experiments (2003, în 
colab.); Magnetic nanofluids properties and some 
applications (2004); Investigation of a magne-
torheological fluid damper (2004, în colab.); 
Concentrated magnetic fluids on water and short 
chain length organic carriers (2005, în colab.); 
Comparative analysis of structure of polar ferro-
fluids by small-angle neutron scattering (2006, în 
colab.); Magnetic nanoparticles and concentrat-
ed magnetic nanofluids: synthesis, properties and 
some applications (2007, în colab.); Sterically 
stabilized water based magnetic nanofluids: syn-
thesis, structure and properties (2007, în co-
lab.); Ferrofluids and Magnetorheological Fluids 
(2008); Surfactant double layer stabilized mag-
netic nanofluids for biomedical application (2008, 
în colab.); Magnetic Nanofluids: Synthesis and 
Structure (2009, în colab.); Superparamagnetic 
Hybrid Micelles, Based on Iron Oxide Nanoparticles 
and Well-Defined Diblock Copolymers Possessing 
beta-Ketoester Functionalities (2009, în colab.); 
Flow behaviour of extremely bidisperse magnetiz-
able fluids (2010, în colab.); Structure and in vi-
tro biological testing of water-based ferrofluids sta-
bilized by monocarboxylic acids (2010, în colab.); 
Neutron and synchrotron radiation scattering by 
nonpolar magnetic fluids (2011, în colab.); The 
influence of particle clustering on the rheological 
properties of highly concentrated magnetic nano-
fluids (2012, în colab.); Nanofluide magnetice. 
Sinteză, structură, proprietăți, aplicații (2013); 
Magnetically induced phase condensation in an 
aqueous dispersion of magnetic nanogels (2013, în 
colab); Adsorbtion of organic acids on magnetite 
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nanoparticles, pH-dependent colloidal stability 
and salt tolerance (2013, în colab.); Volume frac-
tion dependent magnetic behavior of ferrofluids 
for rotating seal applications (2013, în colab.); 
Three-dimensional microstructural investigation 
of high magnetization nano-micro composite fluids 
using X-ray microcomputed tomography (2014, în 
colab.); Yield stress and flow behavior of concen-
trated ferrofluid-based magnetorheological fluids: 
the influence of composition (2014, în colab.); 
Magnetic microgels for drug targeting applicati-
ons: Physical–chemical properties and cytotoxicity 
evaluation (2015, în colab.); Magnetic microgels, 
a promising candidate for enhanced magnetic 
adsorbent particles in bioseparation: synthesis, 
physico-chemical characterization and separation 
performance (2015, în colab.) ș.a. Membru al 
Academiei Europene de Științe și Arte cu sediul 
la Salzburg (din 1992), membru al Comitetului 
director internațional al fluidelor magnetice, 
reprezentant al comunității științifice de special-
itate din România (din 1993). A fost distins cu 
Premiul „Dragomir Hurmuzescu” al Academiei 
Române (1984).

VUIA, TRAIAN 
(17 august 1872, Surducu Mic, jud. Timiş –  
3 septembrie 1950, Bucureşti), constructor de 
avioane şi motoare, inventator
Membru de onoare – 27 mai 1946

 Studii liceale la Lugoj şi superioare 
(Şcoala Politehnică şi Facultatea de Drept) la 
Budapesta. În 1910 şi-a luat doctoratul în ştiinţe 
juridice cu dizertaţia Militarism şi industrialism, 
regimul de Status şi de Contractus. Pasionat de 
tehnică, a construit macheta unui „aeroplan au-
tomobil”. În 1902 a plecat la Paris pentru a studia 
problema zborului mecanic, adresând Academiei 
de Ştiinţe a Franţei un memoriu în care îşi 

prezenta invenţia (Proiect de aeroplan-automobil, 
1903). În 1905 a reuşit să construiască avionul 
său „Vuia I”, denumit şi „Liliacul”: un monoplan 
uşor, cu o elice tractivă şi aripi de pânză pliabile, 
trenul de aterizare fiind alcătuit dintr-un cărucior 
cu roţi pneumatice. La 18 mart. 1906, pe terenul 
de la Montesson, a efectuat epocalul său zbor, fi-
ind primul în lume care a construit şi a zburat cu 
un avion mai greu decât aerul, aparatul decolând 
exclusiv prin forţa motorului. A realizat prima 
aripă de avion cu incidenţă variabilă în zbor; a 
susţinut şi a aplicat la aparatul său principiul 
unei singure elice tractive; a construit primul ae-
roplan cu aripi pliante. Ulterior, a construit şi a 
experimentat noi tipuri de avioane perfecţionate, 
între care „Vuia II”, cu aripi pliabile, prevăzut cu 
motor „Antoinette” de 25 CP, pe care l-a expus 
la primul Salon aeronautic de la Paris; a reali-
zat două tipuri de elicoptere (în 1918 şi 1921), 
cu aripi rotative, cârmă de direcţie şi stabilizator 
orizontal, pe care le-a experimentat pe aerodro-
mul de la Juvissy şi Issy-les Moulineaux. A reuşit, 
în cursul cercetărilor sale, să-şi înscrie numele 
pe o altă mare invenţie: generatorul cu aburi cu 
combustie internă şi ardere catalitică de concep-
ţie proprie (1925), ideea sa găsindu-şi ulterior 
aplicare în construcţia centralelor termice. În 
anii Războiului de Reîntregire Naţională (1916–
1918) a militat pentru desăvârşirea statului naţi-
onal unitar român, organizând la Paris Comitetul 
Naţional al Românilor din Transilvania, care a 
editat revista „La Transylvanie”, în paginile că-
reia a publicat numeroase articole. În anii celui 
de-al Doilea Război Mondial a fost ales preşedin-
te al primului comitet legal al Fontului Naţional 
Român, a publicat articole în „La Roumanie 
Libre”, militând pentru eliberarea nord-vestului 
Transilvaniei, răpit în urma dictatului de la Viena 
din 1940 şi revenirea acestei regiuni la România. 



Piața Victoriei
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MEMBRII ACADEMIEI ROMÂNE 
DIN BANAT - AZI

Academicianul IOAN M. ANTON  
(Prof. dr. ing. Victor Ancușa, Prof.dr.ing. Romeo Susan-Resiga)
Academicianul DAN MATEESCU 
(Acad. Dan Dubină)
Academicianul TOMA DORDEA 
(Acad. Ioan Anton, Prof. dr. ing. Ion Boldea, m. c. al Academiei Române)
Prof. dr. ZENO VIRGIL GHEORGHE SIMON, membru corespondent al Academiei Române 
(Dr. chim. Otilia Costișor, Acad. Păun Ion Otiman)
NICOLAE CORNEANU, membru de onoare al Academiei Române  
(Preot dr. Ionel Popescu, Acad. Păun Ion Otiman)
Academicianul PĂUN ION OTIMAN 
(Acad. Valeriu D. Cotea, Prof.dr. Vasile Goșa)
Academicianul DAN DUBINĂ 
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ACADEMICIANUL IOAN M. ANTON

La 18 iulie 1924 în familia lui Mihai şi 
Maria Anton din Vintere, comuna Holod, jude-
ţul Bihor s-a născut al doilea lor copil pe care 
l-au botezat Ioan. Mihai Anton a fost muncitor 
la C.F.R., iar soţia sa Maria a fost casnică.

Ioan Anton a urmat şcoala primară 
între 1931-1935 în satul natal Vintere, aflat 
la o depărtare de numai 19 km de Beiuş. Aşa 
încât la absolvirea şcolii primare, urmează în 
perioada 1935-1943 cursurile renumitului 
liceu Samuil Vulcan din Beiuş. Aici beneficiază 
de lecţiile reputatului profesor de matematică 
Ştefan Musta, care-i dezvoltă gândirea logică 
şi-l face să îndrăgească ştiinţele exacte. Trebuie 
să menţionăm aici că pentru a realiza o pregă-
tire şi mai bună elevilor săi profesorul Ştefan 
Musta a organizat un seminar de matematici 
pentru elevi, seminar în care se dezbăteau şi 
soluţionau probleme din capitole suplimentare 
de matematică alese de către elevi. Profesorul 
Ştefan Musta îşi rezervase dreptul doar de a-i 
ajuta doar în cazurile cele mai dificile. Restul 
activităţilor erau realizate de către elevi. 
Primul preşedinte al acestui seminar a fost 
Ioan Anton, iar al doilea a fost academicia-
nul de astăzi Mircea Maliţa. La terminarea 
liceului tânărul bacalaureat se îndreaptă spre 
Şcoala Politehnică din Timişoara ce polariza 
interesul tineretului din zona de vest a ţării, 
dornic să se pregătească în domeniul tehnic. 
Aici frecventează, în perioada 1943-1948, 
cursurile Facultăţii de Electrotehnică pe care 
o absolvit-o ca şef de promoţie cu menţiunea 
„magna cum laudae” pe diploma de inginer. A 
avut ocazia să asculte prelegerile unor reputate 
cadre didactice ale Politehnicii din Timişoara 
ca: Valeriu Alaci, Mihai Ghermănescu, Plauţius 
Andronescu, Ioan Vlădea, Aurel Bărglăzan. Se 
implică în crearea unor condiţii de studiu mai 
bune pentru studenţi şi în acest scop împreună 
cu colegii săi Ion Munteanu şi Gheorghe Trif 
asigură redactarea cursului de Măsuri electrice 
după notiţele luate la cursul de Măsuri electrice 

Prof. dr. ing. Victor ANCUȘA 
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predat de profesorul Plauţius Andronescu care 
îşi îndruma săptămânal tinerii colaboratori în 
realizarea lucrării.

Se căsătoreşte cu colega sa de facul-
tate Viorica Flueraş şi sunt ambii încadraţi 
ca asistenţi la Catedra de maşini hidraulice 
de la Facultatea de Mecanică condusă în acel 
moment de profesorul Aurel Bărglăzan.

Au doi copii: Anton Anton actualmen-
te prof. dr. ing. la catedra de Hidraulică şi 
protecţia mediului de la Universitatea Tehnică 
de Construcţii Bucureşti și Hortensia Anton 
căsătorită Botescu care lucrează ca arhitect la 
IPROTIM Timișoara.

Activitatea soţilor Anton s-a desfăşurat 
în cadrul Politehnicii timişorene şi este indiso-
lubil legată de aceasta.

În cele ce urmează se prezintă activita-
tea didactică a profesorului Ioan Anton.

A parcurs toate treptele ierarhiei univer-
sitare: asistent (1949-1950), şef de lucrări 
(1950-1951), conferenţiar (1951-1962), profe-
sor (1962-1990), profesor consultant (1990- ) 
la Catedra de maşini hidraulice de la Facultatea 
de Mecanică.

Trebuie să subliniem că începutul acti-
vităţii didactice a domniei sale a coincis practic 
cu înfiinţarea secţiei de maşini hidraulice şi 
pneumatice din cadrul Facultăţii de Mecanică 
din Institutul Politehnic Timişoara. În această 
perioadă de început domnul profesor Ioan 
Anton a stat alături de mentorul său profesorul 
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Aurel Bărglăzan, contribuind activ atât la orga-
nizarea activităţii didactice a acestei noi secţii 
de specializare, cât şi la crearea şi dezvoltarea 
bazei materiale pentru ea.

Ca şi cadru didactic şi-a desfăşurat 
activitatea la disciplinele „Pompe, ventilatoare, 
compresoare” (1951-1960), „Turbine şi turbo-
transmisii hidraulice” (1960-1990), „Cavitaţia” 
(1985-1990) toate la Facultatea de Mecanică şi 
Măsuri hidraulice (1956-1960), Maşini hidrau-
lice (1959-1961) la Facultatea de Construcţii.

Pentru disciplinele enumerate profe-
sorul Ioan Anton a sintetizat ceea ce era mai 
nou pe plan internaţional prezentând cursuri 
moderne, bine structurate şi concise care au 
conţinut şi rezultatele cercetărilor proprii ca 
şi ale colectivului de maşini hidraulice din 
Timişoara.

Manuscrisul cursului de turbine hidrau-
lice (cca. 850 pagini) a fost scheletul pe care s-a 
redactat tratatul de „Turbine hidraulice” apărut 
la editura „Facla” 1979 şi a celui pe care s-a 
redactat cursul de „Turbine hidraulice şi turbo-
transmisii” vol I 1992.

Manuscrisele celorlalte cursuri predate 
au următoarele extinderi: „Pompe, ventilatoare, 
compresoare” 600 pagini, „Maşini hidraulice” 
250 pagini, „Măsuri hidraulice” 250 pagini.

Conducerea disciplinelor amintite a 
necesitat eforturi substanţiale pentru dezvolta-
rea bazei materiale aferente. Este absolut obli-
gatoriu să subliniem aici rolul decisiv pe care 
l-a avut profesorul Ioan Anton în construirea 
şi dotarea Laboratorului de maşini hidraulice, 
lucrare distinsă cu Premiul de Stat clasa III în 
1953. A conceput staţiuni moderne, dotate cu 
mijloace de măsură adecvate, care funcţionea-
ză perfect şi astăzi.

Nu numai baza materială a discipli-
nelor l-a preocupat pe profesorul Anton ci în 
acelaşi timp modul în care s-au însuşit cunoş-
tinţele de către studenţi, astfel încât aceştia să 
devină adevăraţi ingineri, promotori ai noului 
în industrie. Numeroasele proiecte de diplo-
mă conduse de profesorul Anton au venit să 
soluţioneze probleme concrete izvorâte din 
problematica industriei româneşti, unele dintre 
acestea constituind mai târziu tocmai subiecte 
ale activităţii practice desfăşurate de tinerii 
absolvenţi la locul de muncă.

A urmărit cu mult interes dezvoltarea 
profesională a foştilor lui studenţi, modul cum 
s-au integrat aceştia în colectivele de muncă 

şi a avut suprema satisfacţie a unui dascăl 
să constate că scânteia aprinsă în sufletele şi 
mintea lor în anii de şcoală a devenit o adevă-
rată făclie care le-a luminat drumul vieţii în 
continuare.

A fost tot timpul aproape de studen-
ţii săi, cărora le-a acordat toată înţelegerea, 
ajutându-i cu dragoste părintească în momen-
tele lor grele.

Profesorul Anton a căutat să le insufle 
dragostea faţă de ţară şi poporul român, faţă de 
cultura şi tradiţiile strămoşeşti.

Activitatea didactică a domnului profe-
sor Ioan Anton a fost dublată şi de o activitate 
de cercetare ştiinţifică de excepţie. Ea a fost 
începută imediat cu cea didactică nu numai în 
cadrul Institutului Politehnic din Timişoara ci şi 
în cadrul Secţiei de maşini hidraulice devenită 
apoi secţie de Cavitaţie la baza de Cercetări 
Ştiinţifice din Timişoara a Academiei Române, 
unde începând cu anul 1951 a fost încadrat cu 
jumătate de normă ca şi cercetător ştiinţific.

Primele preocupări ştiinţifice au fost 
dirijate spre studiul fenomenului de cavitaţie, 
preocupări care s-au amplificat în timp, abor-
dându-se diferite aspecte ale acestui fenomen 
complex în ceea ce priveşte funcţionarea maşi-
nilor hidraulice şi nu numai a acestora.

Activitatea de cercetare în domeniului 
cavitaţiei a fost începută prin studii asupra 
cavitaţiei la pompe. Ideea iniţială principală a 
fost aceea de abordare sistemică în sensul de a 
separa elementele care caracterizează condiţiile 
de cavitaţie care aparţin instalaţiei de cele care 
aparţin construcţiei pompei. Prin această depar-
tajare s-au putut pune clar în evidenţă elemente-
le care influenţează performanţele cavitaţionale 
ale pompei şi anume unghiul intrare în rotor, 
numărul de palete, poziţia muchiei de intrare, 
forma suprafeţei paletei, turaţia.

În acest mod performanţele cavitaţiona-
le au putut fi reprezentate sub forma unor curbe 
care să descrie comportarea cavitaţională, nu 
doar în punctul nominal, ci în întreg domeniul 
de funcţionare.

Studiile teoretice au fost verificate 
printr-un amplu program de cercetări expe-
rimentale pe o staţiune special construită, 
de concepţie proprie. Studiile experimentale 
efectuate au validat modelul teoretic propus 
şi au contribuit la fundamentarea soluţiilor 
constructive de pompe cu rotor având paletaje 
mixte (palete scurte şi palete lungi). Aceste 
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rotoare se disting prin faptul că din punct de 
vedere cavitaţional performanţele sunt bune, 
întrucât secţiunea de intrare în rotor nu este 
obturată puternic, iar ghidarea curentului la 
ieşire este bine asigurată ceea ce conduce şi la 
performanţe energetice bune.

Rezultatele teoretice şi experimentale 
din acest domeniu au fost sintetizate prin teza 
de doctorat susţinută în anul 1961, teză având 
titlul „Curbe caracteristice de cavitaţie la pompe 
centrifuge cu turaţie specifică joasă”, elaborată 
sub conducerea prof. dr. ing. Aurel Bărglăzan 
m.c. al Academiei Române.

Rezultatele obţinute au fost valorificate 
mai târziu în cadrul unor colaborări cu întreprin-
derile constructoare de pompe pentru industria 
chimică „UPRUC” Făgăraş şi „Anticorozivul” 
Bucureşti când s-au realizat familiile de pompe 
PCN şi PCN-R cu performanţe energo-cavitaţi-
onale deosebite, care depăşesc performanţele 
unor pompe realizate la cunoscuta firmă K.S.B.

În acelaşi timp s-a abordat problema 
similitudinii la cavitaţie a pompelor stabilin-
du-se o relaţie complexă care pune în evidenţă 
criteriile de similitudine Froude şi Reynolds, 
relaţie ce permite stabilirea legăturii între coefi-
cienţii de cavitaţie ai modelului şi maşini reale.

Rezultatele obţinute în domeniul cavi-
taţiei la pompe au fost preluate aproape inte-
gral de către cercetătorul Jaromir Noskievic 
în lucrarea de „Kavitace” publicată în 1960 în 
editura Academia din Praga.

Prin trecerea activităţii didactice a 
domnului prof. Ioan Anton în domeniul turbi-
nelor hidraulice, datorită decesului prematur 
al profesorului Aurel Bărglăzan, evident că şi 
preocupările domniei sale în privinţa cavitaţiei 
s-au extins şi la turbine. Aceasta a coincis cu 
perioada de început a construcţiei de turbine 
hidraulice de concepţie românească destinate 
pentru echiparea cascadei de centrale hidroe-
lectrice de pe râul Bistriţa. Încercările modele-
lor acestor turbine s-au efectuat în Laboratorul 
de maşini hidraulice de la Institutul Politehnic 
din Timişoara.

Conceptele stabilite anterior pentru 
pompe în ceea ce priveşte definirea unor carac-
teristici de cavitaţie interioare şi exterioare 
au fost extinse şi la turbine. Evident în aceste 
relaţii au fost utilizate mărimi şi parametrii 
specifici turbinelor.

Din studiul caracteristicii interioare 
s-a pus în evidenţă influenţa deosebită asupra 

performanţelor cavitaţionale pe care o are 
coeficientul de depresiune maximă al profilelor 
ce alcătuiesc paleta rotorului. Coeficientul de 
depresiune maximă depinde la rândul său de 
geometria profilului, de unghiurile de instalare 
şi incidenţă, de desimea reţelei. Pe măsură ce 
se reduce numărul de palete, încărcarea paletei 
se măreşte, coeficientul de portanţă creşte şi 
deci şi depresiunea maximă pe profil. În aceas-
tă situaţie este normal ca la căderi mari să se 
mărească numărul de palete pentru a reduce 
încărcarea pe paletă. În acelaşi timp însă 
mărirea numărului de palete măreşte desimea 
reţelei paletei şi datorită influenţei reciproce 
a profilelor se măreşte viteza pe conturul său 
şi deci se măreşte depresiunea de pe profil. 
Înseamnă că există o limitare a numărului de 
palete în funcţie de încărcare, respectiv cădere.

Aceste studii sistematice au avut mai 
multe consecinţe. In primul rând profesorul Ioan 
Anton a reuşit să exprime variaţia coeficientu-
lui de cavitaţie în funcţie de rază ţinând cont 
de parametrii curentului, maşinii şi ai reţelelor 
de profile. Prin aceste studii s-a pus în evidenţă 
influenţa raportului între diametrul butucului 
şi diametrul rotorului la maşinile axiale asupra 
performanţelor cavitaţionale. Rezultatele 
teo re tice au fost comparate cu rezultatele 
experimentale ale altor cercetători fiind într-o 
bună concordanţă. Rezultatele obiţinute permit 
optimizarea geometriei maşinii axiale pentru a 
se asigura performanţe optime cavitaţionale.

În al doilea rând cercetările efectuate 
au arătat influenţa deosebită asupra perfor-
manţelor cavitaţionle ale maşinii a caracteris-
ticilor cavitaţionale ale profilelor şi reţelelor 
de profile. În acest domeniu împreună cu 
profesorul Octavian Popa au definit şi calculat 
pe cale teoretică caracteristicile de sensibilitate 
la cavitaţie, ale profilelor izolate şi în reţea. 
Rezultatele teoretice au fost comparate cu cele 
experimentale obţinute de către profesorul 
Fukosaburo Numachi fiind într-o concordantă 
deosebit de bună. Rezultatele respective au fost 
reproduse integral în revistele Hovering Craft 
& Hydrofoil vol. 7 nr. 4, 1968 şi Technologia 
Naval vol. 1 nr. 2, 1968, Rio de Janeiro.

În al treilea rând interpretarea rezulta-
telor obţinute a cerut pătrunderea în intimitatea 
evoluţiei fenomenului de cavitaţie. Pentru aceas-
ta împreună cu membrii colectivului a abordat 
probleme privind influenţa microgeometriei 
suprafeţei asupra activităţii centrului de nuclea-
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ţie şi studiul evoluţiei bulelor cavitaţionale 
produse prin scântei electrice (împreună cu prof. 
M. Popoviciu). S-a arătat rolul deosebit pe care 
îl au microjeturilor în distrugerea cavitaţională.

În al patrulea rând analiza parametrilor 
hidrodinamici împreună cu cei cavitaţionali a 
permis elaborarea unor formule privind stabi-
lirea pierderilor de metal din materialul turbi-
nei datorită fenomenului de cavitaţie pentru 
turbinele Francis.Lucrarea se bazează pe date 
furnizate de profesorul R.E. Arndt pentru 720 
turbine Francis existente în exploatare în SUA. 
Se permite astfel prezicerea timpului în care 
se produce eroziunea în funcţie de încărca-
rea turbinei şi caracteristicile materialului ei, 
problemă deosebit de importantă din punct de 
vedere aplicativ.

În al cincilea rând domnul profesor Ioan 
Anton a reuşit să stabilească o relaţie generală 
pentru transpunerea rezultatelor încercărilor 
cavitaţionale de la model la maşina reală. 
Relaţia stabilită a fost apreciată ca fiind cea 
mai generală relaţie ce ia în considerare toţi 
factorii care influentează efectul de scară.

Pe baza acestor lucrări sistematice în 
domeniul cavitației domnul profesor Ioan 
Anton a elaborat tratatul „Cavitaţia” vol. I 1984 

(337 pag.), vol. II 1985 (720 pag.), publicate în 
Editura Academiei Române Bucureşti.

În mod inerent cercetările asupra feno-
menului de cavitaţie au necesitat abordarea 
hidrodinamicii turbomaşinilor.

În acest domeniu s-au stabilit coefici-
enţii de viteză şi dependenţele lor în funcţie 
de turaţia specifică, ceea ce a permis stabilirea 
unor metode clare de dimensionare a maşinilor 
hidraulice fie că sunt pompe, fie că sunt turbine 
sau maşini reversibile.

Studiul hidrodinamicii turbomaşinilor 
s-a extins şi la elementele componente ale aces-
tora. Astfel împreună cu Ioan Fitero a studiat 
pierderile în camere spirală, influenţa stratului 
limită şi al gradientului de turbulenţă asupra 
mişcărilor secundare în funcţie de numărul 
Reynolds. S-a reuşit separarea disipaţiilor care 
au loc în camera spirală.

Studiul mişcării în aparatele directoa-
re efectuat împreună cu Monica Gheorghiu a 
permis separarea pierderilor aferente acestui 
element constructiv. De asemenea s-au pus în 
evidenţă caracteristicile reţelelor circulare de 
profile sub forma caracteristicilor universale.

Desigur o importanţă deosebită a 
fost acordată studiului rotorului şi în special 



318 319

 hidrodinamicii reţelelor de profile care alcătu-
iesc rotorul.

Aici cercetările s-au concentrat atât 
asupra raporturilor dimensionale optime pe 
care trebuie să le posede maşina hidraulică cât 
şi în ceea ce priveşte performanţele reţelelor 
de profile. Pentru studiul reţelelor de profile a 
lucrat experimental împreună cu Ernest Sisak şi 
Viorica Anton. D-na Viorica Anton a introdus un 
concept nou, acela de caracteristică universală a 
reţelei de profile, care a permis prezentarea sub 
o formă sintetică a performanţelor reţelei de 
profile. Încercările mai multor reţele de profile 
de diferite tipuri, prezentate sub această formă 
au permis elaborarea unei metode de proiectare 
originale a turbinei hidraulice, care ţine cont de 
performanţele reţelelor de profile încercate.

Utilizând metodele matematice moder-
ne s-a abordat împreună cu prof. Octavian Popa 
şi prof. Iuliu Carte studiul teoretic al curgerii 
potenţiale prin reţeaua de profile prin meto-
da transformărilor conforme şi respectiv prin 
metoda elementelor finite şi de frontieră.

Completarea efectelor de vâscozitate 
s-a realizat în lucrările elaborate cu Dumitru 
Ionescu şi Gheorghe Călin, cercetări care au 
fost susţinute şi printr-un amplu program expe-
rimental din care a rezultat o bună concordanţă 
între metodele teoretice elaborate şi cele expe-
rimentale.

Sinteza rezultatelor experimentale 
obţinute în cadrul Laboratorului de Maşini 
Hidraulice din Timişoara în domeniul caracte-
risticilor profilelor a fost prezentată în catalogul 
de profile elaborat de către Valentin Dobândă 
sub redacţia profesorului Ioan Anton. Aici se 
află prezentate comparativ şi unele dintre cele 
mai reuşite profile hidrodinamice existente în 
literatură.

Mişcarea în tubul de aspiraţie cu 
implicaţii deosebite asupra performanţelor 
turbinelor hidraulice atât din punct de vedere 
energetic cât şi cavitaţional, a fost abordată 
într-un studiu experimental întocmit împreună 
cu Antoniu Anghel. S-au pus în evidenţă mişcă-
rile secundare ce apar în tubul de aspiraţie şi 
influenţa lor asupra disipaţiilor din acesta.

Problema determinării disipaţiilor 
într-o turbină hidraulică la diferite regimuri de 
funcţionare şi a repartiţiei lor pe elementele 
componente ale maşinii a fost una dintre preo-
cupările din ultimul timp ale profesorului Ioan 
Anton. Aceasta datorită faptului că prin cunoaş-

terea lor, se pot prezice curbele de funcţionare 
ale agregatutlui încă din faza de proiectare. 
Trebuie subliniat că în cazul rotorului pierde-
rile au caracter mai complex datorită prezen-
ţei mişcărilor secundare. Lucrările efectuate 
împreună cu colaboratorii săi Mircea Tămaş 
şi Alexandru Baya au venit să soluţioneze prin 
experimente pe staţiuni speciale, de concepţie 
proprie, determinarea disipaţiilor în canalele 
rotorice ale maşinilor radial-axiale.

Preluând şi generalizând rezultatele 
acestor studii ca şi cele ale altor cercetători, 
profesorul Ioan Anton a reuşit să stabilească 
formulele care departajează contribuţia fiecă-
rui element constructiv al maşinii, astfel încât 
să se poată interveni încă din faza de proiec-
tare asupra realizării unor maşini hidraulice 
performante.

Aceasta a condus la elaborarea unor 
metode de optimizare a proiectării maşini-
lor hidraulice radial-axiale şi axiale, metode 
asigurând proiectarea asistată de calculator a 
acestora.

Ca o extindere a preocupărilor din 
domeniul hidrodinamicii turbomaşinilor trebu-
iesc amintite lucrările în domeniul turbinelor 
de foraj realizate în colaborare cu profesorul 
Ioan Santău. În acest domeniu s-au încercat 
reţele de profile speciale, destinate turbinelor 
de foraj, elaborându-se totodată o metodă 
de proiectare originală pentru realizarea de 
turbine de foraj cu turaţie lentă. Metoda de 
proiectare a fost verificată prin încercări expe-
rimentale pe o staţiune de concepţie proprie pe 
o turbină de foraj cu un număr redus de etaje, 
obţinându-se o bună concordanţă între mode-
lul teoretic elaborat şi rezultatele experimenta-
le. Rezultatele acestor preocupări au constituit 
obiectul unei fructuoase colaborări cu uzina de 
utilaj petrolier „1 Mai” Ploieşti.

Legat de aceste preocupări din dome-
niul utilajului petrolier este util să remarcăm 
tot aici preocupările în domeniul studierii 
turbotransmisiilor. În acest domeniu a analizat 
modificarea curbelor caracteristice ale pompe-
lor cu palete reglabile utilizate în construcţia 
turbotransmisiilor ca de altfel şi a disipaţiilor 
în transformator pentru a stabili caracteristicile 
acestuia încă din faza de proiectare.

De asemenea împreună cu colegul său 
ing. Nicolae Peligrad a studiat sistematic hidro-
dinamica turbotransformatoarelor utilizate 
în construcţia de utilaj petrolier, respectiv cu 
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ing. Viorel Cristea particularităţile hidrodina-
micii frânelor hidraulice utilizate tot în indus-
tria extractivă.

O extensie a domeniului turbinelor 
hidraulice este acela a agregatelor eoliene. 
Preocupările în acest domeniu au fost generate 
de cerinţele privind valorificarea potenţialului 
eolian existent în ţara noastră. Cercetările au 
fost demarate în 1981 sub coordonarea profe-
sorului Ioan Anton, conlucrând la această temă 
11 catedre din Institutul Politehnic Timişoara, 
trei institute de cercetare departamentele şi 
numeroase intreprinderi ca executante ale 
proiectelor realizate.

S-au realizat până în prezent:
• centrală de laborator de 30 kW monta-

tă la Facultatea de Mecanică din Timişoara;
• un agregat eolian industrial de 

30 kW realizat în colaborare cu C.C.S. I.T.E.H. 
Reşiţa-Timişoara;

• trei agregate 300 kW realizate la 
UCM Bocşa şi montate pe Semenic;

• studii pentru agregatul eolian de 1 MW.
Un domeniu de preocupări relativ 

nou este cel al fluidelor magnetice. Din 1976 
profesorul Ioan Anton coordonează activitatea 
unui colectiv interdisciplinar care activează în 
domeniul fluidelor magnetice. Preocupările în 
domeniu au apărut ca urmare a ideii Domniei 
sale de a realiza o pompă, respectiv un turbo-
transformator, care să funcţioneze cu un lichid 
electroconductor mişcarea căruia, pe lângă 
interacţiunea cu paletajul clasic, să fie combi-
nată cu interacţiunea suplimentară dată de un 
câmp magnetic învârtitor. Acesta din urmă se 
realizează cu ajutorul unor înfăşurări trifazate 
alimentate cu frecvenţă variabilă sau fixă. Prin 
reglarea parametrilor electrici se realizează 
modificarea într-un domeniu larg a performan-
ţelor pompei sau transformatorului. Ambele 
maşini au constituit obiectul unor brevete de 
invenție având numerele 089093-1708197 şi 
089094-1708197 emise de O.S.I.M.

De la această primă idee preocupările 
s-au amplificat şi s-a realizat, în primul rând, 
o mare diversitate de lichide magnetice după 
reţete şi tehnologii proprii, lichidele având 
caracteristici reologice şi magnetoreologice 
deosebite. Mai mult lichidele realizate au fost 
solicitate datorită caracteristicilor lor şi în 
Germania, Olanda, pe lângă solicitările interne.

Alături de prepararea acestor lichide 
o atenţie deosebită s-a acordat realizării de 

instrumente de măsură, elemente de etanşare 
şi instalaţii pentru separare utilizând lichidele 
magnetice.

Instrumentele de măsură realizate sunt 
traductoare de presiune, de înclinare şi de debit. 
Preciziile de măsură care se realizează sunt 
deosebit de ridicate datorită faptului că lichidul 
magnetic are o magnetizaţie ridicată, ceea ce 
contribuie ca la deplasarea sa într-o bobină să 
apară variaţii mari ale inductanţei acesteia.

Pentru etanşarea incintelor vidate şi 
asigurarea unor mişcări de rotaţie elementul 
care realizează cel mai bine acest lucru este o 
etanşare cu lichid magnetic. Un câmp magnetic 
realizat între nişte piese polare inelare şi arbore 
menţine un inel de lichid în acest spaţiu ca o 
membrană întinsă. O asemenea membrană 
rezistă la o diferenţă de presiune în mod normal 
de circa 0,5 bar. Realizarea unei piese polare cu 
mai multe zone de etanşare permite extinderea 
domeniului de funcţionare al acestor etanşări 
de la cca. 10-3 torr la 10-20 bar. Asemenea 
elementele de etanşare au fost realizate pentru 
instalaţii de creşteri de cristale, aluminizări în 
vid, iar întreprindera ROSEAL S.A. Odorheiu 
Secuiesc le realizează în serie mică pentru 
industria electrotehnică.

Recuperarea deşeurilor scumpe nefe-
roase se poate realiza cu uşurinţă cu ajutorul 
lichidelor magnetice. Studiile teoretice şi 
încercările primare realizate pentru I.C.P.M.I.N 
Baia Mare au atestat valabilitatea soluţiilor 
adoptate.

Soluţionarea problemelor amintite mai 
sus a necesitat efectuarea unor studii privind 
determinarea experimentală a distribuţiei de 
viteze într-un lichid magnetic supus unui câmp 
magnetic rotitor şi a modificărilor structurale 
datorită acţiunii câmpului magnetic.

Contribuţiile aduse în acest domeniu au 
fost apreciate de comunitatea ştiinţifică inter-
naţională prin acordarea României, respectiv 
colectivului condus de profesorul Ioan Anton, 
a cinstei de a organiza cea de a 8-a Conferinţă 
Internaţională de Fluide Magnetice sub auspici-
ile IUTAM la Timişoara în 1998. Conferinţa s-a 
desfăşurat la Timişoara în perioada 29 iunie – 
3 iulie 1998. În cadrul conferinţei s-au prezen-
tat 263 de lucrări, de către 185 de participanţi 
din care 130 străini din 24 de ţări. Rezumatele 
lucrărilor au apărut într-un volum cuprinzând 
500 de pagini. Volumul cu 115 lucrări în exten-
so va apărea în editura Elsevier Science.
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Activitatea ştiinţifică prodigioasă depu-
să de profesorul Ioan Anton este concretizată 
din punct de vedere cantitativ prin 6 tratate şi 
monografii, 232 lucrări publicate în reviste din 
ţară şi străinătate şi în volumele unor congrese 
internaţionale şi naţionale. Această activitate 
ştiinţifică de excepţie a fost recunoscută prin:

• premiul de stat al R.P.R clasa III 1953;
• premiul MEI 1958;
• premiul „Aurel Vlaicu” al Academiei 

R.P.R 1961;
• primirea în 1963 ca membru cores-

pondent al Academiei Române;
• acordarea din 1963 a dreptului de a 

conduce pregătirea pentru doctorat;
• acordarea titlului ştiinţific de doctor 

docent în ştiinţe de către Institutul Politehnic 
din Timişoara în 1972;

• primirea ca membru titular al 
Academiei Române în 1974;

• ordinul Meritul Științific clasa I în 1976;
• primirea ca membru activ al 

Academiei Europene de Științe şi Arte de la 
Salzburg, Austria la 10 martie 1995;

• primirea ca membru activ al 
Academiei de Științe din New-York 1997.

Trebuie subliniat că până în prezent 
sub îndrumarea domnului profesor Ioan Anton 
au fost elaborate 37 de teze pentru obţinerea 
titlului ştiinţific de doctor inginer. Majoritatea 
tezelor elaborate au aparţinut membrilor 
colectivului Catedrei de Maşini Hidraulice de 
la Universitatea „Politehnica” din Timişoara, la 
a căror formare ştiinţifică Domnia Sa a contri-
buit din plin, jalonând direcţii de cercetare ale 
activității lor ulterioare. Pe lângă doctoranzii 
amintiţi mai sus a îndrumat şi doctoranzi apar-
ţinând Universităţii "Politehnica" din Bucureşti, 
(dr.ing. Alexandru Brujan), Academiei Militare 
Tehnice din Bucureşti (dr.ing. Emil Avram), sau 
din intreprinderi şi institute din ţară (dr.ing. 
Viorel Câmpian – U.C.M. Reşiţa, dr.ing. Nicolae 
Peligrad I.P.C.U.P. Ploieşti, etc.) sau străinătate 
(dr.ing. Liljana Pilic – Rabadan – Split, dr.ing. 
Arpad Kuzman – München).

Activitatea didactică şi de cercetare 
ştiinţifică este completată în mod armonios de o 
bogată activitate tehnică de colaborare cu indus-
tria. Activitatea tehnică a constituit un mijloc 
de valorificare a rezultatelor ştiinţifice obţinute 
şi în acelaşi timp un izvor de inspiraţie pentru 
abordarea de noi probleme. De asemenea din 
contactul nemijlocit cu industria a rezultat 

modul în care trebuiesc sistematizate şi preda-
te studenţilor cunoştinţele necesare activităţii 
practice. De fapt în această îmbinare reuşită a 
preocupărilor ştiinţifice, cu cele privind colabo-
rarea cu industria şi cele didactice constă reuşita 
deosebită a activităţii profesorului Ioan Anton.

Activitatea tehnică este concretizată în 
peste 150 de protocoale, referate de expertiza-
re şi încercări.

Câteva din rezultatele conţinute în aces-
te protocoale sunt prezentate în cele ce urmează.

A participat la studierea, proiectarea şi 
încercarea turbinei Kaplan cu o putere de 750 CP 
pentru C.H.E. Tg. Mureş. Este prima C.H.E. cu 
turbine Kaplan concepute şi realizate la noi în 
ţară. Centrala hidroelectrică Tg. Mureş funcţi-
onează în bune condiţii din 1953. A participat 
în continuare la studiile şi proiectele efectuate 
pentru: turbina Kaplan de 14 CP de la Sânmihai, 
turbina populară de 15 CP de la Sânmartin, la 
încercările modelelor de turbină Pelton de la 
Văliug şi turbină Francis de la Crăinicel.

În anul 1961 a condus colectivul care 
a executat încercări energetice şi cavitaţionale 
la C.H.E. V.I. Lenin de la Stejaru. Cu această 
ocazie s-a aplicat la un caz concret conceptele 
de: coeficient de cavitaţie interior şi exterior, 
curbe caracteristice de cavitaţie. Concluziile 
măsurătorilor au fost susţinute în faţa consiliu-
lui tehnic al Ministerului Energiei Electrice şi 
Minelor. Propunerile efectuate cu acest prilej 
pentru îmbunătăţirea funcţionării turbinelor de 
25 MW au fost acceptate şi aplicate de partea 
cehoslovacă, cea care a furnizat turbinele, de 
faţă fiind şi profesorul Miroslaw Nechleba 
m.c. al Acad. Cehoslovace, reputat specialist în 
domeniul turbinelor.

După 1960 se reîncepe construcţia de 
turbine hidraulice la noi în ţară, profesorul Ioan 
Anton angajându-se cu mult elan în studierea şi 
încercarea modelului pentru C.H.E. Roznov II. 
S-a implicat în toată problematica proiectării, 
execuţiei, montării şi punerii în fucţiune a aces-
tei centrale. Deşi în perioada respectivă nu avea 
nici o calitate oficială în conducerea lucrării, 
ţinea legătura săptămânal cu U.C.M. Reşiţa. 
Treptat, împreună cu colectivul catedrei de 
Maşini Hidraulice al Politehnicii timişorene şi 
cel al Secţiei de Cavitaţie de la Baza Academiei, 
ajutat de profesorul Iosif Preda, s-a implicat 
tot mai mult în studiul şi încercarea modelelor 
pentru salba de hidrocentrale de pe Bistriţa. 
Pentru aceste încercări s-a dezvoltat o bază 



322 323

modernă de încercări cu o staţiune automatiza-
tă care menţinea unii din parametrii încercării 
riguros constanţi.

Ulterior a fost 7 ani (1963-1970) 
membru în Consiliul de Administraţie al U.C.M. 
Reşiţa, aducându-şi contribuţia la soluţionarea 
problemelor de maşini hidraulice şi echipamen-
te hidromecanice.

Realizările pozitive obţinute în amena-
jarea hidroenergetică a văii Bistriţei au făcut ca 
în faţa construcţiei de turbine să se pună sarcini 
tot mai complexe culminând cu cele ce au 
decurs din realizarea S.H.E.N. Porţile de Fier. 
La această monumentală lucrare profesorul 
Ioan Anton şi-a adus pe deplin aportul. Încă 
din 1965 a participat ca membru în delegaţia 
guvernamentală română la discuţiile ce au 
avut loc cu partea sovietică în privinţa colabo-
rării privind realizarea C.H.E. „Porţile de Fier I” 
cât şi la numeroasele comisii tehnice de la 
Ministerul Energiei Electrice, Ministerul 
Industriei Construcţiilor de Maşini, Uzina 
Constructoare de Maşini Reşiţa, Institutul de 
Studii şi Proiectări Hidraulice, Institutul pentru 
Cercetări şi Proiectări Hidroenergetice Reşiţa, 
privind realizarea acestui obiectiv deosebit. 
A condus încercarea a numeroase variante de 

rotoare pentru turbinele de la C.H.E. „Porţile 
de Fier I” efectuate de către membrii colective-
lor din Timişoara de la Politehnică şi Academie. 
Pe baza acestor încercări s-a stabilit diagrama 
de exploatare a turbinelor în perioada de 
construcţie, atunci când căderile la turbină 
erau reduse. Diagrama a stat la baza exploată-
rii reale a turbinelor în perioada de construcţie 
a centralei.

Din 1967 şi până în 1974 a fost numit 
membru în Consiliul Ştiinţific al S.H.E.N. 
„Porţile de Fier” aducându-şi contribuţia la 
soluţionarea problemelor ivite în timpul execu-
ţiei, montajului şi exploatării acestuia.

A participat ca vicepreşedinte în comi-
sia de recepţie a lucrărilor executate la S.H.E.N. 
„Porţile de Fier I”. Dezvoltarea S.H.E.N. „Porțile 
de Fier” prin construcţia C.H.E. „Porţile de 
Fier II” a beneficiat de asemenea de aportul 
profesorului Ioan Anton la elaborarea modele-
lor de turbină bulb prin lucrările elaborate de 
colectivul pe care-l îndruma.

Profesorul Ioan Anton a colaborat la 
numeroase proiecte şi încercări de pompe, 
cele mai reprezentative fiind: pompa de 
circulaţie pentru cazane, realizată pentru 
C.S.T.D. Bucureşti, cea de alimentare pentru 
cazanul Vuia cu vaporizare rapidă executată 
pentru Institutul de Energetică al Academiei 
Române, pompe executate la Fabrica de Pompe 
Bucureşti, I.M.B. Timişoara, staţia de tratare 
a apelor uzate Timişoara şi multe altele. Şi-a 
adus contribuţia la construcţia echipamentelor 
mecanice ale centralelor-electrice.

În calitate de membru al Colegiului 
Comitetului de Stat pentru Energie Nucleară 
a coordonat un colectiv al Centrului pentru 
Cercetări de Maşini Hidraulice în domeniul 
separării izotopilor de uraniu în stare gazoasă, 
procedeul elaborat având un randament mult 
superior variantelor clasice utilizate.

Activitatea didactică, ştiinţifică şi tehni-
că desfăşurată de profesorul Ioan Anton prin 
care s-a dovedit competenţa Domniei Sale ca şi 
capacitatea organizatorică deosebită, a condus 
în mod inerent la numirea sa în funcţii de 
conducere. Voi aminti doar câteva dintre aces-
tea. In primul rând, după decesul prematur al 
profesorului Aurel Bărglăzan, domnul profesor 
Ioan Anton, în perioadele 1963-1971 şi 1982-
1989, a condus Catedra de Maşini Hidraulice 
de la Politehnica timişoreană. În această calita-
te a imprimat un stil de muncă ordonat tuturor 
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membrilor colectivului. A stabilit priorităţile, a 
repartizat sarcinile şi a urmărit îndeplinirea lor. 
A căutat şi a reuşit să antreneze întregul colectiv 
în activitate. Dezbaterile din şedinţele de colec-
tiv vizau atât probleme didactice, prin care se 
căutau cele mai eficiente mijloace de transfer 
a cunoştinţelor către studenţi, cât şi probleme 
ştiinţifice la care îşi aduceau contribuţia fiecare 
din membrii colectivului. În acest mod şedinţe-
le de colectiv deveneau o adevărată şcoală de 
formare pentru toţi membrii colectivului.

O atenţie deosebită a acordat-o dotării 
laboratorului catedrei cu aparatură modernă 
şi construcţiei de noi staţiuni performante. 
Datorită demersurilor personale extrem de 
insistente a reuşit ca zestrea laboratorului să fie 
deosebită. Zilnic dimineaţa la ora 7.15 prima 
vizită o făcea în atelierul catedrei şi în laborator 
urmărind continuu modul în care se execută 
lucrările şi activitatea de pregătire a staţiunilor 
pentru program.

A fost prodecan al Facultăţii de Mecanică 
(1951-1953), decan (1960-1963), prorector  
(1963-1967) al Institutului Politehnic din Timi-
şoara şi apoi rector (1971-1981), (1989-1990).

Ca rector al Institutului Politehnic 
din Timişoara şi-a adus aportul la implemen-
tarea ideii de integrare a învăţământului cu 
cercetarea, la dezvoltarea bazei materiale a 
institutului, la perfecţionarea şi modernizarea 
învăţământului.

În timpul mandatului Domniei Sale s-au 
construit: Facultatea de Electrotehnică, Secţia de 
prototipuri şi microproducţie, Atelierul şcoală de 
proiectare şi centrul de calcul de la Facultatea de 
Construcții, Laboratorul de îmbunătăţiri funcia-
re, Laboratorul de construcţii hidrotehnice (aripa 
nouă), Hala de microproducţie şi laboratorul 
Catedrei de Procese şi Aparate de pe platforma 
Azur, hala pentru obţinerea coloranţilor, suprae-
tajarea Facultăţii de Mecanică, laboratoarele de 
mecanică aplicată de la Facultatea de Mecanică, 
Complexul gospodăresc de la Şag, amenajarea 
Centrului de Calcul al IPT. În aceeaşi perioadă 
s-au dat în funcţiune căminele 19, 20, 21, 22 şi 
cantina nr. 4.

Au fost începute lucrările de la Facul-
tatea de Construcţii şi Facultatea de Inginerie 
Chimică.

Nici unul din rectorii de până atunci 
din istoria Şcolii Politehnice din Timişoara nu 
se poate mândri cu asemenea realizări şi vor fi 
foarte greu de depăşit. Desigur a fost sprijinit 

de profesori, decani, şefi de catedră, practic de 
întreg personalul instituţiei.

Nu numai realizarea clădirilor l-a preo-
cupat ci şi dotarea cu aparatură modernă a 
întregului institut, ceea ce s-a şi realizat.

S-a străduit să imprime un curs nou 
privind perfecţionarea cadrelor didactice, orga-
nizând cursuri de perfecţionare interne, legate 
de însuşirea metodelor de calcul moderne, a 
limbajelor de programare.

Pentru studenţi a căutat să le asigure 
materiale didactice necesare, modernizând 
centrul de multiplicare care ajunsese la 170 
titluri pe an, fără a fi incluse aici şi volumele unor 
manifestări ştiinţifice organizate de Politehnică. 
Procesul instructiv-educativ a fost completat 
cu activităţi de cercetare-proiectare astfel încât 
viitorul absolvent să se integreze uşor şi rapid 
în viaţa practică. Seminariile au căpătat un alt 
conţinut, încercând să se activizeze această 
formă de învățământ, dezbaterile fiind axate pe 
anumite tematici anunţate din timp.

De asemenea gospodăria anexă înfiinţa-
tă şi dezvoltată permitea îmbunătăţirea hranei 
studenţilor din surse proprii în perioada sesiu-
nilor de examene.

Trebuie să arătăm că începând cu anul 
1963 când a fost primit membru corespondent 
al Academiei Române profesorul Ioan Anton 
a primit sarcina să coordoneze activitatea 
ştiinţifică a Secţiei de Cavitaţie a Centrului de 
Cercetări Tehnice, Baza de Cercetări Ştiinţifice 
din Timişoara a Academiei Române. Din 1967 
până în 1970 a fost directorul acestui Centru, 
iar după desfiinţarea Bazei din Timişoara a 
Academiei Române în 1970, colectivul a fost 
integrat în cadrul Institutului Politehnic „Traian 
Vuia” din Timişoara – Centrul de Cercetări de 
Maşini Hidraulice pe care profesorul Ioan 
Anton l-a condus ca director. Din 1991 acesta 
devine Centrul de Cercetări de Hidrodinamică, 
Cavitaţie şi Lichide Magnetice. Acesta i-a dat 
posibilitatea să coordoneze şi să sincronizeze 
eforturile de cercetare a colectivelor pe care 
le-a condus, o parte din cercetători fiind şi 
cadre didactice asociate. În acest fel s-a asigurat 
valorificarea optimă atât a rezervelor materiale 
cât şi a celor umane pentru progresul învăţă-
mântului şi al cercetării ştiinţifice.

În 1997 se înfiinţează Centrul de 
Cercetări Tehnice Fundamentale şi Avansate în 
cadrul Bazei Academiei din Timişoara în care 
este reintegrat colectivul condus de profeso-
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rul Ioan Anton ca Secţia de Hidrodinamică, 
Cavitaţie şi Lichide Magnetice. În perioada 
1974-1990 a fost vicepreşedinte al Academiei 
Române, iar în perioada 1981-1984 a fost 
preşedinte ad interim al acestui înalt for ştiinţi-
fic al ţării. Domnia Sa, în funcţiile avute,a luptat 
şi a reuşit să păstreze identitatea Academiei 
Române, în condiţiile grele de lipsuri financi-
are şi a tendinţelor de ştirbire a prestigiului şi 
competenţelor acestui înalt for ştiinţific.

Ca membru în Comisia Superioară 
de Diplome (1969-1990), a căutat să asigure 
păstrarea nivelului ştiinţific al titlurilor acorda-
te la un nivel superior, comparabil cu cel din 
ţările avansate.

Domnul profesor Ioan Anton în peri-
oada 1969-1978 a fost redactor responsabil al 
Buletinului Ştiinţific şi Tehnic al I.P.T., iar din 
1984 şi până în prezent este redactor respon-
sabil al revistelor Academiei Române: „Studii 
şi cercetări de Mecanică Aplicată” şi „Revue 
Roumaine des Sciences Techniques – Serie de 
Mecanique Applique”. De asemenea, Domnia Sa 
este membru din 1986 al comitetului de redac-
ţie al revistei „Magnitnaia Ghidrodinamica” 
editată de Academia de ştiinţe a Letoniei.

Domnului academician Ioan Anton „în 
semn de înaltă preţuire a întregii activităţi, a 
meritelor deosebite la crearea şcolii de maşini 
hidraulice din România, a contribuţiilor esenţia-
le din domeniul cavitaţiei, al turbinelor hidrauli-
ce şi al lichidelor magnetice, a integrării acestor 
cercetări în industria românească, a efortului 
său constant pentru dezvoltarea bazei materia-
le didactice şi de cercetare de la Politehnica din 
Timişoara şi implicit a învăţământului româ-
nesc” i s-a conferit la 6 noiembrie 1998 titlul de 
doctor Honoris Causa al Universităţii Tehnice 
de Construcţii din Bucureşti.

Cu ocazia sărbătoririi vârstei de 75 de 
ani, la 10 iunie 1999, Universitatea „Politehnica” 
din Timişoara îi conferă domnului academician 
Ioan Anton titlul de Doctor Honoris Causa ca o 
„expresie a preţuirii şi cinstirii de care se bucu-
ră Domnia Sa în Politehnica timişoreană, în 
societatea românească contemporană”, „pentru 
valoroase contribuţii în domeniul învăţământu-
lui şi cercetării ştiinţifice”.

Fără a avea pretenţia că a prezentat 
în mod exhaustiv biografia domnului profesor 
Ioan Anton, Profesorul Victor Ancușa (d. 11 iulie 
2002) mai adăuga că, deşi programul de activi-
tate zilnică era deosebit de încărcat, Profesorul 

Ioan Anton a ştiut totdeauna să-şi facă timp şi 
să discute şi necazurile personale ale membrilor 
colectivului, ajutându-i în situaţii grele. Nimeni 
nu poate să spună că a solicitat vreun sprijin în 
orice domeniu şi nu a găsit înţelegerea necesa-
ră, dimpotrivă, ajutorul a fost totdeauna prompt 
şi eficient. Activitatea de excepţie a profesorului 
Ioan Anton a necesitat existenţa unei atmosfere 
de familie caldă, plăcută, care să asigure clima-
tul de muncă, înţelegere şi încurajarea necesa-
ră. Aceasta a fost asigurată cu mult tact de către 
doamna profesor dr.ing. Viorica Anton, soţia 
domnului profesor Anton.

După cum spunea Guyon: „Tot ce 
suntem este rezultatul celor ce am gândit şi 
făcut” atunci activitatea domnului academician 
profesor doctor docent ing. Ioan Anton poate să 
fie privită similară cu coloana fără sfârşit a ilus-
trului nostru compatriot Constantin Brâncuşi, 
care spunea că aceasta „...arată drumul greu 
al vieţii spre gloria care nu are sfârşit, aceasta 
simbolizează coloana.

De aici pornesc gândirea şi înţelepciu-
nea care se înalţă către lumină, către soare, 
spre infinit.

Romburile octoedrice arată că drumul 
spre stelele infinitului nu este drept şi lin, ci 
sinuos cu urcuşuri şi coborâşuri. Ascensiunea 
omului de ştiinţă este grea dar până la urmă 
biruitoare”.

Reînființarea Centrului de Cercetări 
Tehnice Fundamentale şi Avansate în 1997, 
și corespunzător revitalizarea Laboratorului 
de Hidrodinamică și Cavitație din cadrul 
Secției de Hidrodinamică, Cavitație și Lichide 
Magnetice, a devenit unul din proiectele de 
suflet ale Academicianului Anton. Astfel, coop-
tează tineri cercetători dintre doctoranzii săi, 
precum Dr.ing. Sebastian Muntean, Dr.ing. 
Șandor Bernad, respectiv Conf.dr.ing. Romeo 
Susan-Resiga, și promovează constant direcția 
de cercetare a hidrodinamicii turbomașini-
lor utilizând metodele moderne de simulare 
numerică a curgerilor complexe tridimensio-
nale. Programul de cercetare al laboratorului a 
produs constant rezultate valoroase, aducând 
astfel o binemeritată recunoștere internați-
onală a Școlii Timișorene de Hidrodinamica 
Turbomașinilor. 

Contribuțiile Academicianului Ioan 
Anton în domeniul științelor inginerești au fost 
recunoscute prin acordarea premiului „Opera 
Omnia” în 2009 de către Consiliul Național al 
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de Mașini și Sisteme Hidraulice s-a împlinit 
în 2010, la cea de a 25-a ediție care a marcat 
o jumătate de secol de la inaugurarea acestui 
forum internațional de specialitate. Pentru 
prima dată, la această ediție lucrările științifice 
au fost publicate de Institute of Physics – Earth 
and Environmental Science Conference Series, 
fiind indexate în Web of Science și disponibile 
open access.

Entuziasmul molipsitor al 
Academicianului Ioan Anton, pasiunea cu care 

Cercetării Științifice din Învățământul Superior, 
prilej cu care magistrul a susținut o strălucită 
conferință despre istoricul dezvoltării turbine-
lor hidraulice în România. Această adevărată 
lecție de tenacitate, determinare și entuziasm a 
avut un spectaculos ecou în rândul participanți-
lor la a 11-a ediție a conferinței CNCSIS.

Visul Academicianului Ioan Anton 
ca Timișoara, prin instituțiile sale fanion – 
Politehnica și Academia Română – să găzdu-
iască prestigioasa conferință internațională 

Academicianul Ioan Anton la IAHR Symposium on Hydraulic Machinery and Systems, Timișoara, 2010.

Academicianul Ioan Anton, împreună cu doi dintre discipolii săi (2007).
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se apleca, alături de colaboratorii săi, asupra 
dificilelor probleme de hidrodinamica turbine-
lor hidraulice, se regăsește inclusiv în ultimul 
articol la care și-i adus contribuția cu intuiția 
și întelegerea profundă care l-au caracterizat: 
R.F. Susan-Resiga, S. Muntean, F. Avellan și 
I. Anton, Mathematical modelling of swirling 
flow in hydraulic turbines for the full operating 
range, Applied Mathematical Modelling, vol 
35, p. 4759-4773, publicat la 5 aprilie 2011. 
Colaboratorii săi își aduc cu drag aminte bucuria 

magistrului atunci când i-au prezentat lucrarea 
tipărită, urmată de noi planuri de dezvoltare a 
promițătoarelor rezultate.

Trecut la viața ne-îmbătrânitoare la 
12 aprilie 2011, Academicianul Ioan Anton 
rămâne un reper și simbol al Filialei Timișoara 
a Academiei Române, respectiv al Politehnicii 
Timișorene, ambele instituții cinstindu-i în 
egală măsură memoria, așezându-l la loc de 
onoare ca exemplu, imbold și inspirație pentru 
generațiile viitoare.

Catedrala Mitropolitană Ortodoxă Română
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ACADEMICIANUL DAN MATEESCU

Acad. Dan DUBINĂ

Repere biografice
Academicianul Dan Mateescu s-a 

născut în 15 noiembrie 1911, la Călărași. A 
urmat școala primară și liceul din Călărași, 
după care a plecat în Germania, la Berlin, unde 
a urmat cursurile Facultății de Construcții de 
la Școala Politehnică din Charlottenburg. Și-a 
început cariera profesională în anii premergă-
tori celui de al doilea război mondial, ca ingi-
ner la Uzinele Domeniilor Reșița, Fabrica de 
Construcții Metalice.

Din anul 1944 a început să predea la 
recent înființata Facultate de Construcții din 
cadrul Școlii Politehnice din Timișoara, unde 
devine profesor titular în 1948. Până la pensi-
onare, în anul 1981, a îndrumat și a format 
37 de promoții de ingineri, însumând peste 
3000 de absolvenți, care și-au desfășurat și 
își desfășoară activitatea în toate regiunile 
țării, în Europa și peste tot în lume. A condus 
și a format 39 de doctori ingineri în domeniul 
construcțiilor metalice. Cu foarte puține excep-
ții, toate cadrele didactice din cadrul Catedrei 
de Construcții Metalice de la Facultatea de 
Construcții din Timișoara (pe care a condus-o 
de la înființarea ei în 1948) i-au fost doctoranzi, 
formându-se ca dascăli și cercetători sub îndru-
marea sa. Domnul Academician Dan Mateescu, 
profesor emerit, doctor honoris causa a trei 
universități tehnice cu școli de construcții de 
nivel național din România (București, Cluj-
Napoca și Timișoara), cetățean de onoare al 
orașelor Timișoara (2000), Hunedoara (2001) 
și Călărași (2005), a fondat și a dezvoltat într-o 
carieră extraordinară, de-a lungul a aproape 
78 de ani, ceea ce, cu recunoștință și mândrie, 
numim astăzi „Școala de Construcții Metalice și 
Stabilitate a Structurilor din Timișoara”, cunos-
cută și recunoscută peste tot în lume!

Scurt istoric
Apariția și dezvoltarea construcțiilor din 

oțel în partea de vest a României și în special 

pe teritoriul istoric al provinciei Banat (având 
Timișoara drept capitală) a fost stimulată și 
influențată de apariția și dezvoltarea indus-
triei metalurgice în această zonă la începutul 
secolului al XVII-lea. Prima uzină înființată aici 
în 1771 de către autoritățile austriece a fost 
uzina metalurgică de la Reșița (situată la 110 
km de Timișoara). În anul 1885 au fost înfiin-
țate uzinele metalurgice de la Hunedoara (la 
180 km de Timișoara). Este de remarcat faptul 
că o parte a profilelor corniere din oțel utiliza-
te pentru construirea Turnului Eiffel în epoca 
respectivă a fost produsă la Hunedoara.

În cadrul uzinei de la Reșița funcționa 
un atelier pentru confecții metalice și poduri 
din oțel, care includea la vremea respectivă 
și un birou de proiectare. Aici și-a început 
cariera profesională, în anul 1935, tânărul 
Dan Mateescu, proaspăt absolvent al Școlii 
Politehnice din Berlin, Charlottenburg. În anul 
1940, atelierul de confecții metalice a fost 
mutat la Bocșa Română (situată la 90 km de 
Timișoara), care a devenit ulterior Fabrica de 
Construcții Metalice Bocșa, avându-l pe Dan 
Mateescu drept conducător.

În anul 1941, în cadrul Școlii Politehnice 
din Timișoara a fost înființată Facultatea de 
Construcții. Dan Mateescu a fost solicitat și 
încadrat aici pe post de conferențiar în anul 
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1944, pentru ca în anul 1948 să fie numit 
profesor universitar. În același an, sub coordo-
narea profesorului, se înființează un centru de 
studii și proiectare a construcțiilor metalice, 
în scopul realizării proiectelor de dezvoltare a 
Combinatului Siderurgic din Hunedoara; în anul 
1951, acest centru devine filiala IPROMET, care 
a funcționat până în 1954. A fost șef al Catedrei 
de Construcții Metalice (1948–1981) si decan 
al Facultății de Construcții (1961–1976), fiind 
cel mai longeviv decan al aceste facultăți.

Activitatea de proiectare, în împletire cu 
cea de cercetare dar și cu cea de predare, la 
catedră și în sălile de proiect, a continuat însă, 
devenind o „marcă” a școlii timișorene. A coor-
donat peste 100 de proiecte pentru construcții 
unicat cu structură metalică. Printre lucrările 
care au făcut faima colectivului condus de către 
profesor, pe lângă cele pentru combinatele side-
rurgice din Hunedoara și Reșița, se evidențiază 
cupola pavilionului Rom-Expo de la București, 
în 1963, structurile sălilor mașinilor de la CHE 
Porțile de Fier I și II, cele pentru CUG Iași și 
Cluj-Napoca, Structura Centralei Termice Praga 
Nord –Treboradice, sala de sport și velodromul 
acoperit din Tripoli, Libia, numeroase poduri 
metalice și săli de sport din România etc.

În anul 1956 au fost fondate la Timișoara 
Baza de Cercetări a Academiei Române, precum 
și filiala Institutului de Cercetări în Construcții 
(INCERC), ambele având părți importante din 
activitatea lor în domeniul mecanicii structu-
rilor și construcțiilor metalice. Dan Mateescu 
este ales direct membru titular al Academiei 
Române în anul 1974, iar din 1976 devine 
director al Bazei de Cercetări din Timișoara. 
Din aceasta poziție inițiază, în anul 1989, ciclul 
de conferințe „Zilele Academice Timișene”. În 

Pavilionul central Romexpo, clădirea cu cea mai mare deschidere liberă din România (L=93m), construit între anii 1960-1963.

perioada 1992-1994 este Președinte al Filialei 
Academiei Române de la Timișoara.

Direcțiile activității de cercetare, dezvol-
tate din ce în ce mai clar în epoca respectivă 
în cadrul echipei de profesioniști care activa la 
Timișoara, au fost legate de stabilitatea struc-
turilor, calculul plastic, structuri cu deschideri 
mari, fenomenul de oboseală a metalului, 
respectiv calculul la seism al structurilor. În 
același timp s-a desfășurat, practic de către 
aceeași echipă, o foarte importantă activitate 
de consultanță și proiectare a unor construcții 
remarcabile.

Cu începere din anul 1973, s-a orga-
nizat la Timișoara Conferința Națională de 
Construcții Metalice, eveniment științific cu 
participare internațională, ajunsă la a XII-a 
ediție în anul 2010. În octombrie 1982, în rela-
ție cu cea de a treia conferință, s-a organizat 
la Timișoara prima sesiune a celui de-al 3-lea 
Colocviu Internațional de Stabilitate, organizat 
de către Structural Stability Research Council 
din SUA, în colaborare cu Convenția Europeană 
de Construcții Metalice, eveniment științific 
marcant, de nivel mondial. La puțin timp după 
acest eveniment, în anul 1984, s-a înființat la 
Timișoara Comisia de Stabilitate a Structurilor 

a Academiei Române, sub președinția academi-
cianului Dan Mateescu.

A fost autorul a peste 200 de lucrări, 
studii, comunicări, apărute în reviste de presti-
giu din țară și din străinătate, între care 18 volu-
me de cursuri și tratate, unele dintre acesta în 
premieră sau cu caracter de unicat în România.

Recunoașterea contribuției deosebite a 
Academicianului Dan Mateescu este dovedită 
prin recunoașterea comunității profesionale și 
academice, prin numeroasele distincții și titluri 
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onorifice care i-au fost decernate, între care: 
Doctor Honoris Causa al Universității Tehnice din 
Cluj-Napoca (1995), al Universității Politehnice 
din Timișoara (1996), al Universității Tehnice 
de Construcții din București (1997); în anul 
1971 a primit titlul de „Profesor Emerit” iar în 
anul 1985 Premiul „Traian Vuia” al Academiei; 
în 2000 a fost declarat, de către Asociația 
Inginerilor Constructori, „Constructorul seco-
lului XX”; cetățean de onoare al municipii-
lor Timișoara (2000), Hunedoara (2001) și 
Călărași (2005); Ordinul Muncii Clasa a II-a; 
Ordinul Meritul Științific Clasa a II-a, Ordinul 
National Pentru Merit în grad de Mare Ofițer, 
1 decembrie 2000.

Contribuțiile „Școlii de 
Construcții Metalice si Stabilitatea 
Structurilor” de la Timișoara, 
creata de către Academicianul Dan 
Mateescu
Începând cu anii 1980, se putea deja 

vorbi despre o „Școală” de construcții meta-
lice la Timișoara. Realizările acestei școli, 
create de către Academicianul Dan Mateescu 
la Timișoara, sunt numeroase și diverse, de 
la concepte fundamentale, modele teoretice 
și contribuții la perfecționarea metodelor și 
a normelor de calcul și proiectare, până la 
aplicații practice, în proiectare, contribuind la 
realizarea unor construcții remarcabile. Într-o 
sinteză succintă, în cele ce urmează se prezintă, 
selectiv, câteva repere ale realizărilor Școlii în 
perioada de activitate a Maestrului; acestea se 
referă la:

Rezistența și Stabilitatea elementelor 
structurale din oțel

Stabilitatea structurilor formate din 
bare și în special flambajul barelor mono-sime-
trice a fost mereu unul dintre subiectele tradiți-
onale și favorite ale grupului de cercetare din 
Timișoara. Unele dintre contribuțiile aduse în 
domeniul menționat au fost publicate (în limba 
română) într-un tratat, realizat în anul 1980 de 
Mateescu, Appeltauer și Cuteanu și intitulat 
Stabilitatea barelor comprimate ale structurilor 
metalice [Editura Academiei Române, 1980]. 
La Timișoara au fost efectuate studii sistemati-
ce privind influența condițiilor de margine 
asupra încărcării critice a barelor comprimate 
cu secțiune mono-simetrică, luând în considera-

re diverse tipuri de rezemări. Pentru evaluarea 
încărcării critice la flambaj prin încovoiere-răsu-
cire în cazul structurilor cu stâlpi în trepte, au 
fost utilizate atât metode teoretice fundamenta-
le cât și metode numerice. Principalele rezultate 
ale acestor studii au fost prezentate de Mateescu 
și Cuteanu în cadrul Colocviului Internațional 
privind Rezistența Stâlpilor, organizat la Paris, 
în noiembrie 1972. Numeroase contracte de 
cercetare si teze de doctorat au dezvoltat aceste 
concepte. Alte tratate din domeniul construcții-
lor metalice se referă la „Calculul și proiectarea 
elementelor din oțel” (în colaborare cu I. 
Caraba), publicată în Editura Tehnică în 1980, 
„Calculul plan și spațial al grinzilor căilor de 
rulare executate din oțel” (în colaborare cu N. 
Băluț și I. Caraba), publicată la Editura 
Academiei Române în 1988, „Construcții meta-
lice pretensionate” (în colaborare cu N. Juncan, 
D. Precupan și D. Florescu), publicată la Editura 
Academiei Române în 1988 - această lucrare a 
primit premiul „Traian Vuia” din partea 
Academiei Române. 

Ca o recunoaștere a contribuțiilor echi-
pei de cercetători din Timișoara în problema 
stabilității elementelor structurale solicitate la 

Acestă carte stă de aproape 4 decenii și continuă să stea pe 
masa de lucru a tuturor inginerilor proiectanți de  

construcții metalice din România.
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compresiune și încovoiere, profesorul Mateescu 
a fost invitat, în anul 1991, să scrie un raport 
pe această temă din partea țărilor est-europe-
ne în cadrul celei de-a doua ediții a volumului 
„Stability of metal structures, a World View”, 
editat de prestigioasa organizație internaționa-
lă Structural Stability Research Council – SSRC, 
Bethlehem (PA), 1991.)

Structuri din cadre metalice
Cercetările efectuate de colectivul cate-

drei în cadrul aceste arii tematice au vizat doua 
teme importante:

Probleme de proiectare a unor struc-
turi de hale metalice, de tip industrial, echi-
pate cu poduri rulante. Contribuțiile aduse 
în acest domeniu sunt prezentate pe scurt în 
lucrarea [Mateescu D., Appeltauer I., Cuteanu 
E., Stability analysis of industrial space frames 
subjected to crane loads. Rev Roum Sci Techn, 
Mec Appliquee, 1979], precum și în capitolul 4 
al cărții menționate anterior.

Structuri pentru clădiri înalte multi-
etajate în cadre din oțel; sinteza cercetări-
lor pe acestă temă este conținută în amplul 
tratat publicat în 1997, în limba română, de 
Mateescu și intitulat Clădiri înalte cu schelet din 
oțel [Editura Academiei Române 1997], prima 
lucrare, pe acest subiect, din România.

Structuri reticulate 
Perioada anilor 1960-2000 a reprezen-

tat o perioadă de dezvoltări spectaculoase în 
ceea ce privește structurile metalice reticulate, 
care au înlocuit aproape în totalitate pânze-
le curbe subțiri executate din beton armat. 
Activitatea de cercetare la nivel național în 
domeniul stabilității plăcilor curbe reticulate a 
fost stimulată de colapsul (în 1963) și de recon-
struirea, după proiectul lui Dan Mateescu, a 
acoperișului metalic al Centrului de Expoziții 
din București. Au urmat apoi mai multe Săli de 
sport, realizate de aceeași echipă și, cu precă-
dere, Sala Mașinilor de la CHE Porțile de Fier 
I, la începutul anilor 1970, urmată apoi peste 
cca zece ani, de cea de la CHE Porțile de Fier II.

Structuri din plăci plane și curbe  
din oțel

Dan Mateescu a publicat în două 
ediții succesive un tratat fundamental în acest 
domeniu, primul, și deocamdată singurul din 
România și anume Construcții metalice speciale 

(Editura Tehnică, 1955; 1962). Acestea au fost 
primele cărți publicate în România în care s-au 
prezentat metodele de proiectare ale stâlpilor 
LEA, rezervoarelor, conductelor, silozurilor și 
altor tipuri de structuri realizate pe bază de 
plăci curbe. Ulterior, peste numai câțiva ani, 
Marin Ivan împreună cu Dan Mateescu, îndru-
mătorul său de doctorat, au publicat o carte 
intitulată Conducte circulare de diametru mare 
[Editura Tehnica, 1985], care conținea rezulta-
te din teza de doctorat, legate de analiza stabi-
lității acestui tip de structuri.

Post scriptum
Academicianul Dan Mateescu a fost un 

ilustru dascăl care a rămas în memoria studen-
ților săi – 37 de promoții de ingineri și 39 de 
doctori ingineri cărora le-a fost coordonator – și 
a colegilor din Universitate prin acuratețea 
cursurilor predate, prin corectitudinea compor-
tamentului său, prin prestigiul profesional 
câștigat în țară și în străinătate.

Misiunea unui profesor universitar 
are trei componente: să creeze știință, să 
transmită știință și să-și asigure continuitatea. 
Academicianul Dan Mateescu s-a achitat pe 
deplin de această misiune, preocupându-se 
de-a lungul întregii sale cariere de împlinirea 
și integrarea într-un cadru armonios a celor trei 
componente.

A creat și a transmis știința, formând 
o școală, pe care apoi, în timpul vieții sale, a 
consolidat-o și afirmat-o, lăsând-o în plină 
dezvoltare, prin discipolii pe care i-a format și 
pe care i-a lăsat în urma Domniei Sale.

Ce exemplu și ce moștenire mai bună 
ar putea lăsa, urmașilor săi, un mare profesor?!

Decernarea titlului de „Cetățean de Onoare”  
al municipiului Timișoara, 23.05.2000.
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ACADEMICIANUL TOMA DORDEA

Academicianul Toma Dordea reprezin-
tă pentru Politehnica din Timişoara una dintre 
personalităţile de vârf care au ridicat faima 
acesteia la nivelul celor mai prestigioase insti-
tuţii similare din ţară şi chiar de peste hotare.

Şcoala de maşini electrice de la 
Timişoara este strâns legată de activitatea tita-
nică, desfăşurată timp de peste 60 de ani şi de 
rezultate remarcabile obţinute, ca dascăl, om 
de ştiinţă, inginer şi patriot. Numele academi-
cianului Toma Dordea este adânc încrestat în 
Cartea de Aur a Politehnicii timişorene.

Se naşte pe data de 1 ianuarie 1921 
în satul Bungard comuna Şelimbăr, judeţul 
Sibiu, într-o familie de ţărani. Oameni simpli şi 
harnici, cinstiţi dar demni în strădania de învin-
gere a tuturor vicisitudinilor vieţii şi care i-au 
sădit în inimă şi cuget simţirea adâncă pentru 
glia strămoşească, cultul muncii, respectul creş-
tinesc pentru aproapele său.

Minunatele plaiuri sibiene i-au dat tăria 
de caracter, dârzenia locuitorilor de la munte, 
dorinţa şi hotărârea fermă de a duce la bun 
sfârşit, un gând, o idee nouă care să-i faciliteze 
descoperirea adevărului, a frumosului.

Termină şcoala primară (1928-1932) în 
satul natal, iar liceul îl urmează la „Gheorghe 
Lazăr” din Sibiu pe care-l absolvă în anul 1940.

Cu temeinice cunoştinţe dobândite 
de la renumiţii săi profesori de la liceu, se 
îndreaptă încrezător în puterile sale, către 
şcoala Politehnică din Timişoara, despre care 
a luat cunoştinţă prin Revista de Matematică 
Timişoara, revistă editată de renumiţii 
profesori Valeriu Alaci, Ovidiu Țino, Mihai 
Ghermănescu etc.

La şcoala Politehnică printr-o muncă 
îndârjită şi prin rezultatele bune obţinute la 
învăţătură reuşeşte să fie remarcat atât de 
dascălii săi cât şi de colegi. 

Devine primul în an – respectiv şef de 
an – calitate pe care o păstrează în toţi cei cinci 

Acad. Ioan ANTON,  
Prof. dr. ing. Ion BOLDEA,  
m. c. al Academiei Române

ani de studenţie. Termină şcoala în 1945 prin 
susţinerea diplomei ce trata o problemă de 
optimizare a maşinilor electrice. Obţine în final 
calificativul „Magna cum laudae”.

Este reţinut la Politehnică ca asistent de 
către prof. Alexandru Nicolau, marele dascăl, 
om de ştiinţă şi patriot devenit mai târziu 
„Doctor Honoris Causa” al acestei prestigioase 
instituţii.

Astfel desfăşoară o bogată şi valoroasă 
activitate didactică şi ştiinţifică pe o perioadă 
de 46 de ani la Politehnica timişoreană. Urcă 
toate treptele învăţământului superior tehnic, 
de la asistent, la şef de lucrări, la conferenţi-
ar şi pe urmă la cea de profesor prin concurs. 
În anul 1963 devine profesor la disciplina de 
Maşini electrice, disciplină la care activează 
încă din anul 1947. Am avut şansa de a-l avea 
cadru didactic la această disciplină, efectuând 
lucrările de laborator şi proiectul de an sub 
conducerea directă a Domniei Sale. Încă de 
atunci am constatat calităţile de mare dascăl 
ale domnului ing. Toma Dordea, lucru ce ni 
s-a confirmat pe deplin, pe parcursul anilor 
când am devenit colegi. S-a dovedit a fi ataşat 
de studenţi, de tineret, lucrând cu ei cu mare 
dăruire, abnegaţie şi respect, dar şi cu pricepe-
re. De aceea mulţi dintre studenţii celor 46 de 
generaţii cărora le-a dat suflet din sufletul său, 
i-a dotat cu cunoştinţe, i-a dăltuit ca pe adevă-
rate personalităţi, l-au ales ca pe modelul lor 



332

de viaţă. Atât la cursuri, proiecte de an, lucrări 
de laborator şi proiecte de diplomă s-a dovedit 
maestru în ale pedagogiei.

Toma Dordea în activitatea sa demon-
strează cu prisosinţă că un mare dascăl urmă-
reşte dotarea studenţilor săi cu cunoştinţe 
dar mai ales caută să le dezvolte capacitatea 
de gândire creatoare. Să se întrebe mereu „de 
ce?” sau „cum?” atunci când au de rezolvat o 
problemă. Spre a veni în sprijinul studenţilor 
săi a elaborat îndrumătoare de laborator şi de 
proiectare pentru disciplina de Maşini electrice, 
Ed. 1952 şi 1955) manuale şi cursuri de maşini 
electrice (1968, 2 vol., 1979, 1982).

Activitatea de formare şi de pregătire a 
inginerilor a ridicat-o la nivele superioare după 
anul 1965, an în care este numit conducător 
de doctorat în specialitatea de Maşini electri-
ce. Desigur după ce în prealabil, în anul 1964 
susţine cu succes teza de doctorat cu titlul: 
„Contribuţii la reglarea vitezei maşinii de 
inducţie utilizând contactul alunecător meta-
lo-lichid” conducător acad. Cornel Micloşi).

Academicianul Toma Dordea se află în 
fruntea conducătorilor de doctorat de la 
Politehnica din Timişoara prin numărul mare 
de doctori îndrumaţi. Un număr de 49 de cadre 
didactice, cercetători, specialişti din proiectare 

şi din producţie şi-au susţinut public tezele de 
doctorat sub conducerea prof. dr. ing. Toma 
Dordea şi au fost confirmaţi de Comisia superi-
oară de diplome ca doctori ingineri, în speciali-
tatea de Maşini electrice, comisie în cadrul 
căreia domnul Toma Dordea activează cu înaltă 
responsabilitate încă din anul 1968 şi până în 
1998, fără întrerupere.

Activitatea știinţifică 
O începe încă din primele zile de lucru 

în calitate de cadru didactic. Aşadar, ing. Toma 
Dordea s-a implicat într-o susţinută muncă pe 
ogorul ştiinţei, cu convingerea fermă însuşită 
de la maeştrii săi, prof. Alex. Nicolau, prof. 
Remus Răduleţ, prof. Pl. Andronescu, prof. A. 
Bărglăzan, că un adevărat cadru didactic din 
învăţământul tehnic superior, trebuie să fie 
dublat de omul de ştiinţă. 

În focul creaţiei ştiinţifice a ajuns la 
concluzia că numai acela care a cheltuit un mare 
consum de energie, de aur cenuşiu, în aborda-
rea şi soluţionarea unor probleme complexe 
şi care a petrecut în bibliotecă, în laborator, la 
calculatorul electronic, numeroase zile şi nopţi, 
este în măsură să descopere „stropul de noutate 
ce este foarte costisitor” (E. Hemingway), pe 
care să-l prezinte în toată strălucirea sa studen-
ţilor săi şi doctoranzilor în cadrul prelegerilor.

Cu multă plăcere îmi aduc aminte cum 
la sfârşitul zilei, la ore târzii magistrul meu prof. 
dr. ing. Aurel Bărglăzan, membru corespondent 
al Academiei mă lua de la masa mea de lucru 
spunându-mi: „Anton, gata pe ziua de astăzi. 
Hai să mergem să-l luăm şi pe bungărdeanul 
nostru”. Astfel treceam pe la domnul Toma 
Dordea care într-o cămăruţă mică, plină de 
cărţi şi reviste, situată lângă laboratorul de 
Maşini electrice, era aplecat asupra problemelor 
abordate. Maestrul îi spunea cu autoritate şi cu 
vocea lui plină: „Dordea destul, hai să mergem 
acasă”; Dordea dorea să mai rămână, dar dacă 
aceasta era dorinţa domnului decan îşi lua 
cărţile şi venea cu noi, cu gândul să-şi continue 
munca acasă, în atmosfera plăcută a familiei, 
până noaptea târziu, uneori până în zori.

Activitatea de cercetare ştiinţifică şi-a 
orientat-o aproape în totalitate spre domeniul 
Maşinilor electrice privitor la calculul, construc-
ţia şi exploatarea lor.

În domeniul calculului maşinilor elec-
trice, încă de la elaborarea diplomei a urmărit 
problema optimizării acestora, întrucât  proiectul 
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de diplomă cuprindea calculul a 250 de maşini 
sincrone dintre care s-a ales maşina care a 
corespuns cel mai bine cerinţelor de putere dată 
şi încălzire admisibilă. În procesul de elaborare a 
proiectului s-au identificat părţile teoriei în care 
trebuie să se aducă completare spre a se putea 
aborda optimizarea. S-a constatat că:

• pierderile în fier nu intră ca o condi-
ţie în calculul maşinii care să influenţeze stabi-
litatea dimensiunilor geometrice ceea ce era o 
deficienţă esenţială;

• ecuaţiile maşinilor, cu excepţia trans-
formatorului electric erau stabilite cu neglijarea 
pierderilor în fier;

• calculul efectului pelicular, care influ-
enţează rezistenţa şi reactanţa de dispersie a 
unei maşini electrice, era posibil numai pentru 
cazuri particulare, fiind necesară o metodă cu 
caracter general aplicabilă la toate formele în 
care se pot executa înfăşurările;

• modul de calcul trebuia perfecţionat, 
întrucât în procesul de optimizare trebuie să fie 
calculate multe variante şi pe baza unui criteriu 
de optimizare să se aleagă varianta optimă.

În urma constatării că în prezent, ca şi în 
viitorul imediat conversia energiei electromag-
netice în stereomecanică stă la baza dezvoltării 
civilizaţiei actuale, ceea ce face ca numărul 
maşinilor electrice care funcţionează ca motoa-
re de diferite tipuri să crească continuu, iar 
energia sub formă electromagnetică se transfor-
mă în energii sub alte forme în modul cel mai 
convenabil, ca şi transportul ei care are avantaje 
nete, este extrem de important ca randamentul 
maşinilor electrice atât ca motoare cât şi ca 
generatoare să fie cât se poate mai ridicat spre 
a reduce pierderile prin procese ireversibile. 
Din acest punct de vedere optimizarea lor este 
o problemă de o pregnantă actualitate şi trebuie 
să fie abordată în mod imperativ.

S-a abordat mai întâi problema influen-
ţei crestăturilor asupra funcţionării maşinilor 
electrice, în trei lucrări: „Influenţa crestătu-
rilor asupra comportării maşinii unipolare”, 
Electrotehnica, nr. 8/1953; „Asupra numărului 
optim de conductoare din crestătura unei maşini 
electrice de curent alternativ”, Electrotehnica, 
nr. 4/1959, în care s-au stabilit metode de opti-
mizare a crestăturilor în vederea utilizării cât 
mai bune a zonei ocupată a crestăturii şi în „Die 
Nutenschragung der Induktinsmaschine”, Rev. 
Roum. Seria Elt. şi Energet., tom 24, nr. 3, în 
care se evidenţiază importanţa înclinării crestă-
turilor asupra performanţelor ei. 

În strânsă legătură cu crestăturile 
maşinilor este interstiţiul nemagnetic din 
miezul feromagnetic, problemă abordată în 
„Determinarea valorii de calcul a întrefierului 
de la îmbinarea prin suprapunere a tolelor elec-
trice”, Bulet. şt. şi Tehn.IPT nr. 1/1956, care a 
necesitat abordarea unei probleme de matema-
tici „Metoda de efectuare a unor integrale de tip 
eliptic”, Buletin IPT, nr. 1/1971, cu rezultatul că 
s-au putut soluţiona integrale spline de speţa 
a 3-a prin integrale de speţa 1 şi a 2-a, metodă 
utilizată concret.

Problema pierderilor în fier şi 
cuprinderea în ecuaţiile maşinilor electrice 
pentru a le aduce sub o formă mai generală şi 
spre a putea fi utilizate în calculul şi studierea 
funcţionării maşinilor electrice a fost tratată 
în mai multe lucrări: „Considerarea pierderilor 
în fier în parametrii operaţionali ai maşinii 
sincrone”, Conferinţa Electrotehn. din 1969; 
„Asupra ecuaţiilor maşinilor electrice de curent 
alternativ”, Studii şi cercetări Energ. şi Electr., 
nr.1/1966; „Asupra cuplului electromagnetic 
al maşinilor electrice”, Stud. şi Cercet. 
Electr. şi Energ., nr. 1/1968; „The Optimal 
determination of the parameters of the Stady-
state sistem of synchronous machines with the 
solient-poles”, Conf. Naţ. Craiova, 1991, ş.a. 
Prin particularizare se obţin ecuaţiile care 
se găsesc în literatură. Pe această bază s-a 
putut extinde teoria celor două axe a maşinii 
electrice la maşinile polifazate cu mai mult de 
3 faze şi identifică tipurile de maşini la care 
este aplicabilă această teorie: „Beitrage zur 
Zweieshscatheorie der electrischen Maschinen”, 
Archiv für Electrotehnik, nr. 6, 1966 şi „La 
théorie de deux axes pour les machines electriques 
à enroulements repartis par zones”, Révue 
Roumaine, nr. 7/1993, arătându-se modul în 
care pot fi tratate înfăşurările în colivie, ca 
şi cazul maşinilor cu înfăşurări nesimetrice, 
lucruri care nu erau cunoscute.

Primele aplicaţii ale acestor rezultate au 
constat în studierea funcţionării transformatoa-
relor electrice trifazate nesimetrice cu conse-
cinţe utile pentru determinarea parametrilor 
electrici, prin măsurători şi care pot fi utilizate 
la calculul de optimizare a acestora, dintre 
care amintesc: „Studiul funcţionării transfor-
matorului electric trifazat cu două înfăşurări în 
regim nesimetric”, Stud. şi Cerc. Elt. şi Energ., 
nr. 3/1965, apoi pentru transformatorul nesi-
metric, Rév. Roum., nr. 5/1965 şi Rév. Roum., 
nr. 3/1967.
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O altă problemă cu caracter general, 
importantă pentru cunoaşterea parametrilor 
maşinii electrice este efectul pelicular cu posi-
bilităţi de aplicare. S-a elaborat un pornitor 
pentru maşini de inducţie cu inele de contact 
cu modificare automată a parametrilor în 
funcţie de alunecarea maşinii, Bul. şt. IPT, nr. 
1-2/1960, pentru care s-a obţinut certificat 
de autor nr. 48088/1963. Problema a trebuit 
să fie studiată mai aprofundat teoretic ceea 
ce s-a realizat în lucrările: „Influenţa efectului 
de refulare asupra parametrilor conductoarelor 
în formă de pană plasată în crestături”, a 3-a 
Conferinţă a electricienilor, Bucureşti, 1972; 
„Asupra permeanţei de calcul a crestăturii dublu 
trapezoidale” Vol. Ses. De Com. şt., Craiova, 
1991 şi în special „Ersatzläuferinpedanz einer 
Inductionsmachine mit vielfachen Käfing und in 
denselben Nuten untergebrachten Staben”, Rev. 
Roum. Elt şi Energ., nr. 2/1984 şi „Les pertes 
dans les enroulements des machines electriques 
de courant alternatif au refroidissement direct”, 
Rev. Roum., nr. 3/1994, obţinându-se astfel 
posibilitatea optimizării înfăşurărilor maşinilor 
electrice de curent alternativ, de mare putere la 
care intervin barele de tip Roebel.

Cu elemente de bază pregătite în diferi-
te stadii pe parcurs s-a putut trece la problema 
optimizării maşinilor. Dar fiecare tip de maşină 
are proprietăţile ei şi prin urmare o metodă 
adecvată de calcul. S-a ales maşina de induc-
ţie pentru optimizare întrucât este cea mai 
răspândită maşină dintre toate şi prin urmare 
o îmbunătăţire a acesteia are efecte majore din 
punct de vedere economic. Problema a putut fi 
abordată întrucât, iniţial au fost parţial clarifi-
cate elemente de bază şi existau ordinatoarele 
electronice fără de care atacarea problemei ar 
fi fost fără nici o şansă de reuşită. S-a trecut la 
elaborarea unui program de calcul optimal al 
maşinilor de inducţie care, pe parcurs, a nece-
sitat lămurirea mai aprofundată a problemelor 
privind efectul pelicular şi pierderile în fier 
împreună cu procesul de saturaţie magnetică. 
Elaborarea metodei, din cauza dificultăţilor 
problemei şi a obiectivului de a avea un carac-
ter general, adaptabil diferitelor situaţii, s-a 
extins pe un interval de peste 30 de ani, înce-
pând cu primele lucrări comunicate şi publi-
cate în volume, pe această temă, dintre care: 
„Metodă de calcul optimal al maşinilor electrice 
de inducţie cu rotor în colivie”, Vol. Ses. De 
Comunicări şt. ICMR, 1975, „Program de calcul 

optimal cu ordinatorul electronic al maşinilor de 
inducţie cu rotor în colivie”, vol.Ses. de Com. 
ICPE, 1975, „Optimizarea statorului la maşini 
de inducţie în condiţii de rotor dat”, Vol. Ses. Naţ 
de Optimizarea echipam. Elec. şi Electronice, 
Univ. Braşov, 1978, „Metodă de calcul cu ordi-
natorul electronic al maşinilor de inducţie”, 
Vol.Conf.Naţ. de Elt. şi Energ. IPT, 1982, deci 
inclusiv maşinile cu inele de contact, ş. a. ajun-
gându-se ca, în final, maşinile de inducţie să 
poată fi optimizate având până la 11 variabile, 
iar cele cu rotor în colivie simplă sau dublă cu 
până la 20 de variabile. Se poate spune că în 
ceea ce priveşte domeniul maşinilor trifazate 
de inducţie obiectivul a fost atins şi se dispune 
de mijlocul de control şi orientare a proiectării 
maşinilor de inducţie.

De-a lungul elaborării metodicii de 
calcul al maşinilor de inducţie, au fost tratate 
şi alte probleme specifice acestor maşini cum 
este cea a convertizorului tri-monofazat care 
permite repartizarea unei sarcini monofazate 
uniform pe cele trei faze, eliminând nesime-
tria provocată de încărcarea unei singure faze 
(problemă solicitată de UCM Resiţa), care 
ulterior a fost adaptată în scop de sudare cu arc 
electric „pentru care s-a obţinut şi un brevet de 
invenţie Nr. 083355/1959 şi ale cărui aspecte 
ale funcţionării lui au făcut obiectul unui număr 
de 7 lucrări comunicate şi publicate în volume”: 
„Convertisseur assynchron pour le soudage a 
l’arc”, Torino, 1958, „Simetrizarea convertizo-
rului tri monofazat prin cuplaj transformatoric”, 
Bulet. şt. şi Tehn, IPT, Nr. 3/1958, „Essai des 
machines de soudage pour pression alimentées 
par le convertisseur tri-monophasé, pour l’experi-
mentation de chargement symetrique du resseau 
triphasé”, Inst. Intern. de la Soudage Comission 
III, Bruxelles, 1967 ș.a. Altă problemă abordată 
în legătură cu funcţionarea maşinii de inducţie 
este cea a ondulatorului cu contact alunecător 
metalo-lichid (s-a lucrat cu mercur) care a 
necesitat studierea performanţelor acestui tip 
de contact, ajungându-se până la o încărcare de 
1000 A/mm2 contactul funcţionând fără dificul-
tăţi, în care domeniu a şi fost elaborată teza de 
doctorat „Contribuţie la reglarea vitezei maşinii 
de inducţie utilizând contactul alunecător meta-
lo-lichid”, pentru care s-a obţinut şi un certificat 
de autor nr. 44160/1961. Tratând diferitele 
aspecte ale teoriei şi funcţionării contactului 
metalo-lichid, au fost comunicate şi publicate la 
sesiuni ştiinţifice lucrări ca „Asupra ondulatoru-
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lui autonom cu contact alunecător metalo-lichid”, 
Bul. IPT, nr.1/1963; „Asupra procesului de trecere 
a curentului în contactul alunecător cu mercur”, 
Bul. IPT, nr. 1/1964, etc. S-a ajuns în starea de 
a putea utiliza acest contact cu care s-a realizat 
un ondulator cu efect de redresor comandat 
şi care a fost utilizat peste 10 ani ca sursă în 
laboratorul de maşini electrice al Politehnicii 
din Timişoara.

Concluzia care rezultă din studiul aces-
tei probleme este că acest tip de contact are 
proprietăţi deosebite şi că el va putea fi utilizat 
practic datorită faptului că are posibilitatea de 
evacuare automată a căldurii dezvoltate şi că în 
caz de amorsare a unui arc, restabilirea se face 
de asemenea automat, ceea ce nu este cazul cu 
ventilele semiconductoare. Rămâne ca pe baza 
tehnologiei, dezavantajele generate de circula-
ţia metalului lichid să fie diminuate la valori 
neesenţiale. 

Legat de utilizarea contactului meta-
lo-lichid la realizarea convertoarelor este 
procesul de comutaţie în vederea stabilirii celei 
mai acceptabile soluţii şi la momentul respectiv 
a apărut utilizarea diodelor, proces studiat în 
lucrarea: „Studiul comutaţiei cu condensatoare, 
utilizând dioda semiconductoare”, Bul. şt. IPT, 
Nr. 2/1964.

De asemenea a fost abordată problema 
funcţionării maşinii de inducţie ca generator în 
instalaţii aeroelectrice, pentru care domeniu 
apar ca cele mai potrivite datorită elasticităţii 
vitezei lor de rotaţie, consecinţă a procesului de 
alunecare a rotorului faţă de câmpul magnetic 
învârtitor, în care domeniu au fost elaborate 6 
lucrări ca: „Funcţionarea maşinii de inducţie cu 
rotor în colivie ca generator autonom”,Vol. Ses. 
De Com. şt. Iaşi, 1986; „Generator de inducţie 
cu două viteze de rotaţie utilizat într-o instalaţie 
aeroelectrică”, Simpoz. Naţ. De Utiliz. A Energ, 
Vântului, Braşov, 1989, etc. 

O problemă conexă cu maşinile elec-
trice abordată încă în prima parte a activităţii 
este cea a proiectării şi realizării unui aparat 
de măsurat rezistenţa prizelor de pământ care 
a necesitat elaborarea unui studiu asupra 
redresorului vibrator concretizat în: „Studiul, 
calculul şi construcţia redresorului comandat 
electromagnetic”, Electrotehnica, nr. 12/1953.

Pe baza clarificării proceselor specifice 
pierderilor în fier şi a efectului pelicular s-a 
elaborat manualul „Maşini electrice” extins 
pe 514 pagini publicat în două ediţii (1970 şi 

1977), având la bază ecuaţiile sub forma gene-
rală pentru toate tipurile de maşini din care se 
pot deduce prin particularizare cele utilizate 
în literatura de specialitate, pe baza cărora 
s-a elaborat cursul „Proiectarea şi construcţia 
maşinilor electrice” extins pe 800 p. publicat în 
două ediţii în cadrul Politehnicii, 1952 şi 1991, 
în care s-au utilizat relaţiile stabilite în lucrările 
elaborate înainte. În manualul de maşini elec-
trice s-a căutat să se fundamenteze cât se poate 
mai convingător relaţiile specifice fiecărui tip 
de maşină, pentru a putea fi utilizate în calcul, 
iar în cel de proiectare au fost utilizate pe scară 
largă trimiteri la bibliografie, întrucât relaţiile 
utilizate, în marea lor majoritate, au expresii 
complicate, stabilirea lor fiind inoportună în 
manualul conceput cu scop precis pentru toate 
tipurile de maşini.

Rezultatele investigaţiilor ştiinţifice 
întreprinse de prof. dr. ing. Toma Dordea sunt 
cuprinse sintetic, în cele peste 120 de lucrări 
ştiinţifice publicate în revistele Academiei şi în 
alte reviste de specialitate din ţară şi de peste 
hotare precum şi în volumele unor conferinţe, 
simpozioane sau congrese naţionale sau inter-
naţionale 

De asemenea cele 15 cursuri, manuale 
tratate sau monografii elaborate de academi-
cianul Toma Dordea conţin cele mai valoroase 
rezultate obţinute de Domnia sa singur sau în 
colaborare cu doctoranzii săi ori cu cadrele 
didactice de la Catedra de Maşini Electrice pe 
care a condus-o 46 de ani.

Activitatea tehnică
În paralel cu activitatea didactică, de 

cercetare proiectare s-a desfăşurat şi o activi-
tate tehnică pentru dezvoltarea Laboratorului 
de maşini electrice şi pentru unităţi economice 
din ţară.

În această calitate domnul prof. dr. 
ing. Toma Dordea a avut în vedere ceea ce 
spunea Th. Von Karman: „Omul de ştiinţă 
explorează ceea ce există, inginerul creează 
ceea ce nu există”.

Încă din perioada laboratorului vechi 
s-a căutat modernizarea lui prin calculul şi 
construcţia la UCM Reşiţa a unui grup Ward-
Leonard de 50 kW, cu proprietăţi care depăşesc 
în mare măsură pe cele ale maşinilor obişnuite, 
de serie, astfel că generatorul de curent conti-
nuu poate funcţiona ca maşină în derivaţie cu 
variaţia tensiunii la borne de la 20 la 200 V, 
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supraconductibilităţii la construcţia maşinilor 
electrice (Ministerul Construcţiei de Maşini 
1973-1980) şi la conversia magneto-hidrodina-
mică (MHD), expertizarea defecţiunilor apăru-
te la motoarele de 3200 kW de la evacuarea 
gazelor arse din centralele Rovinari şi Turceni 
(1982-1986), expertizarea defectării turboge-
neratorului de 330 MVA de la Centrala Turceni 
(1985-1986) care a implicat studierea barelor 
Roebel în scopul optimizării acestora, experti-
zarea defectării hidrogeneratorului de 167 MW 
de la Centrala Râul Mare Retezat (1986-1987), 
participare în comisiile de recepţie a unităţilor 
hidroelectrice de pe Someş şi Sebeş (Electro 
Centrale Cluj-Napoca 1972-1985), studierea şi 
realizarea motorului pas cu pas pentru tehnica 
de calcul (IAEM Timişoara 1988-1990) ş.a.

Activitatea tehnică este reflectată în 
cele peste 35 protocoale şi proiecte întocmite 
singur sau în colaborare.

Cu toate că prof. dr. ing. Toma Dordea 
a avut o reţinere, ba chiar o aversiune faţă de 
activitatea administrativă, viaţa a fost cea care 
a hotărât altfel. O perioadă de timp a funcţi-
onat ca prodecan apoi decan la Facultatea de 
Electrotehnică, facultate pe care a condus-o cu 
dăruire şi pricepere timp de 15 ani, iar între 
anii 1981-1984 a funcţionat ca prorector la 
Institutul Politehnic Traian Vuia din Timişoara. 

Drept recunoaştere şi apreciere a valo-
roasei şi amplei activităţi a prof. dr. ing. Toma 
Dordea, Academia Română, în adunarea sa 
generală din 9 martie 1991 îl primeşte în 
rândurile sale ca membru corespondent. Este 
numit după aceea secretarul ştiinţific al Filialei 
Academiei Române din Timişoara.

În noua calitate, prof. dr. ing. Toma 
Dordea desfăşoară o activitate ştiinţifică cu mai 
multă hotărâre, dăruire şi pasiune, obţinând 
rezultate remarcabile, originale. Acestea fac 
ca Academia Română să-l aleagă, pe data de 
8 noiembrie 1994 membru titular. Este numit 
apoi preşedinte al Filialei din Timişoara a 
Academiei Române. În această calitate reuşeşte 
printr-o muncă neobosită să ridice activitatea 
Filialei la nivele valorice superioare.

Merită să fie menţionată înfiinţarea, 
în această perioadă a Centrului de Cercetări 
Tehnice Fundamentale şi Avansate (CCTFA) 
unitate care de fapt este continuatoarea 
Centrului de Cercetări Tehnice (CCT) de la 
Baza de Cercetări ştiinţifice din Timişoara a 
Academiei desfiinţat brutal în anul 1976. În 
cadrul CCTFA acad. Toma Dordea  conduce 

precum şi ca maşină compound şi anticom-
pound, iar generatorul sincron, prevăzut cu 
3 rotoare (două cu poli proeminenţi şi unul cu 
poli plini) poate acoperi o gamă de frecvenţe 
de la 10 Hz la 80 Hz, în care scop înfăşurarea 
a fost realizată din două căi complet în paralel, 
putându-se realiza toate tipurile de conexiuni, 
inclusiv zig-zag. 

Demnă de remarcat este conceperea 
şi construcţia unui autotransformator reglabil 
sub sarcină independent pe fiecare fază pentru 
tensiuni pe fază de la 0 la 300 V şi curenţi de 
până la 250 A, cu sistem automat de poziţio-
nare a periilor colectoare pe inelul cu sectoare. 
Sistemul are la bază colectarea curenţilor prin 
intermediul unor role care se rotesc pe înfă-
şurare fără izolaţie, role deplasabile cu două 
viteze. Sistemul este însuşit de Electroputere 
din Craiova.

Pentru noul laborator de Maşini 
Electrice a fost concepută schema, automati-
zarea lui, panoul repartitor prevăzut cu jacuri 
originale pentru cuplare, sala de surse echi-
pată astfel încât la fiecare soclu se pot obţine 
simultan 4 tensiuni continue şi 4 alternative 
de la surse independente, în vederea efectuării 
de încercări pretenţioase, precum şi frâne cu 
curenţi turbionari pentru încărcarea maşinilor.

În scopul încercării maşinilor de până la 
100 kW au fost instalate 3 unităţi cu posibilita-
tea recuperării energiei cu care se obţin carac-
teristici mecanice deosebit de pretenţioase.

O activitate susţinută a fost desfă-
şurată în cadrul contractelor cu industria în 
cadrul cărora intră: încercări de maşini elec-
trice în scopuri de omologare (Electromotor 
Timişoara), expertiza privind defectarea 
grupului de extracţie de 2500 kW de la Gura 
Barza (1970), defectarea generatorului prin-
cipal al locomotivei Diesel electrice, (1970) şi 
remedierea defecţiunilor, studierea influenţei 
nesimetriei tensiunilor de alimentare a motoa-
relor auxiliare de pe locomotiva de 5000 kW 
realizată de Electroputere, (1971), studierea 
zgomotelor la o maşină care modelează gene-
ratoarele de la Porţile de Fier I, (1971-1974), 
UCM Reşiţa, utilizarea motorului electric linear 
în scopuri de propulsie utilizabil la minereuri 
(Minereuri neferoase Deva, 1972), transport 
de persoane (Ministerul Construcţiilor de 
Maşini, 1972-1985), cu realizarea unei centuri 
de electro-putere pentru încercări de 7 km, 
studierea materialelor izolate şi conductoare 
la temperaturi criogenice în vederea utilizării 
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Secţia de Electromecanică Vibraţii şi Vibro-
percuţii unde în fruntea unui grup de tineri 
cercetători desfăşoară o activitate meritorie. 

Activitatea didactico-educativă şi ştiin-
ţifică desfăşurată cu rezultate de excepţie i-a 
adus înaltul titlu didactic de Profesor emerit. De 
asemenea a fost distins de două ori cu premiul 
I al Ministerului învăţământului. Anul 1993 îi 
aduce acad. Prof. dr. Toma Dordea o nouă satis-
facţie: Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca îi 
conferă înaltul titlu de Doctor Honoris Causa. 
Acest titlu i-a fost acordat apoi şi de alte insti-
tuţii de învăţământ din ţară: Universitatea 
din Craiova (1999), Universitatea Politehnica 
Timişoara (2001), Universitatea de Nord din 
Baia Mare (2003).  

În ultimii 20 de ani ai vieţii sale frumoa-
se (a trăit şi lucrat până la 94 de ani, în 2015) 
Profesorul a fost preocupat de 4 probleme ştiin-
ţifice importante:

• reducerea pierderilor în cupru în 
maşini electrice mari prin metode numerice de 
calcul mai precis al efectului pelicular în barele 
Roebel, cu numeroase propuneri de îmbu-
nătăţiri răspândite în publicaţiile Academiei 
Române şi la Conferinţele internaţionale biena-
le OPTIM (IEEEXplore, ISI);

• tracţiunea directă la tramvai cu 
motoare de inducţie cu rotorul pe osie şi 
alimentare/control la tensiune şi frecvenţă 
variabile: de la studii la metodica şi progra-
me de proiectare, simulare, la realizarea unui 
prototip la scara 1:1, pe care Profesorul însuşi 
l-a condus într-o zi senină în Timişoara;

• concepţia, realizarea şi brevetarea 
(cu 5 premii internaţionale: Geneva 2001, 
Bruxelles 2002, Budapesta 2006, Bucureşti 
2006, Bruxelles 2006) a unui transformator 
trifazat cu tensiuni pe fază variabile indepen-
dent şi continuu (sub sarcină), cu utilizare în 
laboratoarele de încercări a fabricilor de maşini 
de curent alternativ;

• perfecţionarea continuă şi explicarea 
într-o carte în limba română (şi alta în limba 
engleză, publicată în ultimul an al vieţii sale) a 
Programului de proiectare optimală a maşinilor 
de inducţie de medie şi mare putere, la care a 
lucrat timp de 50 de ani şi care a fost aplicat în 
industrie, la Reşiţa şi Craiova, la câteva prototi-
puri importante.

Această continuare a activităţii ştiinţifi-
ce directe, la o vârstă seniorală, cu dăruire şi 
rezultate de excepţie, îl califică încă odată pe 
Academicianul Toma Dordea ca o personalitate 
ştiinţifică exemplară.

Academician Toma Dordea a muncit 
cu hotărâre şi dârzenie, cu pasiune şi dăruire 
susţinut de înaltele calităţi native învingând 
toate obstacolele întâlnite în cale, urcând conti-
nuu tot mai sus, pătruns în adâncul fiinţei sale 
de sensul profund al cuvintelor lui Nietsche din 
„Aşa grăit-a Zarathustra”: „Viaţa însăşi pentru 
a urca mai sus, îşi construieşte punţi şi trepte de 
unde ea poate cuprinde orizonturi îndepărtate 
şi frumuseţile care farmecă sufletul, de aceea îi 
trebuie altitudine şi pentru că îi trebuie altitudi-
ne, îi trebuie şi treptele şi rezistenţa care se opune 
treptelor pentru cei care le urcă. Viaţa vrea să se 
înalţe, să se depăşească continuu”.
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PROF. DR.  
ZENO VIRGIL GHEORGHE SIMON,

MEMBRU CORESPONDENT AL  
ACADEMIEI ROMÂNE

Personalitate de seamă a vieţii ştiinţifice 
şi academice, Zeno Simon a fost cercetător ştiin-
ţific principal, gradul I la Institutul de Chimie 
Timişoara al Academiei Române. Reputat cerce-
tător în domeniul biofizicii, biochimiei cuantice 
şi chimiei fizice, Membru Corespondent al 
Academiei Române, profesorul Zeno Simon a 
condus colectivul de chimie computaţională 
din cadrul institutului, îndeplinind și funcţia de 
director onorific al aceluiaşi institut.

Date biografice
Profesorul Zeno Simon s-a născut în 

Timişoara, la 23 aprilie 1935 într-o familie 
tipică pentru clasa de mijloc, tatăl său, Virgil 
Simon, fiind un avocat cu o bună clientelă. 
A făcut studii primare şi liceale în oraşul natal. 
A fost adesea premiant, dar pentru formarea 
sa o importanţă majora a avut laboratorul de 
chimist amator pe care l-a înjghebat. A urmat 
Liceul „C.D. Loga” cu un program de studiu 
redus (10 clase), aşa cum se obişnuia în acea 
perioadă (1948-1952), dar cu profesori buni, 
ceea ce i-a permis să-şi formeze, în parte inde-
pendent, o bună cultură generală ştiinţifică. 
Într-o perioadă grea pentru familie, cauzată 
de arestarea şi deportarea tatălui la Canalul 
Dunăre-Marea Neagră (unde petrece aproa-
pe doi ani) pe considerente politice legate 
de apartenenţa la PNL, Zeno Simon absolvă 
liceul şi dă examen de admitere la Facultatea 
de Chimie a Universităţii din Bucureşti. Este 
printre cei mai buni studenţi din seria sa. 
Petrece o mare parte din timp în biblioteci 
„conspectând mai ales tratate de chimie fizică 
şi chimie cuantică, moderne la acea vreme, 
dar şi filozofie marxistă, care a avut o influ-
enţă neîndoielnică asupra formării mele”, aşa 
cum mărturiseşte.

Dr. chim. Otilia COSTIȘOR 
Acad. Păun Ion OTIMAN

Activitatea științifică și didactică
În 1957 obţine licenţa în chimie în urma 

studiilor universitare efectuate la Facultatea de 
Chimie a Universităţii din Bucureşti. Perioada 
de instruire a fost marcată de prezenţa unor 
personalităţi precum academicienii Gheorghe 
Spacu, Ilie Murgulescu şi Eugen Angelescu, a 
unor dascăli tineri care aveau să devină speci-
alişti renumiţi cum sunt academicienii Maria 
Brezeanu, Victor Sahini şi prof. dr. doc Tatiana 
Oncescu, alături de colegi care au devenit ca 
şi el, nume cunoscute în lumea chimiei: profe-
sorul Eugen Segal, Membru Corespondent al 
Academiei Române, dr. Nicolae Ionescu etc. 
La absolvire este angajat ca cercetător stagiar 
la Centrul de Chimie Fizică al Academiei din 
Bucureşti şi, în scurt timp, devine cercetător 
principal (1965). Lucrează sub directa coor-
donare a academicianului Ilie Murgulescu în 
domeniul cineticii reacţiilor monomoleculare 
şi anume la calculul teoretic al factorului 
preexponenţial şi al energiei de activare a 
reacţiilor termice. De altfel, teza de doctorat 
cu titlul „Contribuţii la teoria coeficientului 
preexponenţial al reacţiilor monomoleculare” 
având la bază lucrări publicate în reviste din 
ţară şi străinătate, aduce o contribuţie într-ade-
văr importantă acestui domeniu şi constituie 
confirmarea calităţii sale de cercetător. Aceasta 
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este şi perioada în care Zeno Simon îşi face 
debutul în lumea ştiinţifică internaţională prin 
participarea la al 3-lea Congres Unional de 
Chimie Cuantică (Chişinău1 1963) şi la a IX-a 
Conferinţă Internaţională asupra Combinaţiilor 
Coordinative (Elveţia 1966) cu lucrări originale 
al căror singur autor este, iar Academia Română 
îi recunoaşte aportul adus la teoriile cinetice 
ale reacţiilor chimice prin acordarea premiului 
„Gheorghe Spacu” pe anul 1965 pentru lucra-
rea „Reacţii monomoleculare excitate termic şi 
radiativ”.

Concomitent cu studiile de cinetică 
chimică, Zeno Simon este preocupat de studiul 
chimiei cuantice, în special de metoda orbita-
lelor moleculare aplicată la compuşi organici 
şi teoria proceselor unimoleculare termice 
şi fotochimice. Abordând metoda HMO, a 
efectuat calculul energiei de activare pentru 
izomerizarea cis-trans a unor derivaţi alfa-beta- 
disubstituiţi ai etilenei, în faza gazoasă (Ztschr. 
Physik. Chem. Leipzig) 1962, 221, 29). Astfel 
de calcule reprezentau o premieră pe plan 
mondial şi, de atunci, rezultatele lor sunt citate 
în reviste prestigioase cum ar fi J. Fiz. Himii sau 
J. Am. Chem. Soc.

Prin elaborarea unei scheme de calcul 
pentru viteza tranziţiilor neradiative fără 
schimbare de spin, Zeno Simon a adus o contri-
buţie însemnată la teoria reacţiilor monomo-
leculare de acest tip. În colaborare cu acad. 
I. Murgulescu şi prof. dr. doc. T. Oncescu a 
abordat şi procesele elementare monoelectroni-
ce termice şi fotochimice. Studiile efectuate au 
condus la elaborarea unei metode de construire 
a diagramelor de corelaţie a stărilor electronice 
din moleculele poliatomice în raport cu o coor-
donată de reacţie (Can. J. Chem., 1960, 38, 
2373), studii care au dus la explicarea meca-
nismului unor reacţii unimoleculare termice 
şi fotochimice. Impactul acestor studii asupra 
lumii ştiinţifice este dovedit prin citarea lor în 
articole dintre care trebuie amintite monografi-
ile din Advances în Quantum Chemistry (1970) 
şi Chemical Revues (1971).

Preocupat de înţelegerea structurii inti-
me a materiei şi proprietăţilor ei, Zeno Simon 
abordează problematica orbitalelor molecu-
lare la molecule organice cu aplicaţii la unele 
proprietăţi spectrale cum sunt cele electronice, 
IR, RES etc. sau de reactivitate chimică. Ca 
rezultat, au apărut o serie de lucrări ştiinţifi-
ce în reviste din ţară şi din străinătate. Dintre 

acestea trebuie remarcate lucrările Calculul 
deplasării benzilor spectrale la mezitilenă, coli-
dină şi derivaţi ai piriliului, publicată în Studii 
şi Cercet. 1960, 8, 641, şi Vîcislenie Smescenii 
Energheticeskih Urovnei Difenila, Fenil-piridinov 
i Solei Fenilpirilia, publicată în Optika I 
Spektrosc., Leningrad, 12, 22 (1962).

Prin utilizarea metodelor HMO (iar 
ulterior şi metode mai avansate), EHT, Pariser 
Par Pople şi Del Re s-au elaborat studii privind 
aromaticitatea pentru diferiţi compuşi. A apărut 
în acea perioadă un ciclu de opt lucrări impor-
tante în colaborare cu A.T. Balaban. Dintre 
acestea amintim lucrările Aromaticity constants, 
publicată în Tetrahedron, 18, 315 (1962) şi 
Aromaticity. Part V. Stability of Monocyclic 
Aromatic Compounds, în Rev. Roum. Chim., 10, 
1059 (1965). Aceste lucrări sunt de referinţă, 
rezultatele studiilor prezentate aici fiind inclu-
se în volumul monografic Organic Electronic 
Spectral Data, vol. III, Ed. H.O. Wheeler şi 
L.A. Kaplan.

De perioada de început a carierei se 
leagă şi interesul pentru aplicarea unor prin-
cipii ale chimiei fizice la probleme de biologie 
moleculară, domeniu în care profesorul Zeno 
Simon va fi recunoscut ca specialist în lumea 
ştiinţifică din ţară şi din străinătate. Încearcă 
o abordare multidisciplinară a problemelor. În 
acest scop, începând cu 1962 îşi completează 
cunoştinţele de citologie, biologie şi, pe atunci 
recent apărută, biologie moleculară în ţara 
noastră. Este unul din animatorii încercărilor 
de abordare teoretică a problemelor de biolo-
gie moleculară în ţara noastră, participant activ 
la seminarul polidisciplinar (care avea statut 
neoficial) ce se ţinea la Institutul de Matematică 
condus de academicianul Grigore Moisil şi 
animat de tânărul medic Mircea Dumitrescu. 
Din această perioadă datează un număr apreci-
abil de lucrări apărute în periodicul J. Theoret. 
Biol., între care cea intitulată Multi-steady state 
model for a cell differentiation (1965, 8, 258). 
În această lucrare este emisă pentru prima dată 
ipoteza reglării activităţii genelor prin sisteme 
de reacţii descrise de sisteme de ecuaţii diferen-
ţiale cu mai multe stări staţionare.

În anul 1966, Zeno Simon revine în 
Timişoara, unde, fără a renunţa la vechii 
colaboratori, stabileşte relaţii profesionale şi 
de prietenie cu personalităţi ale vieţii ştiinţi-
fice din acest centru universitar, printre care 
trebuie menţionaţi acad. Ostrogovici, profesorii 
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Radu Vâlceanu, Gheorghe Ciuhandu, Iancu 
Horescu, Aurel Balint etc. Lucrează la Baza de 
Cercetări a Academiei din Timişoara, unde înfi-
inţează colectivul de Structură şi Reactivitate. 
Obiectivul principal al acestui colectiv a fost 
orientat spre cercetări teoretice fundamentale 
în domeniul structurii şi reactivităţii compu-
şilor chimici organici, precum şi a relaţiilor 
cantitative structură chimică – activitate biolo-
gică (QSAR). Alături de dr. ing. Aurel Balint, 
colectivul cuprindea o serie de tineri absolvenţi 
universitari. Aceştia vor constitui fundamentul 
Grupului QSAR şi Chimie Cuantică, care se va 
forma câţiva ani mai târziu. În cei cinci ani de 
existenţă ai colectivului Structură şi Reactivitate 
au rezultat 53 lucrări ştiinţifice publicate sub 
adresa Bazei de Cercetări din Timişoara a 
Academiei Române, în ţară şi străinătate. Dintre 
acestea, reprezentative pentru domeniul la 
temelia căruia profesorul Zeno Simon constru-
ia, cităm lucrările: Kinetics of RNA synthes-
is, Nature, 1966, 209, 909; Regulation and 
Synthesis Processes în the Living Cell. IV. Mitotic 
and Functional Momeostasis by Competiton 
between Derepressed Operons, J. Theoret. Biol., 
1967, 16, 294 şi Semiquantitative Cell Cycle 
Model for Slow Growing Escherichiacoli, Cell and 
Tissue Kinetics, 1968, 1, 377. 

Începând cu anul 1969 funcţionează 
la Universitatea din Timişoara, Facultatea de 
Ştiinţe ale Naturii, unde este titularizat profesor 
în 1970, la numai 35 ani. În paralel îşi continuă 
activitatea la Baza din Timişoara a Academiei 
Române unde, în perioada 1966-1971 îndepli-
neşte şi funcţia de secretar ştiinţific.

La catedră, profesorul Zeno Simon s-a 
dovedit un demn continuator al înaintaşilor săi 
Gheorghe Spacu şi Ilie Murgulescu, fiind iubit 
şi stimat de studenţi şi colegi; la cursuri, în 
prelegeri ţinute este precis, cumpătat şi stăpân 
pe materia predată. Conţinutul ştiinţific al 
prelegerilor are, pe lângă caracterul informativ, 
o accentuată latura formativă izvorâtă din pasi-
unea profesorului pentru cercetare. Cursurile 
pe care le publică în această perioadă conţin 
într-o pondere însemnată, rezultate ale propri-
ilor cercetări. Dintre acestea amintim lucrările 
Notiţe de curs. Chimie Fizică. Partea I şi Partea 
II, Tipografia Universităţii din Timişoara, 1971 
şi 1972, și Curs de biofizică, Timişoara, 1975. 
Unele din aceste cursuri universitare sunt 
elaborate împreună cu tinerii săi colaboratori 
pe care a ştiut să şi-i apropie. 

În afara acestor lucrări, a publicat 
cursuri universitare şi monografii în colaborare 
cu personalităţi recunoscute ale lumii ştiinţifice 
cum ar fi: Cl. Nicolau, H. Nachtigae, I. Popa 
sau N. Voiculeţ. Dintre acestea trebuie remar-
cat tratatul elaborat împreună cu Cl. Nicolau 
intitulat Biofizica Moleculară, apărut la Editura 
Stiinţifică în anul 1968, şi în care se acordă o 
deosebită importanţă aspectelor de chimie fizi-
că aplicate la probleme de biologie moleculară, 
la studiul specificităţii de interacţie şi la elabo-
rarea unor modele matematice pentru reglajul 
celular, în termeni termodinamici, cinetici, 
cuantici şi energetici. Se acordă, în mod expli-
cabil, o deosebită importanţă acţiunii diferi-
telor tipuri de radiaţii asupra biomoleculelor, 
luminiscenţei acestora şi migrării energiei.

În anul 1970, pe baza unei burse DAAD, 
a efectuat studii post doctorale la Tubingen 
(Germania) în domeniul biologiei moleculare.

În cadrul reprezentat de viaţa universi-
tară şi academică timişoreană, profesorul Zeno 
Simon continuă să lucreze în domeniul chimiei 
cuantice, abordând studiul atomului de fosfor 
pentavalent în sisteme conjugate de tip hete-
rociclic. Cercetările efectuate în colaborare cu 
profesorul Radu Vâlceanu şi dr. Aurel Balint au 
condus, între altele, la elaborarea de modele 
simple ale fosforului pentavalent tetracoordi-
nat în sisteme conjugate de electroni π, modele 
citate în literatura de specialitate ca mode-
lele Vâlceanu-Simon [de exemplu, C. Markl, 
Angewandte Chemie, 1972, 84, 1066.].

Aplicarea unor principii ale chimiei fizi-
ce la probleme de biologie moleculară este 
subiectul tratatului Biochimie Cuantică şi 
Interacţii Specifice, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 
publicat în anul 1974. Această carte caută să 
explice cum pot fi utilizate principii ale chimiei 
cuantice şi ale chimiei fizice la domeniul mult 
mai complex al biochimiei şi în special la apli-
carea specificităţii între macromoleculele orga-
nismului viu. Sunt expuse principiile teoretice 
pentru calcularea forţelor intermoleculare, 
precum şi o serie de metode semiempirice şi 
date experimentale care permit evaluarea unor 
energii de interacţie şi a configuraţiilor spaţiale 
ale macromoleculelor biologice. Se analizează 
reacţii fermentative, precizia în sinteza protei-
nelor, interacţia represor-operator, elicitarea 
anticorpilor şi reacţia lor cu antigenele. Tratatul 
cunoaşte o reeditare în anul 1976 sub titlul 
Quantum Biochemistry and Specific Interactions, 



342

în condiţiile respective, postul de conferenţi-
ar la disciplina Biofizică (1977); trei ani mai 
târziu este promovat profesor şi şef al discipli-
nei Biofizică. 

I s-a conferit, de asemenea, un al doilea 
drept de a conduce doctorate, de data aceasta 
în biofizică, în cadrul Universităţii de Medicină 
(1990) şi i s-a reconfirmat dreptul de condu-
cere de doctorate în Chimie – Fizică, în cadrul 
Universităţii de Vest. Şi în acest cadru activita-
tea didactică s-a împletit cu cea de cercetător. 
Publică tratate şi cursuri de biofizică pentru 
uzul studenţilor şi al doctoranzilor. Acestea, de 
o calitate remarcabilă, fac referire la cele mai 
noi descoperiri ale ştiinţei în domeniu. Dintre 
acestea, se remarcă Note de curs, Biofizica, 
editată la Tipografia Institutului de Medicină 
Timişoara, 1981. Activitatea didactică a prof. 
Simon se poate evidenţia prin cele 11 cursuri 
elaborate, ca autor sau coautor.

Preocupările ştiinţifice ale profesoru-
lui Zeno Simon par a se apropia şi corela cu 
specificul institutului. În lucrările publicate, 
profesorul Zeno Simon a abordat procese 
de biologie celulară aducând o importantă 
contribuţie acestui domeniu prin elaborarea de 
modele pentru procesele de reglaj celular şi a 
teoriei interacţiilor receptor – efector. Modelele 
pentru procese ale reglajului celular se bazează 
pe transcrierea în ecuaţii diferenţiale ale prin-
cipalelor procese de sinteză, degradare, asoci-
ere, disociere, etc., ale respectivului proces 
de reglaj. Sistemul de ecuaţii diferenţiale este 
studiat calitativ, prin teoria ecuaţiilor diferenţi-
ale, iar evoluţia în timp, când sistemul este prea 
complex, este simulată pe calculator. Sistemul 
de operoni interelaţi în cruce prin represori 
ca bază a diferenţierii celulare, a fost studiat 
într-o serie de articole apărute, între altele, în 
J. Theoret. Biol. şi în Nature. Rezultatul cel mai 
interesant al acestor lucrări este demonstrarea 
existenţei mai multor stări staţionare la siste-
mul de operoni, corespunzătoare stării inactive 
sau transcrierii diferitelor gene şi de asemeni, 
găsirea condiţiilor pentru existenţa mai multor 
stări staţionare. Aceste lucrări au fost citate 
în literatura de specialitate şi unele rezultate 
preluate în alte lucrări, de exemplu de R. Tsanev 
(J. Theor. Biol. 12,327(1966), L.N. Grigorov et 
al. (Molek. Biol. 1, 410(1967); alte citări; R. 
Rosen (Internat. Rev. Citology, 1968), M. V. 
Volkenstein – în tratatul Obsciala Biofisika (ed. 
1978) etc. Acelaşi tip de model a fost  aplicat 

la editura „ABACUS - Press”, Timbridge-Wells 
(Anglia). În aceşti ani (1966-1977) se cristali-
zează în jurul profesorului Zeno Simon un grup 
de tineri care ulterior se constituie în Grupul de 
QSAR şi Chimie Cuantica (1975). Mulţi dintre 
aceştia îşi elaborează tezele de doctorat în acest 
cadru, sub directa îndrumare a profesorului 
Zeno Simon, căruia i s-a acordat dreptul de a 
conduce doctorate în cinetica chimică şi biolo-
gie moleculară. Dintre doctoranzii din acea 
perioadă, numeroşi au devenit oameni de ştiin-
ţă remarcabili. Grupul supravieţuieşte anilor 
’80, el reuşind să se constituie într-o oază de 
ştiinţă la care aderau tot mai mulţi tineri 
chimişti având specializări diferite, animaţi de 
dorinţa de a aplica domeniile lor metodele 
cuantochimice. Se remarcă colaborarea cu 
specialiştii în chimia fosforului, a compuşilor 

organici şi a celor anorganici cu activitate 
potenţială biologică sau farmaceutică. Succesele 
ştiinţifice ale grupului conduc la organizarea a 
două Scoli de Vară «QSAR şi Chimie Cuantică» 
la Timişoara, cu participare internaţională 
(1991 şi 1992).

Desfiinţarea Secţiei de Fizică - Chimie 
de la Universitatea Timişoara îl duce pe profe-
sorul Zeno Simon la Institutul de Medicină 
din Timişoara, actualmente Universitatea de 
Medicină şi Farmacie "Victor Babeş". Acceptă, 
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şi pentru reglajul pozitiv al genelor la euca-
riote şi constituie baza unui capitol dintr-un 
tratat apărut în 1991 la editura „CRC-Press, 
Boca Raton” (Fla, USA), şi intitulat Modelling 
of Cancer Genesis and Cancer Prevention. Un 
mare număr de lucrări tratează modele pentru 
ciclul mitotic celular, bazate pe atingerea unei 
concentraţii prag pentru o substanţă iniţiator. 
Primele lucrări, în colaborare cu dr. D. Farcaş, 
publicate în 1967, constituie prima aplicare, 
în ţara noastră, a computerelor în rezolvarea 
unor probleme de biologie teoretică. Aceste 
lucrări au stat la baza unei convenţii de cola-
borare internaţionale cu ZIMET-Jena, RDG 
(1986-1989) şi au fost comunicate la reuniuni 
ale Grupului European de studii în Proliferarea 
Celulară (ESGCP), grup al cărui membru profe-
sorul Zeno Simon este din anul 1968.

Teoria interacţiilor receptor-efector a 
fost abordată ca o problemă interdisciplinară, 
cu utilizarea unei serii de noţiuni de chimie 
cuantică, echilibre chimice, biologie celulară. 
O prima direcţie în dezvoltarea acestei teorii 
o constituie o încercare de tratare generalizată 
a problemei interacţiilor specifice în biologie, 
pornind de la echilibre chimice pentru interacţii 
receptor-efector şi caracteristici de forţe inter-
moleculare. A rezultat o metodă de evaluare a 
mărimii situsului de combinare a receptorului 
în funcţie de cerinţele de specificitate ale siste-
mului biologic considerat.

O a doua linie o constituie metoda 
MTD, tratarea efectelor de potrivire sterică în 
cadrul relaţiilor structura chimică-activitate 
biologică (QSAR). Bazele acestei metode au 
fost elaborate începând din 1973 şi dezvolta-
tă în colaborare cu acad. Prof. A.T. Balaban, 
dr. I. Niculescu-Duvăz, dr. I. Motoc şi alţii. Pe 
această direcţie au apărut trei tratate în stră-
inătate şi un număr de lucrări, ceea ce a dus 
la recunoaşterea şcolii româneşti de QSAR. 
Se menţionează tratatele de referinţa Steric 
Fit în Quantitative Structure Activity Relations, 
Springer Heidelberg, scris împreună cu A.T. 
Balaban, A. Chiriac şi I. Motoc, şi Minimum 
Steric Difference. The MTD Method for QSAR 
Studies, Research Stud. Press. Ltd., Letchworth, 
Herts (Anglia), 1984. Metoda MTD este prima 
în domeniu QSAR care aplică pe scara largă şi 
cu succes principiul suprapunerii (spaţiale) a 
moleculelor pentru compararea stereochimiei 
acestora şi al construirii unei reţele de noduri 
pentru descrierea stereochimiei moleculare. 

Aceste principii au fost adoptate într-o serie de 
metode moderne, bazate pe o tehnică de calcul 
avansată – de exemplu metoda MSA (Hopfinger 
et al, Arch. Biochim. Biophys., 206, 153(1981), 
metoda Distance Geometry (G.M.Crippen; 
J. Medical Chem., 22, 988 (1979), metoda 
CoMFA (RD Cramer et al, J. Amer. Chim. Soc., 
110,5959 (1988).

Lucrările privind metoda MTD, publicate 
sunt citate în literatura de specialitate, în majori-
tatea tratatelor în domeniul QSAR apărute după 
1977 (de ex. R. Franke: Optimierungsmethoden 
în der Wirkstofforschung, Berlin, RDG, 1978; 
C. Hanschg în Corelation Analysis în Chemistry, 
Plenum Press, 1978; P.M. Dean în Molecular 
Fondations of Drug-Receptor interactions, 
Cambridge Union Press, 1987). Metoda MTD 
deşi relative simplă ca tehnică de calcul, este 
una din cele mai eficiente metode actuale 
pentru tratarea efectelor stereochimice QSAR 
şi a făcut obiectul unor colaborări cu Academia 
de Ştiinţe Medicale (1992) şi cu Catedra de 
Chimie Bioorganică a Universităţii din Bremen 
(1993).

A fost dezvoltată, pe baza unor consi-
derente de echilibru chimic, o teorie pentru 
recunoaşterea self – non self în apărarea imuni-
tară, prezentată în cadrul unei Școli de Vară 
de Imunologie, cu participare Internaţională 
(Timişoara, iunie 1992).

Profesorul Zeno Simon a avut atribuţii 
cu caracter organizatoric-administrativ. La 
Universitatea din Timişoara a îndeplinit funcţia 
de şef al Catedrei de Chimie (1972-1977), iar la 
Institutul de Medicină a fost şeful disciplinei de 
Biofizică (1980-1996). În perioada 1991-1995, 
este primul coordonator al secţiei de Farmacie, 
aducând o contribuţie importantă la înfiinţarea 
Facultăţii de Farmacie.

Şcoala creată de profesorul Zeno Simon 
odată cu înfiinţarea colectivului de Structură şi 
Reactivitate la Baza de Cercetări a Academiei din 
Timişoara şi continuată prin Grupul de QSAR şi 
chimie cuantică cunoaşte o nouă dezvoltare în 
cadrul în care ea s-a născut. Începând cu anul 
1991, funcţionează Secţia de Chimie Cuantică. 

Contribuţia ştiinţifică a profesoru-
lui Zeno Simon la dezvoltarea biochimiei şi 
chimiei cuantice este rezumată în cele aproape 
300 lucrări ştiinţifice publicate în periodice din 
ţară şi străinătate, precum şi în cele cinci trata-
te publicate la edituri din străinătate, singur 
sau în colaborare, dintre care unele au fost deja 
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amintite. Meritele ştiinţifice ale profesorului 
Zeno Simon sunt apreciate de comisiile şi soci-
etăţile prestigioase din care face parte: Comisia 
Imunologică din România – Filiala Timişoara 
(1972), Societatea Română de Biofizică 
(1972), Societatea de Biologie Celulară (1985), 
Societate de Chimie (1956), International 
QSAR and Modelling Society (1991) şi American 
Chemical Society (1997). În anul 1993 împar-
te premiul Gheorghe Marinescu al Academiei 
Române cu N. Voiculeţ şi I. Niculescu-Duvăz 
pentru lucrarea Mecanisme moleculare în 
Cancerogeneza Chimică şi este ales membru al 
Academiei de Ştiinţe Medicale a României. 

În urma restructurărilor, în 1997, 
este nevoit să părăsească Universitatea de 
Medicină. Întoarcerea la Universitatea de Vest 
din Timişoara a însemnat apropierea de foşti 
discipoli, deveniţi între timp colaboratori şi 
prieteni.

Câteva luni mai târziu, profesorul Zeno 
Simon este ales Membru Corespondent al 
Academiei Române1, iar din 1998 este directo-
rul onorific al Institutului de Chimie Timişoara 
al Academiei Române. Din mai 2006 până în 
anul 2011 îndeplineşte funcţia de preşedinte 
al Filialei din Timişoara a Academiei Române, 
perioadă în care a condus cu competență, 
cu eleganță și cu tact activitatea de cerceta-
re științifică a institutelor și de administrare 
curentă a filialei.

Activitate literară
În ultima parte a vieții, profesorul Zeno 

Simon s-a remarcat și ca un talentat și rafinat 
prozator. În acest sens, prezentăm ultima sa 
creație: „Memoriile chimistului timișorean”.

În data de 23 aprilie 2015, colegul 
nostru, profesorul ZENO GHEORGHE SIMON, 
m.c. al Academiei Române, a ajuns la frumoasa 
şi împlinita vârstă de 80 de ani, din care 55 
de ani dedicaţi cercetării ştiinţifice în chimia 
computaţională, domeniu care l-a consacrat ca 
reputat cercetător, atât în România cât şi pe plan 
internaţional. Cu acest prilej, colegii şi cerce-
tătorii de la Filiala din Timişoara a Academiei 
Române, de la universităţile şi institutele de 
cercetări timişorene, l-au aniversat şi, totodată, 
i-au lansat cartea de evocări „Memoriile chimis-
tului timişorean”, apărută recent la binecunos-
cuta editură timişoreană Marineasa. Cartea 
profesorului Zeno Simon, membru corespon-

dent al Academiei Române, este o scriere de 
evocări cronologice, care reprezintă, cum spune 
autorul în introducere, o nouă versiune a cărţii 
„O stea de nu primă mărime”, apărută la aceeaşi 
editură la începutul anului 2014.

Cartea debutează, cum este firesc, cu 
perioada copilăriei, în care, cu talent literar 
descoperit relativ târziu, autorul descrie atmo-
sfera multiculturală şi interetnică specifică 
Timişoarei ultimei părţi a perioadei interbe-
lice, cea din timpul celui de-al doilea război 
mondial şi începutului de regim comunist. 
Descendent al unei familii mixte, tata român, 
avocat renumit în Timişoara, liberal, mama 
nemţoaică – şvăboaică din Banat, de origine 
dunăreană, bunicul din partea mamei fost 
ofiţer chesaro-crăiesc în armata habsburgică, 
Zeno Simon s-a născut, de Sf. Gheorghe, pe 
strada Miron Costin, lângă istorica Piaţă Maria 
şi crescut pe strada care poartă numele marelui 
arhitect peisagist Wilhelm Mühle, horticultorul 
oraşului şi creatorul rozariului din Timişoara, 
lângă Pita Lahovary. Copilul Zeno Simon a 
crescut în atmosfera acestei familii mixte, în 
care, conform tradiţiei şi puterii unei astfel de 
familii, obligatoriu copilul trebuia să aibe o 
Kinderfräulein (desigur, unguroaică, pentru că 
era mai greu şi mai scump de găsit o franţu-
zoaică sau o englezoaică).
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În această atmosferă specifică bănăţea-
nă, timişoreană, deşi afectat de mic copil de 
o poliomielită care-i va marca, din punctul de 
vedere al locomoţiei, toată viaţa, depăşeşte cu 
tărie handicapul, integrându-se în climatul mic 
burghez de bunăstare economică specifică sfâr-
şitului de perioadă interbelică. Călătoreşte cu 
mama sa la băi în Cehoslovacia, la Techirghiol, 
face lungi excursii în zonele turistice de 
seamă ale Banatului, în podgoria Aradului, 
la Măderat, petrece verile la casa de vacanţă 
a unei familii prietene în frumoasa staţiune 
Moneasa, se împrieteneşte cu copiii de vârsta 
sa, într-un cuvânt, apreciază autorul, „am fost 
relativ retras de felul meu. Gaşca de care m-am 
cvaziataşat, se constituise din români sau copii 
care vorbeau şi româneşte”.

Această perioadă fericită din copilăria 
sa, Zeno Simon, cu talent, o caracterizează 
astfel: „o viaţă de aur ... bine că am prins-o şi 
am profitat de ea (e vorba de familia sa şi ale 
prietenilor de familie), că peste mai puţin de 10 
ani schimbarea de regim, de nivel de trai, au 
făcut ca bietele foste (destul de) ... doamne să 
devină slujnice acasă şi lucrătoare la amărâte 
de cooperative, ... soţii avocaţi, au ajuns ... 
deţinuţi la canalul Dunăre-Marea Neagră”, iar, 
„imediat după 23 august, va consemna autorul, 
odată cu ocuparea ţării de către „Armata Roşie 
şi Eliberatoare”, situaţia clasei de mijloc (şi nu 
numai), din care făcea parte şi familia Simon, 
este foarte bine caracterizată de titlul acestui 
capitol „se împute brânza”.

În perioada studiilor de la renumitul 
liceu timişorean Loga, citeşte, la imboldul 
permanent al mamei, cu nesaţ cărţi importante 
ale autorilor literaturii române şi universale, 
şi, tot la insistenţele mamei, cu toate greutăţile 
financiare care au apărut după război, a înce-
put să ia lecţii de engleză, franceză şi chiar de 
rusă. Se apropie de muzica clasică, Beethoven 
şi Chopin, fiindu-i compozitorii preferaţi la 
acea vreme.

După, poate, o prea lungă prezentare a 
copilăriei, dar care este cea mai apropiată de 
atmosfera Timişoarei interbelice, Timişoarei 
autentice, profesorul Zeno Simon intră în „isto-
ria” studenţiei şi a debutului în cercetare, „isto-
rie” îndeosebi parcursă de cei mai mulţi dintre 
noi pe căi (aproximativ) paralele. Studenţia 
bucureşteană, excelentă ca performanţă, 
începută în plină perioadă de sovietizare a 
învăţământului românesc comunist, finalizată 

în anul 1957, când este angajat cercetător la 
Centrul de Cercetări Chimice ale profesorului 
Ilie Murgulescu.

Din cei cinci ani de facultate, parcur-
gând circa 40-45 de discipline, remarcă 
câţiva profesori de excepţie ai chimiei româ-
neşti şi nu numai, precum Ilie Murgulescu, 
Gheorghe Spacu, V.E. Sahini, Tatiana Oncescu, 
V. Sergiescu, dascăli care, prin înalta lor compe-
tenţa ştiinţifică şi imensa dăruire, au atenuat 
mult „efectele” sovietizării din acele grele şi 
tulburi vremi pentru învăţământul românesc 
dar şi pentru întreaga societate.

Cartea are un consistent capitol profe-
sional, axat atât pe activitatea de profesor la 
Universitatea de Medicină şi la Universitatea 
de Vest din Timişoara, cât şi pe rezultatele de 
excepţie în domeniul chimiei computaţiona-
le a cercetătorului Zeno Simon. Dar despre 
acest capitol al vieţii şi activităţii profesorului 
şi cercetătorului Zeno Simon, autorul acestor 
rânduri nefiind chimist, după cum sugerează 
chiar autorul în capitolul 12, îl va sări.

Ultimul capitol al cărţii, „Un soi de 
Simon şi Metz Saga”, pentru cunoscătorii cât 
de cât ai vieţii bănăţene şi timişorene este fasci-
nant, iar pentru necunoscători sunt convins 
că este deosebit de interesant. În primul rând, 
pentru faptul că autorul descrie viaţa unei 
familii timişorene multietnice şi multicon-
fesionale, familie în care se vorbeau curent 
trei-patru limbi şi se reuneau cel puţin patru 
religii (ortodoxă, catolică, protestantă şi, nu în 
puţine cazuri, mozaică). Ce bogăţie spirituală 
şi lingvistică pentru un copil, ca Zeno Simon, 
născut şi crescut într-o atmosferă atât de boga-
tă spiritual cum a fost cazul familiei Simon, atât 
de tolerantă.

Nu pot încheia aceste prea sărace 
rânduri de prezentare a unei cărţi atât de 
bogate în date, fapte, atitudini, sentimente etc., 
fără a răstălmăci puţin şi gândurile autorului 
despre familia, căsnicia sa cu extrem de talen-
tata sa soţie, Pupe, pe care o cunosc bine de 
peste 55 de ani, din studenţie. Trebuie să spun, 
fără nici un ocoliş, chiar dacă nu-i convine 
sărbătoritului, că Zeno Simon a avut un mare 
noroc întâlnind-o pe Pupe, alături de care, 
cu care a trăit aproape jumătate de secol. Cu 
pasiunea şi talentul binecunoscut, îmi amintesc 
şi acum, în lungile discuţii pe care le-am avut 
cu Pupe în biroul său de bibliograf şi director, 
despre admiraţia cu care vorbea despre soţul 
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său, savantul Zeno Simon, despre frumuseţea 
convieţuirii cu un astfel de om dar şi despre 
”dificultăţile” soţiei de a „înghiţi” nu puţinele 
„toane” ale omului de ştiinţă. Dar, mai presus 
de toate, Pupe îl adora ca soţ, ca tată, ca om, 
admirându-i eleganţa, comportamentul, simţul 
umorului şi, mai presus de toate, inteligenţa 
şi admirabila dedicaţie pentru chimie, pentru 
ştiinţă.

Profesorul Zeno Simon s-a stins din 
viață în 21 noiembrie 2015, cu o lună înainte 
de Adunarea Generală a Academiei Române în 
care trebuia să fie titularizat ca membru plin 
(academician).

* * *

1 Prezentare făcută de Acad. Păun Ion Otiman, preşedin-
tele Filialei Timişoara a Academiei Române în ziua de  
21 aprilie 2015
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NICOLAE CORNEANU,
MEMBRU DE ONOARE AL  

ACADEMIEI ROMÂNE

Aniversarea a 150 de ani de la înfiinţa-
rea Academiei Române reprezintă un moment 
potrivit pentru a evoca activitatea membrilor 
acestui prestigios for academic în domeniul 
ştiinţei, artei, culturii şi Teologiei bănăţene.

Sesiunea omagială 150 de ani de viaţă 
academică în Banat, organizată de filiala locală 
a Academiei Române, evidenţiază, între altele, 
şi strădaniile depuse de unii ierarhi bănăţeni1 
pe tărâmul ştiinţei, culturii şi spiritualităţii, 
din rândul cărora face parte, de asemenea, 
Înalt Prea Sfinţia Sa dr. Nicolae Corneanu, 
Mitropolitul Banatului.

Născut la 21 noiembrie 1923 în 
Caransebeş, din părinţii Elena (născută 
Oprea) şi Liviu, preot la biserica Sfântul Ioan 
Botezătorul2, Nicolae Corneanu urmează 
cursurile cunoscutului liceu „Traian Doda” în 
oraşul natal, din clasa I şi până la obţinerea 
diplomei de bacalaureat (1942), apoi se înscrie 
la Facultatea de Teologie din Bucureşti (1942-
1946), fiind concomitent şi student al Facultăţii 
de Filozofie, apoi al celei de Litere, secţia 
Filologie clasică (1946-1948).

Orientat către vocaţia sacerdotală prin 
modelul tatălui3 şi al unchiului său, pasionat 
de patristică, filozofie şi limbi clasice, tânărul 
licenţiat în Teologie4 se înscrie la doctorat, iar în 
data de 30 iunie 1949, la vârsta de numai 26 de 
ani susţine deja teza cu titlul Viaţa şi petrecerea 
Sfântului Antonie cel Mare. Începuturile mona-
hismului creştin pe Valea Nilului5, sub coordo-
narea ştiinţifică a renumitului patrolog Ioan G. 
Coman, creatorul unei noi discipline „patristica 
stră-română6, cu care se va afla permanent în 
relaţii de colaborare şi prietenie7.

Chiar în perioada studiilor, tânărul 
teolog Nicolae Corneanu este hirotonit diacon 
necăsătorit (1943) pe seama catedralei episco-
pale din Caransebeş de către episcopul Veniamin 
Nistor, în acelaşi an fiind numit profesor supli-

Preot dr. Ionel POPESCU, 
Acad. Păun Ion OTIMAN

nitor la Academia Teologică din Caransebeş, 
unde va funcţiona de la 1 aprilie 1947 şi până 
la 1 septembrie 1948. Din păcate, imediat după 
instaurarea regimului comunist-ateu, Episcopia 
Caransebeşului şi Academia Teologică au 
fost desfiinţate, diaconul profesor Nicolae 
Corneanu primind ascultări pe linie adminis-
trativ-bisericească8. Astfel, în anul 1949 este 
numit secretar eparhial, apoi referent principal 
la Centrul eparhial din Timişoara, iar între anii 
1952-1956 funcţionează ca şi consilier cultural 
la Arhiepiscopia Timişoarei şi Caransebeşului.

Pregătirea teologică de excepţie, 
precum şi numeroasele articole şi studii pe 
teme patristice publicate în foile şi revistele 
bisericeşti, încă din primul an de studenţie, îl 
recomandă însă pe diaconul Nicolae Corneanu 
pentru continuarea activităţii didactice, 
astfel că, în anul 1956, este numit profesor la 
Seminarul Teologic din Caransebeş, unde predă 
greaca şi franceza până la 1 martie 1959 când 
devine conferenţiar universitar la catedra de 
Îndrumări misionare a Institutului Teologic de 
grad universitar din Sibiu, în această calitate 
predând Teologia simbolică şi Limba greacă.

În anul 1960, diaconul Nicolae 
Corneanu primeşte hirotonia întru preot, 
iar la 15 decembrie, acelaşi an, Colegiul 
Electoral Bisericesc îl alege episcop al 
Aradului, Ienopolei şi Hălmagiului9.Peste un 
an şi o lună, respectiv la 17 februarie 1962, 
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acelaşi Colegiu Electoral Bisericesc îl alege în  
scaunul vacant de Arhiepiscop al Timişoarei şi 
Caransebeşului şi Mitropolit al Banatului10.

Devenit mitropolit al Banatului, Nicolae 
Corneanu valorifică pregătirea teologică şi 
culturală de excepţie şi cunoştinţele în domeniul 
limbilor clasice – greaca şi latina– dobândite 
în anii de studii, pentru continuarea activităţii 
ştiinţifice şi de cercetare în domeniul Teologiei 
şi mai ales al vechii literaturi creştine11, în afara 
acestora elaborând şi alte lucrări de o deosebită 
însemnătate pentru Biserica Ortodoxă Română, 
în care abordează temele majore ale Teologiei 
şi lumii12. Astfel, articolele, recenziile (peste 
40), traducerile şi studiile publicate încă din 
anii studenţiei în domeniul Patrologiei13, sunt 
urmate de altele, pe probleme de Îndrumări 
misionare, istorie bisericească, Teologie siste-
matică, biblică, practică, Note şi însemnări, 
Miscelaneea, în care a abordat diverse aspecte 
ale Teologiei şi culturii clasice şi contemporane, 
unele fiind publicate în reviste de specialitate 
din străinătate14 şi în cele aparţinând altor 
confesiuni creştine de la noi15. 

La cele arătate până acum trebuie adău-
gat că mitropolitul Nicolae Corneanu a tradus 
din limba greacă cunoscuta lucrare Scara 
raiului16 şi Viaţa Fericitului Pahomie17, fiind 
totodată, iniţiatorul şi coordonatorul colecţiei 
„Comorile pustiei”, ce apare în cadrul editurii 
„Anastasia”18. 

Pe lângă articolele, studiile, traducerile, 
comunicările şi recenziile publicate şi susţinute 
de-a lungul anilor, Înalt Prea Sfinţitul Nicolae 
Corneanu a contribuit la dezvoltarea studiilor 
patristice româneşti cu câteva volume extrem 
de importante care pun în lumină „gândirea, 
spiritualitatea, psihologia, istoria, sociologia, 
poezia şi filologia patristică19: Studii patristice. 
Aspecte din vechea literatură patristică, Editura 
Mitropoliei Banatului, Timişoara, 1984; 
Patristica mirabilia. Pagini din literatura prime-
lor veacuri creştine, Ed. Mitropoliei Banatului, 
Timişoara, 1987; Miscelaneea patristica, Ed. 
Amarcord, Timişoara, 2001; Farmecul scrieri-
lor patristice, Ed. Anastasia, Bucureşti, 2002; 
Patristica-filisofia care mângâie, Ed. Eikon, Cluj-
Napoca, 2004.

Bogata activitate teologico-ştiinţifică a 
mitropolitului Nicolae Corneanu este întregi-
tă însă şi de publicarea unor lucrări necesare 
instruirii credincioşilor în dreapta credinţă a 
Bisericii20, cunoaşterii fenomenului istorico-bi-

sericesc din perioada creştinismului primar şi 
Transilvaniei21, fără a neglija problemele de 
actualitate, care prezintă un real interes pentru 
activitatea Bisericii şi pentru viaţa credincioşi-
lor, cum sunt cele referitoare la bioetică, gene-
tică şi ecologie. Acestea nu se pierd în dezba-
teri abstracte şi sterile, ascunse posibilităţii 
de pătrundere, înţelegere şi aplicare a omului 
contemporan, ci reprezintă tocmai soluţii şi 
modalităţi de orientare într-o lume secularizată 
şi desacralizată22.

Spre a pune la îndemâna preoţilor mate-
riale omiletice, Înalt Prea Sfinţia Sa a întocmit, 
de-a lungul anilor, nenumărate predici, pe care 
le-a publicat în revistele „Mitropolia Banatului”, 
„Mitropolia Ardealului” şi „Telegraful român” 
de la Sibiu, „Vestitorul” din Paris, în volumele 
Ieşit-a semănătorul, Ed. Mitropoliei Banatului, 
Timişoara, 1974 şi Popasuri duhovniceşti de la 
Crăciun la Paşti, Ed. Mitroipoliei Banatului, 
Timişoara, 2001, în acelaşi scop fiind făcute şi 
unele traduceri23. Tot cu osteneala şi purtarea 
de grijă a mitropolitului Nicolae Corneanu a 
apărut Culegerea de predici la cununii şi înmor-
mântări, tipărită în Ed. Mitropoliei Banatului, 
Timişoara, 1984.

Înalt Prea Sfinţia Sa este totodată şi 
coordonator al lucrării Ortodoxia Românească, 
Ed. Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii 
Ortodoxe Române, Bucureşti, 1992; „o culegere 
de texte apărute de-a lungul vremii în diferite 
publicaţii ale unor autori care şi-au câştigat un 
renume bun în teologia şi cultura românească” 
şi care doreşte să arate „felul nostru al ortodoc-
şilor români de a teologhisi precum şi aportul 
românesc la îmbogăţirea teologiei în general, a 
celei ortodoxe în special” (p.3).

Din anul 1962, mitropolitul Nicolae 
Corneanu coordonează revista „Mitropolia 
Banatului” (din 1990 „Altarul Banatului”), din 
1980 iniţiază apariţia „Calendarului almanah al 
Arhiepiscopiei Timişoarei”, iar din 1990 poartă 
grijă de foaia „Învierea”, cu apariţie bilunară.

De-a lungul timpului, Înalt Prea Sfinţia 
Sa a colaborat şi la diferite publicaţii laice 
precum: „Orizont” (Timişoara), „Gândirea” 
(Sibiu), „Jurnalul literar” (Bucureşti), la foarte 
multe posturi locale, naţionale şi internaţionale 
de radio şi televiziune. 

Mitropolitul Nicolae Corneanu este 
cunoscut însă în lumea teologică internaţională 
şi datorită implicării sale în mişcarea ecumeni-
că, a deschiderii pe care o arată faţă de celelalte 
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culte şi a dialogului permanent cu toate confe-
siunile creştine din Banat şi cu comunitatea 
izraelită. Ierarhul bănăţean promovează, de 
peste patruzeci de ani, un ecumenism practic 
bazat pe întâlniri de rugăciune şi pe organiza-
rea de către reprezentanţii tuturor confesiuni-
lor a unor acţiuni comune menite să promoveze 
cunoaşterea şi mărturisirea Evangheliei în ziua 
de azi. Autoritatea şi competenţa sa în acest 
domeniu sunt confirmate de participarea la 
numeroase întruniri teologice şi cu caracter 
ecumenic în ţară şi în străinătate24, prilej cu 
care a prezentat diferite prelegeri, comunicări 
şi referate publicate în revistele de speciali-
tate de peste hotare25. Astfel, în anul 1961 a 
participat la lucrările Adunării Generale a 
Conferinţei creştine pentru pace cu sediul la 
Praga şi la Simpozionul Internaţional Căutarea 
păcii dincolo de diferenţele ideologice (1980), 
iar între anii 1978-1981 a activat ca membru 
în Comitetul central al Consiliului Ecumenic 
al Bisericilor. Înalt Prea Sfinţia Sa a fost ales 
apoi vicepreşedinte al Conferinţei creştine 
pentru pace, membru în Comitetul de muncă 
şi participant la toate adunările generale ale 
acestei organizaţii, a luat parte la cea de-a IV-a 
Adunare generală a Consiliului ecumenic al 
Bisericilor (Upsala, iulie 1968), unde a prezen-
tat un comentariu pe marginea conferinţei dr. 
Visser’t Hooft: Mandatul mişcării ecumenice. 
De asemenea, după Adunarea generală ce a 
avut loc la Nairobi (1975) devine membru al 
Comisiei Bisericilor pentru afaceri internaţio-
nale (CEAI) şi după 1977 activează ca membru 
în Comitetul central al acesteia. Pe aceeaşi linie 
a contactelor ecumenice se înscrie colaborarea 
sa cu Institutul ecumenic „Pro Oriente” de la 
Viena, unde a susţinut, de asemenea mai multe 
comunicări, precum şi participarea la comi-
siile de dialog internaţional ortodox-catolic şi 
ortodox-luteran. Importantele sale contribuţii 
în domeniul ecumenismului au fost publica-
te, împreună cu alte materiale, în volumul 
Quo vadis? Studii, note şi comentarii teologice, 
Ed. Mitropoliei Banatului, Timişoara, 1990. 
Două din secţiunile volumului menţionat, 
Bisericile creştine şi ecumenismul (pp.105-
120) şi Terminologia ecumenistă (pp.123-162) 
sunt, de altfel, rodul participărilor la diferite 
„întruniri panor-todoxe, la comisiile de dialog 
inter-bisericesc sau inter-religios, la diferite 
congrese, conferinţe, colocvii şi simpozioane”26 

şi evidenţiază „necesitatea dialogului dintre 

marile religii ale lumii, conjugarea eforturilor 
aderenţilor lor în scopul sprijinirii năzuin-ţelor 
de mai bine ale umanităţii”27. Pe lângă aceasta, 
mitropolitul Nicolae Corneanu promovează, în 
materialele publicate, „o perspectivă ecumeni-
că moderată, dar temeinică, bazată pe o viziu-
ne realistă asupra restaurării unităţii Bisericii”, 
„[…] contribuţia sa în domeniul ecumenologiei 
reprezentând, indiscutabil, una dintre cele mai 
importante creaţii româneşti în domeniu, care 
poate constitui, pentru generaţiile actuale şi 
viitoare de teologi, o zestre de mare valoare”28. 
Pe această linie a ecume-nismului practic se 
înscrie, de altfel, şi iniţiativa mitropolitului 
Nicolae Corneanu de a retroceda – după 1990 – 
Bisericii Greco-Catolice lăcaşurile de cult din 
Arhiepiscopia Timişoarei, care i-au aparţinut 
până în anul 1948.

Înalt Prea Sfinţia Sa a răspuns o anumi-
tă perioadă de timp, în calitate de exarh, de 
comunităţile ortodoxe române de peste hota-
re, vizitând de mai multe ori Statele Unite ale 
Americii şi Canada (1979), parohiile româneşti 
din Australia şi Noua Zeelandă (1984) şi paro-
hiile din Europa Occidentală. De asemenea, în 
perioada aprilie-iunie 1967 a fost locţiitor de 
mitropolit al Ardealului, iar din octombrie 1977 
şi până în aprilie 1978 locţiitor de mitropolit al 
Olteniei. În câteva rânduri a suplinit Episcopia 
Aradului şi pe cea a Caransebeşului, reactivată 
prin ostenelile Înalt Prea Sfinţiei Sale în anul 
1994. Tot Înalt Prea Sfinţia Sa a arhipăstorit 
apoi pe fraţii români trăitori în Banatul sârbesc, 
pe care i-a vizitat de nenumărate ori, îngri-
jindu-se totodată de înfiinţarea Epuscopiilor 
ortodoxe pentru românii din Serbia şi Ungaria, 
sufragane Mitropoliei Banatului.

Contribuţia sa remarcabilă la mişca-
rea ecumenică modernă şi mai ales articolele, 
studiile, traducerile şi comunicările ştiinţifice 
publicate în ţară şi în străinătate îl situează pe 
„eruditul ierarh bănăţean”29 în rândul teologi-
lor, savanţilor şi ecumeniştilor de talie interna-
ţională, cercetările sale în domeniul literaturii 
şi spiritualităţii patristice fiind răsplătite prin 
alegerea ca membru al „Asociaţiei Internaţionale 
de Studii Patristice” din Paris. În urma activi-
tăţii sale ştiinţifice a fost invitat, împreună cu 
preotul profesor Ioan G. Coman, la cel de-al 
IV-lea Congres Internaţional de Studii Patristice 
de la Oxford (16-21 septembrie 1963), unde 
a prezentat comunicarea: Contribuţia traducă-
torilor români la  răspândirea operei „Scara” a 
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Sfântului Ioan Scărarul, iar la 27 mai 1970 a 
fost oaspetele Facultăţii evanghelice din cadrul 
Universităţii Humbold (Berlin) unde a susţinut 
prelegerea: Episcopul şi misionarul Ulfila tradu-
cător al Bibliei30.

Activitatea teologică, ştiinţifică, cultu-
rală şi ecumenică a mitropolitului Nicolae 
Corneanu este dublată de una la fel de bogată 
pe plan pastoral-misionar, filantropic şi admi-
nistrativ-gospodăresc. Astfel, sub înţeleapta 
arhipăstorire a ierarhului bănăţean au primit 
darul hirotoniei sute de preoţi şi au fost înca-
draţi la parohie – înainte de 1989 – preoţi foşti 
deţinuţi politici, au fost construite ori renovate 
nenumărate biserici, unele monument istoric, 
case parohiale, a fost reamenajată clădirea 
Centrului eparhial, s-a construit o clădire nouă 
pentru Seminarul Teologic de la Caransebeş 
şi pentru tipografia eparhială, unde au fost 
tipărite până în prezent valoroase cărţi din 
domeniul teologiei şi nu numai, s-au înfiinţat 
aşezăminte monahale şi s-au organizat colecţii 
de artă veche bisericească (la Timişoara, Lugoj, 
şi Reşiţa), au fost trimişi la studii teologice în 
ţară şi în străinătate numeroşi tineri, a fost 
înfiinţat Studioul de Radio „Învierea”, Liceul 
teologic din Timişoara şi Facultatea de Teologie 
de aici31 şi s-a dezvoltat sectorul de asistenţă 
socială al eparhiei, în cadrul căruia funcţio-
nează azi cantine sociale, aşezăminte pentru 
persoane traficate şi copii seropozitivi, case de 
tip familial etc.

Datorită acestor multiple realizări, 
Mitropolitul Nicolae Corneanu a fost ales 
membru de onoare al Academiei Române, la 
10 noiembrie 1992, în acelaşi an devenind şi 
membru al Uniunii Scriitorilor din România. 
De asemenea, i s-a acordat titlul de Doctor 
Honoris Causa de către Institutul Protestant 
din Cluj-Napoca (1978), Universitatea „Aurel 
Vlaicu” din Arad (2003), Universitatea de 
Medicină şi Farmacie din Timişoara (2003), 
Universitatea de Ştiinţe Agricole a Banatului 
(2003) şi Universitatea de Vest din Timişoara 
(2003), fiind totodată şi preşedinte de onoa-
re a nume-roase fundaţii şi societăţi. Oraşele 
bănăţene: Timişoara, Lugoj şi Caransebeş i-au 
conferit titlul de „cetăţean de onoare”, iar 
Grupul pentru Dialog Social i-au oferit premiul 
„pentru întreaga viaţă închinată adevărului, 
dreptăţii şi libertăţii” (1997). În anul 2000 i se 
conferă ordinul naţional „Pentru Merit” în grad 
de Mare Cruce al Preşedinţiei României, iar în 

anul 2005 a fost nominalizat de Departamentul 
de Stat S.U.A. ca „personalitate de excepţie a 
României contemporane”.

Cu ocazia împlinirii vârstei de 80 și 
90 de ani l-am sărbătorit în cadrul Filialei 
Timișoara a Academiei Române, prilej cu care 
s-au prezentat următoarele32:

„În 21 noiembrie 2013 ÎPS dr. Nicolae 
Corneanu a împlinit 90 de ani, din care peste ju-
mătate de secol dăruiţi arhipăstoririi Mitropoliei 
Banatului şi Caransebeşului şi 70 de ani neîn-
trerupţi de slujire a bisericii ortodoxe, precizând 
faptul că tânărul student în teologie a fost hiro-
tonosit diacon celibatar în anul 1943, de către 
episcopul Veniamin Nistor al Caransebeşului în 
biserica parohiei Obreja. Într-un cuvânt, putem 
spune, o viaţă pentru o credinţă şi o slujire. 
Acum, când privim înapoi, acum, când cu în-
cuviinţarea ÎPS Nicolae, încercăm, cu admiraţie 
să privim în oglinda preagenerosului său suflet, 
avem revelaţia unui om al credinţei şi al bisericii, 
unui pământean, creat de Dumnezeu după chipul 
şi asemănarea Sa şi în slujba Sa şi a credincioşi-
lor săi.

Am mai scris şi cu alte prilejuri, dar repet 
şi acum, la 4 martie 1962, student fiind, parti-
cipând la slujba de întronizare a Preasfinţitului 
Episcop ca Mitropolit al Banatului de către 
Patriarhul Justinian Marina, moment în care 
l-am văzut prima dată pe Înaltul Nicolae, cu figu-
ra-i distinsă, caldă, calmă, blândă, de o frumuse-
ţe spirituală greu de imaginat, am trăit revelaţia 
pogorârii din ceruri. Iar atunci când, peste ani, 
am văzut prima dată Capela Sixtină la Vatican, 
gândul m-a dus la mitropolitul nostru. Am vă-
zut în lumina chipului lui Dumnezeu pictat de 
Michelangelo în Geneză, un chip uman frumos, 
luminos, de o bunătate de nemăsurat, lumina 
Înalt Preasfinţitului Mitropolit Nicolae. Şi dacă 
nu ar fi trecut peste 500 de ani din momentul 
pictării Capelei Sixtine, eram tentat să cred că 
Michelangelo l-a avut în minte, în momentul re-
alizării operei sale, pe mitropolitul nostru.

Cu privire la activitatea de om al cetăţii, 
trebuie să subliniem curajul, spiritul de toleran-
ţă şi echilibru, totodată referitor la rezolvarea 
raporturilor dintre Biserica Ortodoxă şi Biserica 
Greco-Catolică, pe de o parte, şi raporturilor 
generale interconfesionale din Timişoara şi 
din Banat şi exemplu de urmat pentru ceilalţi 
ierarhi din România. Prin înţelepciunea sa pro-
verbială, înaltul echilibru interior, înţelegerea 
creştină a aproapelui, toleranţa şi capacitatea 
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excepţională de dialog, ÎPS Nicolae Corneanu 
a avut o contribuţie de necontestat cu privire 
la ceea ce, îndeobşte, numim şi trăim în Banat 
– armonia interconfesională şi interetnică. În 
fiecare an după Revoluţia din 1989, ÎPS Nicolae 
Corneanu Mitropolitul Banatului, cu prilejul 
marilor sărbători ale Paştelor, Crăciunului şi ale 
Anului Nou, ale Rugii Timişoarei a organizat la 
Mitropolie întâlniri ale conducătorilor tuturor 
confesiunilor, cu responsabilii vieţii politice, ad-
ministrative, cultural-ştiinţifice şi academice ti-
mişorene. Prin slujbe comune multiconfesionale 
la Catedrala Mitropolitană a comemorat pe eroii 
neamului şi pe cei ai Revoluţiei din Timişoara şi 
din toată ţara.

Urmare a neobositelor preocupări cărtu-
răreşti, este ales în anul 1992 membru de onoare 
al Academiei Române. Ca membru de onoare al 
Academiei Române trebuie să subliniez prodigi-
oasa activitate academică a ÎnaltPrea Sfinţitului 
Dr. Nicolae Corneanu în cadrul Filialei Timişoara 
a Academiei Române. Prezenţa Domniei Sale în 
Academia Română, ţinuta ştiinţifică remarcabilă, 
puntea trainică între ştiinţă şi religie, a fost re-
simţită în permanenţă la toate manifestările şti-
inţifice prilejuite de Zilele Academice Timişorene 
sau cu alte ocazii, Dr. Nicolae Corneanu expu-
nând lucrări remarcabile. 

Iată numai câteva din titlurile expunerilor 
ÎPSS dr. Nicolae Corneanu, membru de onoare al 
Academiei Române, la festivităţile de deschidere 
ale Zilelor Academice Timişorene:

• Cultură şi religie în Banat de-a lungul 
veacurilor, 1991;

• Ştiinţa şi religia, 1993;
• Aspecte filosofice ale cercetării rapor-

tului spirit-corp, 1995;
• Credinţa şi ştiinţele, 1997;
• Bisericile şi diviziunea lumii contem-

porane, 1999;
• Contribuţia unor reprezentanţi ai 

Bisericii din Banat la întemeierea şi dezvoltarea 
Academiei Române, 2001;

• Savantul Nicolae Paulescu şi religia, 
2003;

• Perspectivă religioasă privitoare la 
reproducerea umană asistată, 2005;

• Cărturarul bănăţean Iosif Popovici, 
2007.

Este preşedintele de onoare a numeroase 
fundaţii şi societăţi. În anul 1992 devine membru 
al Uniunii Scriitorilor din România. I s-a conferit, 
în decursul timpului, titlul de cetăţean de onoare 
al municipiilor Timişoara, Lugoj, Caransebeş ş.a.

Ca ierarh, s-a îngrijit de problemele ad-
ministrative şi gospodăreşti din eparhie, având 
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multiple iniţiative, dintre care amintim: construc-
ţia unui nou corp de clădire la centrul eparhial, 
montarea şi sfinţirea bisericii de lemn din incinta 
reşedinţei (1972), reorganizarea tipografiei 
arhidiecezane şi înzestrarea cu un sediu potrivit 
(1982), organizarea unei colecţii muzeale la 
catedra Mitropolitană din Timişoara, sprijinirea 
ridicării şi pictării a zeci de noi lăcaşuri de cult, 
restaurarea unor monumente istorico-bisericeşti 
din eparhie, construcţia a numeroase biserici noi, 
sprijinirea mănăstirilor (ctitorirea în anul 1969 
a noii biserici de la mănăstirea Şag-Timişeni şi 
reînfiinţarea Mănăstirii Cebza în anul 1993), 
înfiinţarea Facultăţii de Teologie din Timişoara 
şi Arad (1993) ş.a.

Am avut ocazia să aflu, în mod direct, pă-
rerile despre Mitropolitul Banatului, dr. Nicolae 
Corneanu, de la cea mai înaltă personalitate 
a lumii ortodoxe, Prea Fericitul Bartolomeu I, 
Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, cu 
ocazia unei vizite efectuate în Turcia.

În momentul în care m-am prezentat 
Prea Fericitului Patriarh Ecumenic Bartolomeu 
al Constantinopolului şi i-am spus că sunt din 
Timişoara şi că reprezint judeţul Timiş în Senatul 
României, a început să vorbească în cuvinte 
calde, admirative despre confratele Nicolae, 
Mitropolitul Banatului. Pentru noi, cei care repre-
zentam Timişoara la întâlnirea cu Prea Fericitul 
Patriarh al Constantinopolului, faptul că a zăbo-
vit în discuţie despre excepţionala lucrare a Înalt 
Prea Sfinţitului Nicolae Corneanu, Mitropolitul 
Banatului, a fost un moment de mândrie şi de 
admiraţie faţă de arhipăstorul nostru şi confra-
tele nostru de la Academia Română”.

Aşadar, Mitropolitul Nicolae Corneanu 
a fost un ierarh de înaltă ţinută morală şi 
academică, creator al unei opere ştiinţifice 
impresionante, care aşteaptă încă să fie anali-
zată şi sistematizată, o personalitate marcantă 
a Bisericii şi societăţii contemporane, un om de 
exemplară bunătate şi evlavie, dăruit cu trup 
şi suflet misiunii sale şi un „savant de talie 
naţională, ale cărui studii au şi un vădit interes 
internaţional”.33

* * *

1 Episcopii academicieni Nicolae Popea (1889-1909), Mi-
ron Cristea (1910-1919) şi Emilian Birdaş (1994-1996)
2 Unchiul mitropolitului a fost diaconul Cornel Corneanu, 
secretar al episcopului Miron Cristea şi unul din cei mai 
cunoscuţi teologi, publicişti, oameni de cultură şi politici-

eni ai Banatului acelor vremuri, vicepreşedinte al Camerei 
Deputaţilor şi membru în toate forurile de condu-cere ale 
Bisericii, a cărui viaţă şi activitate l-au influenţat foarte 
mult pe viitorul mitropolit, după cum însuşi a mărturisit 
în mai multe rânduri.
3 Robert Lazu, I.P.S. Mitropolit dr. Nicolae Corneanu – 
membru de onoare al Academiei Române, în vol Acade-
mia Română, filiala Timişoara. Istoric, 1951-1999, Timi-
şoara, 1999, p. 141.
4 Lucrarea de licenţă Contra lui Cels, susţinută la catedra 
de Patrologie, a fost publicată sub titlul Origen şi Celsus. 
Confruntarea creştinismului cu păgânismul, Ed. Anasta-
sia, Bucureşti, 1999.
5 Editura Amarcord, Timişoara, 1998.
6 Pr. prof. Ion Bria, Mari teologi români: Ioan Casian, în 
„Ortodoxia”, an XXXIX, nr. 1, 1987, p. 158.
7 Cu purtarea de grijă şi postfaţa mitropolitului Nicolae 
Corneanu, în editura Mitropoliei Banatului au apărut şi 
două lucrări ale preotului profesor Ioan G. Coman: Fru-
museţile iubirii de oameni în spiritualitatea patristică, 
Timişoara, 1988, Şi Cuvântul trup s-a făcut, Timişoara, 
1993.
8 În anul 1948, diaconul profesor Nicolae Corneanu a fost 
arestat de autorităţile comuniste la Caransebeş şi timp de 
patru luni a fost anchetat la Lugoj şi în beciurile Securită-
ţii din Timişoara, str. C.D. Loga, clădirile 38-42, arestul II, 
nr.40, cf. Ileana Silveanu, Cărările Speranţei, vol.III, Ed. 
Marineasa, Timişoara, 2002, pp. 133-138.
9 Călugăria a fost făcută la mănăstirea Cernica, în data de 
12 ianuarie 1961, iar hirotonia întru arhiereu a avut loc în 
biserica „Sfântul Spiridon Nou” din Bucureşti, la 15 ianu-
arie 1961, instalarea în funcţia de episcop al Aradului fă-
cându-se la 22 ianuarie, în catedrala episcopală din Arad.
10 Instalarea noului mitropolit s-a făcut duminică, 4 martie 
1962 în catedrala mitropolitană din Timi-şoara de către 
patriarhul Justinian Marina şi alţi membri ai Sfântului Si-
nod, în prezenţa multor preoţi şi credincioşi din Banat. 
În cuvântarea rostită cu acest prilej, Înalt Prea Sfinţia Sa 
spunea: „… în clipele acestea solemne fac juruinţă în faţa 
lui Dumnezeu şi a voastră de a nu precupeţi nimic întru 
împlinirea tuturor îndatoririlor ce-mi revin ca arhiereu, 
îndrumător şi conducător al turmei duhovniceşti ce mi s-a 
dat spre păstorire, aşa încât să pot spune mereu, ca altă-
dată Cel căruia ne închinăm: „pe cei ce mi i-ai dat […] 
astfel i-am păzit că n-a pierit nici unul dintre ei” (Ioan 17, 
12), cf. rev. „Mitropolia Banatului” (în continuare „M.B.”), 
anul XII, nr. 1-4, ianuarie-aprilie 1962, pp. 40-41. Alte 
date privind biografia, viaţa şi opera mitropolitului Nico-
lae Corneanu la: Pr.prof.dr. Mircea Păcurariu, Dicţionarul 
teologilor români, Bucureşti, 1996, p.119; Aquilina Bi-
răescu, Diana Zărie, Scriitori şi lingvişti timişoreni (1945-
1999), Dicţionar bibliografic, Ed. Marineasa, Timişoara, 
2000, pp. 59-61; Constantin Toni Dârţu, Personalităţi 
române şi faptele lor, 1950-2000, vol. II, Ediţie Selecti-
vă, Iaşi, august 2001, pp. 54-55; George Dinu, Toamna 
Mitropolitului Nicolae, Ed. Mirton, Timişoara 2002, pp. 
9-19; Liviu Mărghitan, Iulian Negrilă, Membrii Academiei 
Române originari din judeţul Caraş-Severin, Ed. Multi-
media Internaţional, Arad, 2006, pp. 83-91; Dicţionar al 
scriitorilor din Banat, Ed. Universităţii de Vest, Timişoara, 
2005, concepţie, coordonare generală şi revizie Alexandru 
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patristică în limba română, în: „F.D.”, an. LXIII, nr. 36-37, 
5 septembrie 1948, pp. 3-5; Sfântul Hippolyt: Predică la 
Sfânta Teofanie, traducere, în: „F.D.”, an. LXIV, nr. 3-5, 30 
ianuarie 1949, pp. 6-8; nr. 6-8, 20 februarie 1949, pp. 5-7; 
Uniunea ipostatică explicată de Leonţiu din Bizanţ, în: 
„Telegraful român” (în continuare „T.R.”), Sibiu, an. XCIX, 
nr. 43-44, 15 noiembrie 1951, p. 2; Traducerile româneşti 
din literatura patristică făcute după versiuni ruseşti (Sca-
ra raiului a lui Ioan Klimax), în: „M.B.”, an. IV, nr. 11-12, 
noiembrie-decembrie 1954, pp. 25-30; Un mare predica-
tor de limbă latină: Petru Hrisologul, în: „M.B.”, an. V, nr. 
10-12, octombrie – decembrie 1955, pp. 14-24; Cultura 
veche slavă, păstrătoare a comorilor patristice, în: „M.B.”, 
an V, nr. 10-12, octombrie – de-cembrie 1955, pp. 73-74; 
Rugăciunea de umilinţă a Sf. Efrem Sirul, în: „M.B.”, an 
VI, nr. 4-6, aprilie – iunie 1956, pp. 38-40; Canonul cel 
Mare al Sf. Andrei Cretanul, în: „M.B.”, an. VI, nr. 4-6, 
aprilie – iunie 1956, pp. 40-44; La originea „pastoralelor” 
de azi (Epistolele pascale ale Sf. Atanasie cel Mare), în: 
„M.B.”, nr. 4-6, aprilie – iunie 1956, pp. 101-102; Contri-
buţia scolaştilor la înţelegerea „Scării” Sfântului Ioan Kli-
max, în „Mitropolia Moldovei şi Sucevei” (în continuare 
„M.M.S.”, an. XXXIII, nr. 8-9, august-septembrie 1957, pp. 
602-606; Despre cele opt duhuri ale răutăţii (Ioan Damas-
chin), în: „T.R.”, an. 105, nr. 35-36, 15 septembrie 1957, 
p. 3.; Ucenicii Sfinţilor Apostoli ne învaţă, în: „T.R.”, an 
106, nr. 15-16, 15 aprilie 1958, p.4; Calea de mijloc, în: 
„T.R.”, an. 106, nr. 21-22, 1 iunie 1958, p.4; Scara şi trep-
tele în viaţa duhovnicească, în „M.M.S.”, an. XXXIV, nr. 
5-6, mai – iunie 1958, pp. 453-459 (prezentare de preot 
prof. Milan Şesan, în rev. „Byzantinoslavica”, Praga, XX-e 
année, nr. 2/1959, p. 375); Cu privire la semnificaţia ori-
ginară a cuvântului „catolic”, în: „Mitropolia Ardealului” 
(în continuare „M.A.”), an. IV, nr. 1-2, ianuarie – februarie 
1959, pp. 42-53 (prezentare de preot prof. M. Şesan, în 
rev. „Byzantinoslavica”, Praga, XX-e année, nr. 1/1960, p. 
140 şi în „Theologische Literaturzeitung”, nr. 10/1961, p. 
794); Chipul preotului adevărat după Fericitul Ieronim, 
în „Mitropolia Olteniei”, an. XI, nr. 1-2, ianuarie-februarie 
1959, pp. 24-31; Frumuseţea ca atribut al Dumnezeirii, 
în: „Studii Teologice” (în continuare „S.T.”), seria II, an. 
XI, nr. 5-6, mai-iunie 1959, pp. 297-313; Cum trebuie să 
ne rugăm (Origen: Despre rugăciune), în: „T.R.”, an 107, 
nr. 27-28, 15 iulie 1959, p. 2.; Circulaţia unei scrieri pa-
tristice în Ardeal (Scara raiului), în „M.A.”, an. IV, nr. IV, 
nr. 7-8, iulie-august 1959, pp. 594-595; Aspecte din liri-
ca ambroziană, în „S.T.”, seria II, an. XI, nr. 7-8, septem-
brie-octom-brie 1959, pp. 443-452; Actualitatea tratatului 
lui Tertulian: Despre prescripţia ereticilor, în: „M.M.S.”, 
an. XXXV, nr. 9-12, septembrie-decembrie 1959, pp. 580-
588; Sedulius: Imn la naşterea lui Hristos, (trad.) în cola-
borare cu pr. Petru Iacobescu, în: „Îndrumătorul bisericesc 
al Arhiepiscopiei Sibiului pe anul 1960”, Sibiu, 1960, p. 
169; Ambrozie: De lucruri veşnic creator, (trad.) în: „Te-
legraful român”, an 108, nr. 33-34, 1 septembrie 1960, 
p. 4; Contribuţia unui scriitor vechi creştin la înţelegerea 
sistemului filozofic a lui Protagora, în rev. „M.A.”, an. V, nr. 
7-8, iulie-august 1960, pp. 560-562 (traducere germană, 
în: Bibliotheca classica orientalis, Berlin, Heft 4, 1963, pp. 
246-247); Tălmăciri din lirica ambroziană, în: „M.M.S.”, 
an. XXXVII, nr. 1-2, ianuarie-martie 1961, pp. 9-17.
14 Poate fi înlocuit „Tatăl nostru” cu rugăciuni impro-
vizate, în: „Almanahul parohiei ortodoxe române din 
Viena pe anul 1964”, Viena, 1963, pp. 46-48; Alesul 

Ruja, pp. 190-196; Delia Melinescu, Direcţii teologice în 
opera I.P.S. Nicolae Corneanu, Teză de licenţă, Facultatea 
de Litere, Istorie şi Teologie, Timişoara 2001, pp. 9-17; 
Gheorghe Silviu Sutac, Aspecte ale spiritualităţii creştine 
în opera mitropolitului Nicolae Corneanu, Teză de licenţă, 
Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie, Timişoara, 2003.
11 Preot prof. Ştefan Alexe, Preocupări patristice ale I.P.S. 
Mitropolit Dr. Nicolae Corneanu, în rev. „Biserica Orto-
doxă Română”, Bucureşti, anul CV, nr. 3-4, martie-aprilie 
1987, p. 22.
12 +Timotei, Episcopul Aradului, Îngemănare sfântă, în 
rev. „Biserica Ortodoxă Română”, Bucureşti, anul CV, mar-
tie-aprilie,1987, p. 16.
13 Autoritatea episcopală după Sf. Ciprian, în: „Foaia Die-
cezană” (în continuare „F.D.”), Caransebeş, an LVI, nr. 34, 
22 august 1943, pp. 4-5; nr. 35, 29 august 1943, pp. 3-4; 
Problema sufletului la scriitorul bisericesc Arnobiu, în 
rev. „Altarul Banatului” (în continuare „A.B.”), Caranse-
beş, an. I, nr. 9-10, septembrie-octombrie 1944, pp. 387-
391; Despre moartea prigonitorilor (trad.), în: „Biserica 
Bănăţeană” (în continuare „B.B.”), an VI, nr. 40-41, 7 
octombrie 1945, pp. 3-5; Un episcop filosof (Synesius al 
Cyrenei), în:„F.D.”, an LX, nr. 38-39, 23 septembrie 1945, 
pp. 6-7, nr. 40-41, 7 octombrie 1945, pp. 5-6; Fericitul 
Augustin ca predicator, în: „Duh şi adevăr”, an. VI, nr. 
1-3, ianuarie-martie 1946, pp. 11-18; nr. 4-6, aprilie-iu-
nie 1946, pp. 8-18; Semnificaţia noţiunii de „filozofie” 
la Sfinţii Părinţi ai Bisericii, în: „B.B.”, an. VI, nr. 9-10, 3 
martie 1946, pp. 3-5; Încercări de critică literară în epoca 
patristică, în: „F.D.”, an LXI, nr. 25-26, 16 iunie 1946, pp. 
4-5; Sfântul martir Cassian, în „B.B.”, an. VII, nr. 27-28, 7 
iulie 1946, p.4 şi nr. 29-30, 21 iulie 1946, pp. 7-8; Artişti 
păgâni convertiţi la creştinism, în: „F.D.”, an. LXI, nr. 46-
47, 10 octombrie 1946, pp. 4-5; nr. 48-49, 24 noiembrie 
1946, pp. 3-4; În căutarea adevărului (Hermia Filosoful”), 
în „B.B.”, an VIII, nr. 3-4, 19 ianuarie 1946, pp. 2-5; „Car-
pe rosam”, în: „B.B.”, an. VII, nr. 21-22, 25 mai 1947, pp. 
3-4; Sfântul Ioan cel Milostiv patriarhul Alexandriei, în: 
„Duh şi Adevăr”, an. VII, nr.7-9, iulie-septembrie 1947, 
pp. 11-15, an. VIII, nr. 10-12/1947 şi 1-3/1948, octom-
brie 1947- martie 1948, pp. 6-10; Încercări de estetică 
creştină – Frumuseţea omului, în: „A.B.”, an. IV, nr. 7-12, 
iulie-decembrie, 1947, pp. 178-185; Darul lacrimilor, în: 
„Legea românească”, Oradea, an. XXVII, nr. 13-14, 15 iu-
lie 1947, pp. 96-97; „Sfinţi” şi „fericiţi” Părinţi ai Bisericii, 
în: „F.D.”, an. LXII, nr. 28-29, 13 iulie 1947, p. 7 şi nr. 
30-31, 27 iulie 1947, pp. 2-4; Veacul râsului, în: „Legea 
românească”, an. XXVII, nr. 15, 1 august 1947, pp. 110-
111; Ceva despre un mic cod creştin al manierelor elegan-
te din sec. XII, în: „F.D.”, an. LXII, nr. 36-37, 14 septembrie 
1947, pp. 2-4; Sf. Grigorie din Nazianz autor dramatic?, 
în: „F.D.”, an. LXII, nr. 42-43, 9 noiembrie 1947, p. 5, nr. 
44-45, 23 noiembrie 1947, pp. 2-4; Limitele perioadei pa-
tristice, în: „F.D.”, an. LXII, nr. 46-47, 7 decembrie 1947, 
pp. 2-3; Moartea ereticului Arie în lumina documentelor 
istorice, în: „Biserica şi Şcoala”, (în continuare „B.Ş.”), an. 
LXXII, nr. 7, 15 februarie 1948, pp. 48-50 şi nr. 8, 22 fe-
bruarie 1948, pp. 56-57; Din viaţa Sfântului Ioan Scăra-
rul, în: „B.B.”, an. VIII, nr. 12-13, 28 martie 1948, pp. 3-6; 
Încercări portretistice în literatura celor dintâi secole creş-
tine, în: „F.D.”, an. LXIII, nr. 30-31, 25 iulie 1948, pp. 2-4; 
Generalităţi asupra stilului literaturii patristice, în: „F.D.”, 
an. LXIII, nr. 34-35, 22 august 1948, pp. 2-4; Onomastica 
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lui  Dumnezeu (Arhiepiscopul Victorin Ursache), în: Ca-
lendarul „Credinţa” pe 1976- Detroit, pp. 62-64; Din 
istoria şi viaţa poporului român şi a Bisericii Ortodoxe 
Române, în: „Almanahul parohiei ortodoxe române din 
Viena pe anul 1977”, Viena, 1977; Comuniunea Bise-
ricilor, în: „M.B.” an XXIV, nr. 4-6, aprilie-iunie 1974, 
pp. 206-211, versiune germană: Zur Gemeinschaft der 
Kirchen, în: „Standpunkt, Evangelische Monatsschrift”, 
II Jahrgang, Heft 12, Dezember 1974, pp. 324-325; Te-
meiul învăţăturii noastre, în: Calendarul ortodox „Cre-
dinţa” pe anul 1966, Detroit, 1965, pp. 38-39; Originea 
şi semnificaţia unei vechi legende, în: Calendarul orto-
dox „Credinţa” pe anul 1974, Detroit, 1974, pp. 47-49; 
Chipul lui Iisus, în: rev. „Vestitorul”, Paris, seria II, an. 
VIII, nr. 1-5, ianuarie-mai 1980, pp. 29-30; Afinităţi ro-
mâno-franceze, în: rev. „Vestitorul”, seria II, an. VIII, 
nr. 1-5, ianuarie-mai 1980, pp. 33-34; Eufrosin Poteca 
bursier la Paris, în: rev. „Vestitorul”, seria II, an. VIII, iu-
nie-iulie 1980, pp. 13-14; Napoleon în conştiinţa româ-
nilor, în: rev. „Vestitorul”, Paris, seria II, an VIII, nr. 6-9, 
iunie-iulie 1980, pp. 41-44; Pomul de Crăciun, în: rev. 
„Vestitorul”, Paris, seria II, an. VII, nr. 6-12, iunie-de-
cembrie 1979, pp. 49-52; Ouăle de Paşti, în rev. „Ves-
titorul”, Paris, seria II, an. VIII, nr. 1-5, ianuarie-mai 
1980, pp. 31-32; Foloasele trezviei, în: „The Altar”, 
Almanah 1970, Londra, pp. 94-96; Mireasma duhovni-
cească, în: „Almanahul parohiei ortodoxe române din 
Viena”, XIX, 1980, pp. 83-85; „Vertical” şi „orizontal” în 
terminologia ecumenistă, în: Calendarul „Credinţa” pe 
anul 1975, Detroit, 1975, pp. 117-119.
15 Egyik, Románia területén levõ, régi baptisztérium 
theológiai bizonysága (Mărturia teologică a unui vechi 
baptisteriu de pe teritoriul României), în: „Református 
Szemle”, Cluj, an. LXX, nr. 1, ianuarie-februarie 1977, pp. 
8-10; Goana după senzaţional (Evanghelia Sf. Toma), în: 
rev. „M.B.”, an XXV, nr. 4-6, aprilie-iunie 1975, pp. 271-
274 şi Felfedeztek egy új Evangéliumot? (S-a descoperit 
o nouă Evanghelie ?), în: „Református Szemle”, Cluj, an. 
LXIX, nr. 4, iulie-august 1976, pp. 269-272.
16 Ioan Scăraru, Scara raiului, Ed. Amarcord, Timişoara, 
1994; ed.II, 1997; ed.III, 2000; ed.V, 2004.
17 Bucureşti, Ed. Anastasia, 1995.
18 Birăescu, Zărie, op.cit., p.61.
19 Alexe, op.cit., p.19.
20 Învăţătura creştină ortodoxă, Ed. Mitropoliei Banatului, 
Timişoara, 1971; Pedobaptismul de-a lungul vremii, Ed. 
Mitropoliei Banatului, Timişoara, 1975; Fundamentarea 
teologică a pedobaptismului, Ed. Mitropoliei Banatului, 
Timişoara, 1979; Temeiurile învăţăturii ortodoxe, Ed. Mi-
tropoliei Banatului, Timişoara, 1981; Învăţătura ortodoxă 
despre mântuire, Ed. Mitro-poliei Banatului, Timişoara, 
1983; Învăţături ale Bisericii Ortodoxe, Ed. Mitropoliei 
Banatului, Timişoara, 1987.
21 Mărturii despre anul 1918 la Caransebeş. Extras din 
Studii şi comunicări de Etnografie şi Istorie, vol. II, Ca-
ransebeş, 1977, pp. 477-480; Biserica românească din 
nord-vestul ţării în timpul prigoanei horthyste, Ed. Insti-
tutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 
Bucureşti, 1986.
22 Credinţă şi viaţă, Ed. Dacia, Cluj, 2001; Pe firul vremii 
– meditaţii ortodoxe, Ed. Jurnal literar, Bucureşti, 2000; 

Pe baricadele presei bisericeşti, vol..I-II, Ed. Mitropoliei 
Banatului, Timişoara 2000.
23 Lev. Gillet, Semnificaţia cinstirii Sfintei Cruci (trad.), în 
rev. „M.B.” an. XVII, nr. 7-9, iulie-sep-tembrie 1987, pp. 
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ACADEMICIANUL 
    PĂUN ION OTIMAN 1, 2

Omul. Cărturarul bănăţean, Păun Ion 
Otiman, descinde, ca formaţie şi mentalitate, 
din tradiţiile intelectuale ale Banatului, având 
în permanență îndreptată atenția către toate 
problemele societății românești de azi. În 
vălmăşagul evenimentelor ce au urmat după 
decembrie 1989, în care oamenii, cuprinşi de o 
inexplicabilă furie, par mai doritori să lovească 
decât să înţeleagă şi mai grăbiţi să distrugă 
decât să construiască, P.I. Otiman a considerat 
că poate să aducă puţină lumină, în special în 
rezolvarea problemelor rurale, în care esenţială 
rămâne chestiunea oamenilor de la ţară.

P.I. Otiman, cu înfăţişarea sa masivă, 
mişcările de om dintr-un neam care s-a clin-
tit doar în ritmul larg şi rar al anotimpurilor, 
cu privirea lui caldă, vocea catifelată şi vorba 
plină de înţelepciune, e un om care aparţine 
ruralului, motiv care l-a determinat să-și dedice 
viața întreagă problematicii satului românesc. 
Ţinuta, sobrietatea, eleganţa vestimentară, 
zâmbetul cald, prietenos, pe care-l aduce celor 
cărora se adresează în semn de bună ziua, de 
plăcere a reîntâlnirii, acesta este omul, Păun 
Ion Otiman.

Dascăl de omenie şi de înţelepciune, 
P.I. Otiman, prin trăsăturile sale fundamentale 
de caracter și comportament, l-au făcut să fie 
îngăduitor, cu sufletul deschis, familiar, văzân-
du-și însă cu perseverență de propriul drum. 
Astfel, P.I. Otiman apare ca o personalitate 
complexă, frământat de multe probleme ale 
epocii, la care caută să dea răspunsuri limpezi 
şi convingătoare, ceea ce-l face un adevărat 
exponent al societăţii de azi.

Profesorul – rectorul. Prezentarea 
activităţii profesorului P.I. Otiman ca rector 
trebuie să înceapă de la câteva mari proiecte 
pe care le-a conceput şi, în mare parte, le-a 
pus în operă în domeniul universitar. Dar, 
aceste realizări cel mai bine pot fi prezentate 

Acad. Valeriu D. Cotea,  
Prof.dr. Vasile Goșa

chiar de autorul lor, preluate dintr-o carte de 
referinţă a rectorului P.I. Otiman3: „În ziua 
de 10 ianuarie 1990, zi în care se mai auzeau 
împuşcături răzleţe în Timişoara, prin votul 
exprimat democratic prima dată în comunitatea 
noastră universitară, după alungarea Regelui 
Mihai în anul 1947 de către comunişti, profe-
sorii şi studenţii mi-au încredinţat mandatul de 
rector al universităţii. Puţini dintre noi, la acea 
dată, în iureşul evenimentelor contradictorii ce 
se desfăşurau, aveam să anticipăm complexita-
tea perioadei de reformă a învăţământului şi a 
universităţii noastre. La scurt timp după acest 
moment, atunci când puteam număra pe degete 
colegii care au avut curajul să-şi exprime liber, 
deschis opiniile, mai cu seamă dacă acestea conţi-
neau evidente componente de gândire civică sau 
liberală, am aşternut pe hârtie concepţia mea cu 
privire la restructurarea generală a agriculturii, 
a învăţământului superior agronomic şi a cerce-
tării ştiinţifice agricole, într-o scrisoare adresată 
miniştrilor de atunci ai învăţământului şi agri-
culturii”4.

Agronomia timişoreană a fost cea dintâi 
instituţie de învăţământ superior din România 
care a adoptat, imediat după 1989, statutul de 
universitate. Această decizie a avut consecinţe 
favorabile cu privire la aderarea universității 
pe care a condus-o în programele europene, 
în primul rând PHARE şi TEMPUS, precum 

http://prof.dr/


356

şi la numeroase parteneriate internaţionale. 
Universitatea a realizat contacte internaţionale 
majore, organizând la Timişoara, încă în martie 
1991, primele reuniuni științifice europene, 
sub egida Consiliului Europei, întruniri care 
au marcat debutul internaţional al instituţiei, 
considerată, în acel moment, printre puţinele 
universităţi cu atmosferă democratică şi cu 
vocaţie europeană din România.

Pentru creşterea calităţii procesului 
didactic şi ştiinţific, rectorul P.I. Otiman s-a 
preocupat de îmbunătățirea resurselor 
umane ale universităţii, înţelegând, prin 
aceasta, calitatea profesională a personalului 
didactic, afirmarea acestuia prin performanţă 
ştiinţifică, competitivitate naţională şi inter-
naţională, precum şi calitatea managerială şi 
executivă a personalului economic şi adminis-
trativ. În concepția sa, resursele umane au mare 
importanţă în competiţia europeană, fapt ce l-a 
determinat să faciliteze unui număr important 
de cadre didactice de vârstă tânără şi medie, 
participarea în numeroase proiecte interna-
ţionale prin stagii de pregătire în laboratoare 
performante din lume, aceștia validându-şi, 
astfel, calităţile didactice şi ştiinţifice, aducând, 
totodată, prestigiu universităţii. Ca răspuns 
al performanţei în această perioadă, cadrele 
didactice din USAMVB Timișoara au câşti-
gat 11 premii ale Academiei Române, două 
premii Opera Omnia, precum şi multe premii 
internaţionale semnificative. Drept corolar al 
activităţii ştiinţifice, în clasamentele CNCSIS 
din anii 2002, 2003, universitatea s-a clasat, 
de fiecare dată, pe primul loc.

S-a realizat, printr-un proiect major 
finanţat de Banca Mondială şi compania 
Monsanto, singurul laborator de transfer de 
gene pentru modificarea genetică a soiuri-
lor de cartof din România şi printre puţinele 
din Europa Centrală şi de Est, unde s-a reali-
zat, pentru prima dată în România, transferul 
genei Bt (pentru rezistenţă la atacul gândacului 
din Colorado), adică modificarea genetică a 
două soiuri de cartofi.

Conştient de necesitatea modernizării 
şi extinderii bazei didactice, ştiinţifice şi de 
extensiune, rectorul P.I. Otiman s-a preocu-
pat constant şi permanent de dezvoltarea 
materială a universităţii. În condiţiile recon-
stituirii proprietăţilor, conform Legii fondului 
funciar, universitatea nu numai că nu a pierdut 
din suprafaţa agricolă, ci a redobândit peste 

1.000 ha, la Timişoara – km 6, Voiteni, Teremia, 
Caransebeş, Lugoj – Herendeşti şi Sânnicolau 
Mare, fondul funciar al universităţii ajungând la 
3.000 ha, la predarea mandatului în decembrie 
2004, punând, în acest fel, bazele didactice la 
Şcoala de Agricultură din Voiteni şi transforma-
rea acesteia în şcoală europeană pentru fermi-
eri, precum și baze de cercetare la Staţiunea de 
dezvoltare pomicolă de la Caransebeş, la pepi-
nierele pomicole din Lugoj şi Sânnicolau Mare, 
la plantaţiile pomicole de la Herendeşti şi Brebu 
şi platforma agroindustrială de la km 6.

Rectorul P.I. Otiman a înfiinţat în 
universitate, pentru prima dată în România, 
domenii noi ca Ingineria genetică, Ingineria 
mediului agricol, Tehnologia produselor 
agroalimentare, Extracte şi aditivi alimen-
tari, Controlul calităţii produselor alimen-
tare, Peisagistica, Managementul dezvoltării 
rurale, Silvicultura etc. Drept consecinţă a 
acestei concepţii de dezvoltare academică, 
USAMV Timișoara a devenit în România liderul 
de necontestat al reformei învăţământului 
agroalimentar.

Ca rector al Universităţii de Ştiinţe 
Agricole a Banatului, timp de 15 ani, de la înce-
putul anului 1990 şi până la sfârșitul anului 
2004, prof. P.I. Otiman a avut contribuţii 
substanţiale în modernizarea şi compatibiliza-
rea învăţământului superior agroalimentar şi 
a cercetării ştiinţifice din România cu cele din 
Uniunea Europeană. 

A dat în folosinţă la noua Facultate de 
Tehnologii Alimentare două corpuri, în cea mai 
mare investiţie a Universității, a treia ca valoare 
şi suprafaţă desfăşurată realizată după 1990 
în ţară. În mandatul său, s-au realizat impor-
tante modernizări ale amfiteatrelor, spaţiilor 
de învăţământ de la ID, laboratoarele aferente 
Silviculturii şi Peisagisticii, heleşteele, labora-
toarele, câmpurile floricole şi dendrologice de la 
S.T.N. etc. A cumpărat suprafaţa de 10.000 mp, 
într-un cadru mirific, la Muntele Semenic – Trei 
Ape, pentru construcţia viitoarei Cabane Silvice 
şi pentru Agroturism montan. A reabilitat trei 
din patru cămine, oferind condiţii decente de 
locuit pentru studenţi. Lucrările desfăşurate la 
cele trei cămine au depăşit suma de 10 miliar-
de lei, concretizată în modernizarea grupurilor 
sanitare, dotarea cu mobilier şi lenjerie nouă, 
mochetă şi tâmplărie cu geamuri termopan, 
conectarea la reţeaua de cablu TV şi Internet. 
S-a amenajat clubul studenţilor în suprafaţă de 



356 357

180 mp, spaţiu mobilat şi conectat la Internet. 
Cantina studenţească, prin alocarea de peste 5 
miliarde de lei, a fost modernizată, fiind recu-
noscută de toţi cei care vizitează universitatea 
noastră, ca fiind cea mai frumoasă şi cea mai de 
calitate din ţară. S-au reabilitat dispensarele me-
dicale, acestea fiind cele mai moderne din cadrul 
Policlinicii studenţeşti Timişoara. De asemenea, 
în parte, s-a amenajat baza sportivă a universită-
ţii. A urmărit realizarea unui echilibru financiar 
între venituri şi cheltuieli, universitatea având 
în permanenţă capacitate de plată. Salarizarea 
personalului, după cum rezultă din datele sta-
tistice ale Ministerului Educaţiei şi Cercetării, 
s-a situat în fiecare an cu 5-20% peste nivelul 
celorlalte universităţi de profil din ţară şi a celor 
din Timişoara. 

În anul 2005, profesorul Păun Ion 
Otiman scrie o carte remarcabilă5, 6, o oglindă 
a activității sale ca rector. Concepută şi scrisă la 
un nivel de superioară intelectualitate, cartea 
Agronomia Banatica reţine de-a lungul celor 
500 de pagini, prin varietatea şi profunzimea 
problemelor abordate, prin înălţimea unei 
gândiri independente şi prin limbajul propriu. 
Singulară, exemplară şi, în acelaşi timp, greu 
de clasat într-un gen anume – monografie, 
jurnal, memorii sau, conform autorului, evocări 
şi reflecţii, cartea se află, la graniţa dinte 
evocare şi eseistică. Elaborată cu inteligenţă şi 
farmec, cartea atrage prin conţinutul ei capti-
vant şi prin fluenţa stilului. Personal, am citit-o 
pe nerăsuflate, la unele fragmente revenind şi, 
oenolog fiind, le-am „sorbit”, pe îndelete, ca pe 
un vin de mare marcă, declară acad. V.D. Cotea, 
consemnând: „implicarea în miezul evenimente-
lor prezentate, permite autorului să vadă nu de 
sus şi nici de departe. Ca urmare, textul, datele 
şi faptele prezentate sunt selectate din incandes-
centa realitate trăită, fără altă cenzură decât 
aceea a respectului pentru adevăr şi valoare şi a 
refuzului sever faţă de fals şi demagogie.

Partea cea mai importantă, cea care 
constituie o adevărată coloană de susţinere a 
cărţii, este rezervată problemelor generale ale 
agriculturii româneşti. Aprecierile asupra satului 
românesc, considerat de autor „matricea funda-
mentală a neamului nostru”, în buna tradiţie de 
la Rebreanu şi Blaga încoace, au încărcătura ne-
cesară a urgenţei, a condiţiei sine qua non în faţa 
comandamentelor prezente, obligând la reflecţie. 
Participarea autorului la transformarea satului 
bănăţean – cu al cărui destin se confundă – pro-

pune cititorului un orizont diferit de cel cu care 
era obişnuit.”

Consider că este util – pro memoria –, 
spune autorul P.I. Otiman, ca şi acum, măcar 
câteva din cele mai de seamă împliniri concepute 
şi înfăptuite de mine, împreună cu colegii şi stu-
denţii universităţii, să le reiterez, menţionând, 
însă, de la început, faptul că, la data debutului de 
mandat, m-a preocupat numai şi numai ceea 
ce aveam eu de înfăptuit ca rector şi nu ce au 
(sau nu au) făcut predecesorii mei.

Profesiunea de credință, ca rector, timp de 
15 ani, și-a formulat-o la încheierea mandatului 
în 2004, în următorul decalog:

• La începutul mandatului meu m-a 
preocupat viitorul universităţii, adică ce pot să 
fac pentru progresul comunităţii academice şi nu 
m-a interesat nimic din ce şi cât au făcut sau ce şi 
cât nu au făcut predecesorii mei. 

• Rectorul trebuie să fie primul simbol 
şi primul slujbaş al universităţii. Ca simbol, am 
încercat să onorez cu prestanţă instituţia şi cole-
gii; ca slujbaş, am lucrat pentru colectivitatea 
academică, pentru Dvs.

• Ca rector am încercat să fiu un om al 
echilibrului, al ponderării, nu am plătit poliţe, 
nu am jignit şi nu am purtat ranchiună nimănui, 
chiar dacă, nu de puţine ori, am avut parte de 
atitudini cel puţin potrivnice.

• Ca rector, nu am avut conflicte cu cole-
gii, cu atât mai mult cu cei mici. 

• Ca rector, am încercat, şi, în mare 
măsură, am reuşit, să fiu tare cu cei tari, iar 
raporturile, dificultăţile şi diferendele cu cei mai 
mici le-am lăsat să le rezolve colaboratorii mei.

• Cu autorităţile, indiferent de culoarea 
lor politică, în limitele unei atitudini civilizate, am 
avut relaţii corecte; nu am preamărit pe nimeni, 
părându-mi-se nedemnă atitudinea de adulaţie, 
atât pentru mine ca rector, cât şi pentru comunita-
tea universitară pe care am reprezentat-o.

• Am pus mult mai mare preţ pe puncte-
le de vedere, opiniile şi criticile adversarilor mei, 
decât pe „aprobările” permanente ale yesmanilor 
de care am avut parte, în număr destul de mare, 
în aceşti mulţi ani. La preluarea mandatului 
(mandatelor), nu am dat nici un fel de atenţie 
primilor care au încercat să urce în barca mea, 
deoarece am ştiut că aceştia vor fi primii care o 
vor părăsi (fapt confirmat, acum, de realitatea 
acestor zile). 

• Nu am fost sensibil niciodată la corul 
lăudătorilor, pentru că am ştiut că aceia care au 
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profesia de adulator, yesmanii, la prima ocazie, 
trec în adevărata lor ipostază, cea de delator.

• Ca om politic, timp de 14 ani şi ca 
senator în două mandate, mi-am folosit poziţia 
şi puterea de influenţă în slujba universităţii, 
a învăţământului şi a ştiinţei româneşti. Viaţa 
boemă, liniştea şi dulcea lene de dimineaţă, de 
sâmbătă şi duminică a profesorului universitar 
nu a făcut casă bună cu viaţa mea de rector. 

• Având la activ circa 1000 de zboruri 
şi câteva sute de drumuri cu trenul sau maşina 
Timişoara – Bucureşti, am renunţat la multe 
clipe de linişte în familie, pentru că trebuia să 
fiu în altă parte, în slujba dumneavoastră. Mai 
degrabă am renunţat la plăceri, decât am avut 
parte de ele.

În ultimul rând, având posibilitatea să 
vizitez circa 60 de universităţi din lume (Novi 
Sad, Belgrad, Zagreb, Liubliana, Saraevo, Szeged, 
Sofia, Plovdiv, Chişinău, Pisa, Florenţa, Padova, 
Nisa, Montpellier, Versailles, Paris-Sorbona, 
Rennes, Nantes, Lille, Strasbourg, Hohenheim, 
München, Giessen, Götingen, Bremen, Hanovra, 
Heidelberg, Freiburg, Karlsruhe, Tübingen, 
Salzburg, Viena, Uppsala, Malmö, Stockolm, 
Evora, Missouri, Purdue, Illinois, Indianapolis, 
Iowa, Des Moines, Davis, Stanford, Berkeley, 
Alcor, Mexico City, Şanhai, Beijing, Praga, 
Brno, Bruxelles, Lëuvain, Geambloux, Liege, 
Wageningen, Zurich, Geneva, Istanbul) şi o mul-
ţime de institute sau staţiuni de cercetare (aproa-
pe toate cheltuielile acestor călătorii au fost cu 
finanţare externă din fondurile partenerilor), 
întâlnindu-mă cu foarte mulţi înalţi demnitari 
(președinți de țară, prim-miniștri, miniştri, secre-
tari de stat, rectori sau preşedinţi de universităţi, 
decani, parlamentari etc.), participând la multe 
întruniri ştiinţifice sau politice internaţionale, 
am acumulat o anumită experienţă în domeniul 
managementului universitar, al dezvoltării in-
stituţionale. Din toate am încercat să evoc câte 
ceva. Am făcut-o cu cel mai curat gând, adică să 
le pun la îndemâna celor care au nevoie de aceste 
cunoştinţe şi experienţe.”

În calitate de rector, a condus acti-
vitatea bilaterală în acorduri internaţionale 
încheiate cu mai multe universităţi din lume: 
Hohenheim – Germania, Aberdeen – Scoţia, 
Purdue şi Columbia – U.S.A., Pisa – Italia, 
Evora – Portugalia, ENSA Rennes și Dijon – 
Franţa, Novi Sad – Serbia, Uppsalla – Suedia, 
Praga – Cehia, Szeged – Ungaria ş.a.

În calitate de vicepreşedinte al 

Consiliului Naţional al Rectorilor, vicepreşedinte 
al Consiliului Naţional de Atestare a Gradelor şi 
Titlurilor Universitare, de membru al Consiliului 
Naţional pentru Reformă în Învăţământ şi al 
Consiliului Naţional de Evaluare şi Acreditare 
Academică a contribuit la modernizarea învă-
ţământului superior din România. În domeniul 
reformei învăţământului şi a cercetării ştiinţi-
fice a avut o contribuţie însemnată, în calitate 
de senator şi preşedinte al Comisiei pentru 
Învăţământ şi Ştiinţă a Senatului României, 
cele mai importante legi, la care şi-a adus o 
contribuţie esenţială, fiind: Legea nr. 752/2001 
privind organizarea şi funcţionarea Academiei 
Române, Legea nr. 290/2002 privind organiza-
rea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dez-
voltare din domeniile agriculturii, silviculturii, 
industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe 
Agricole şi Silvice „Gh. Ionescu Şişeşti”, Legea 
nr. 118/2002 privind instituirea indemnizaţiei 
de merit; Legea nr. 324/2003 privind cerceta-
rea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, Legea 
nr. 319/2003 privind Statutul personalului 
de cercetare-dezvoltare, Legea nr. 84/1995 
– Legea învăţământului, Legea nr. 88/1993 
privind acreditarea instituţiilor de învăţământ 
superior şi recunoaşterea diplomelor, Legea 
nr. 209/2004 privind buna conduită în cerce-
tarea ştiinţifică, Legea nr. 399/2004 privind 
organizarea ciclurilor universitare. De aseme-
nea, în calitate de preşedinte al Comisiei de 
Agricultură şi Silvicultură a Senatului României 
în legislatura 1992-1996 a contribuit la elabo-
rarea şi amendarea unui număr important de 
legi din domeniul reformei în agricultură şi 
dezvoltarea rurală.

Activitatea acad. P.I. Otiman, ca rector 
și profesor, este cel mai bine sintetizată în 
Laudatio prezentat la USAMV București cu 
ocazia conferirii titlului de Doctor Honoris 
Causa: „Se poate spune, fără să exagerăm, că 
dintre toţi rectorii pe care i-a avut de-a lungul 
anilor Universitatea de la Timișoara, doi au 
avut o prestaţie deosebit de valoroasă – Prof. Dr. 
doc. Şt. Iulian Drăcea, fondatorul Institutului 
Agronomic Timişoara şi Acad. Păun Ion Otiman, 
reformatorul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi 
Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara”.

Managerul academic. Academicianul  
P.I. Otiman a avut și continuă să aibă o bogată 
activitate managerială în Academia Română, 
atât la nivel central, în cadrul Biroului și 
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Prezidiului Academiei Române, ca Secretar 
general în perioada 2006-2014, precum și 
la nivelul Filialei Timișoara în perioadele 
2003-2006 și din 2014 până în prezent, în cali-
tate de președinte.

Preocupările manageriale ale acad. P.I. 
Otiman au fost orientate, cu precădere, spre 
îmbunătățirea finanțării; realizarea de investiții 
noi; îmbunătățirea salarizării personalului de 
cercetare și administrativ; reluarea concursuri-
lor pentru ocuparea posturilor de cercetători; 
recuperarea, reabilitarea și utilizarea patrimo-
niului istoric și cultural, funciar agricol și silvic, 
imobiliar și financiar al Academiei Române. Un 
rol fundamental a avut acad. P.I. Otiman ca 
Secretar general în recuperarea patrimoniului 
istoric, cultural și artistic al Academiei Române. 
Iată cum descrie prof. Otiman episodul drama-
tic al devalizării Bibliotecii Academiei Române 
și cel al luptei pentru recuperare7: „Despre 
anii de mare restrişte pe care i-a traversat 
Academia Română, odată cu transformarea 
sa în Academia R. P. R., marele filosof român 
Constantin Rădulescu-Motru, el însuşi exclus 
din noua Academie, nota în Jurnalul său la 17 
aprilie 1949: „Traian Săvulescu rămâne la preşe-
dinţia Academiei R. P. R. ca exponent al politicii 
guvernului, adică ca exponent al politicii bolşe-
vice. Iată, dar, unde a ajuns Academia Română 
de altădată. Să sprijine politica bolşevică iar 
nu ştiinţa liberă şi cultura românească. Era de 
aşteptat acest lucru, totuşi nu credeam că are să 
se declare pe faţă aşa de curând”.

Nu este un secret pentru nimeni că 
Academia Română a trebuit să facă faţă mul-
tor încercări pentru a putea supravieţui, iar 
Biblioteca Academiei la rândul său a fost brutal 
lovită prin două decizii ale statului comunist: 
Decretul nr. 472 din 30 decembrie 1971 privind 
constituirea Fondului Arhivistic Naţional, deve-
nit Legea 20/1972 privind organizarea şi funcţi-
onarea Arhivelor Statului şi Decizia Comitetului 
Politic Executiv al C. C. al P. C. R. nr.1070/1-6 
din 11 martie 1978.

Devalizarea tezaurului cultural al 
Academiei Române de către statul comunist a 
început prin aplicarea Legii 20/1972 privind 
organizarea şi funcţionarea Arhivelor Statului, 
prin care s-au transferat de la Biblioteca 
Academiei Române următoarele arhive: Arhiva 
Palatului Regal (99 mape, 70587 file); Arhiva 
I. Pelivan (77 mape, 25211 file); Arhiva G. 
Brătianu (6 mape, 53400 file); Arhiva Pavel 

Gore (3 mape, 1900 file); Arhiva N. Titulescu (9 
mape, 9378 file); Arhiva N. Zigre (4 mape, 1300 
file); Arhiva Savel Rădulescu (6 mape, 1800 
file); Arhiva Manolescu-Strunga (5 mape, 1500 
file); Arhiva Fr. Rebhuhn (11 mape, 3000 file); 
Planurile de sistematizare ale oraşului Bucureşti 
(550 suluri); Arhiva Conace „chiabureşti” (170 
pachete, 1289 documente). Memorii şi corespon-
denţă aparţinând oamenilor politici români şi 
străini - câteva sute de mii de file). Toate acestea 
au fost transferate în baza unui simplu pro-
ces-verbal (nr. 11297 din 10 septembrie 1975), 
semnat de Gabriel Ştrempel, în calitate de direc-
tor al Bibliotecii Academiei, şi de Nina Livezeanu, 
în calitate de bibliotecar gestionar la Serviciul de 
Manuscrise - Carte rară.

Lucrurile nu s-au oprit aici, şi în anul 1979, 
în urma Deciziei Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P. C. R., transmisă Academiei Române în 
11 martie 1978, Biblioteca Academiei mai predă 
din arhiva Palatului Regal (1930-1940), 4490 
documente şi 94 de volume de presă, cuprinzând, 
în principal, activitatea lui Carol al II-lea ca Rege 
al României, vizita în Statele Unite a Reginei 
Maria în 1926, vizitele Regelui Carol al II-lea la 
Londra, Varşovia, Paris, Geneva, Praga etc., în 
perioada 1936-1937, documente ilustrând fu-
neraliile Regelui Ferdinand şi ale Reginei Maria, 
alte documente (Proces-verbal 2908/21.03.1979, 
semnat de Gabriel Ştrempel şi Nina Livezeanu).

În baza aceleiaşi Decizii a Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P. C. R. cu numă-
rul 1070/1-6, document transmis Academiei 
Române la 11 martie 1978, a fost predat către 
Arhivele Statului şi Fondul de Documente istorice 
al Bibliotecii Academiei, constituit pe parcur-
sul a mai bine de 100 de ani, în cea mai mare 
parte prin donaţii şi legate. Problema acordului 
Academiei Române sau al conducerii Bibliotecii 
asupra acestei preluări abuzive nu poate fi invo-
cată, deoarece, fiind vorba de o Hotărâre a C.C. 
al P. C. R., aceasta nu se putea comenta şi nimeni 
nu se putea opune acestei ticăloase şi periculoase 
decizii. Că aceste decizii au fost îndreptate îm-
potriva Academiei Române este foarte clar, căci 
Academia ajunsese să aibă şapte funcţionari şi 
doi portari în aparatul central, iar personalul de 
specialitate al Bibliotecii Academiei, după ce co-
lecţiile speciale ar fi fost preluate de alte instituţii, 
urma să fie transferat parţial la Arhivele Statului 
şi parţial în alte părţi. Deposedarea Bibliotecii 
Academiei de mai multe colecţii de valoare, colec-
ţia de documente istorice, diverse arhive, colecţia 
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Constantin Hagi Popp – 362 mape, 143797 do-
cumente şi 410 registre”.

În perioada 2006-2014, prin grija 
Secretarului general P.I. Otiman, s-au făcut 
investiții fără precedent în Academia Română a 
ultimilor 50 de ani, în valoare totală de 233,4 
mil. lei, din care 92,2 mil. lei de la bugetul 
statului, 97,3 mil. lei din proiecte de cercetare, 
44,0 mil. lei din fonduri europene nerambursa-
bile, 13,0 mil. lei din veniturile agricole și silvi-
ce. Investițiile efectuate de Academia Română 
au avut ca destinație achiziționarea de aparatu-
ră modernă de cercetare, computere, construc-
ții noi, extinderi și reabilitări la sediul central al 
Academiei Române, la filialele din Cluj, Iași și 
Timișoara, la Institutul de Cercetări de Biologie 
și Institutul de Biologie Celulară din București, 
Institutul Petre Poni din Iași, Centrul de 
Cercetări de la General Berthelot-Hațeg, 
Spitalul „Elias” și Centrul Medical de Diagnostic 
ale Academiei Române. 

Activitatea acad. P.I. Otiman în peri-
oada 2006-2014 a fost sintetizată într-o carte 
de excepție „Proiecte și teme academice. 
Retrospectivă 2006-2014” (Editura Academiei 
Române, 2014, 585 p.).

În domeniul recuperării patrimoniu-
lui Academiei Române, activitatea acad. P.I. 

numismatică (transferată la Muzeul Naţional de 
Istorie şi parţial retrocedată de curând Academiei 
Române (2011)), nu a fost o măsură aplicată ni-
ciunei alte biblioteci din România şi nici muzeelor 
deţinătoare de documente istorice sau de colecţii 
numismatice. Aceste fapte ne îndreptăţesc, din 
nou, să afirmăm că ţinta raptului comunist era 
îndreptată împotriva Academiei Române.

Încă de la înfiinţarea Societăţii Academice 
Române, membrii acesteia au gândit ca în 
structura Bibliotecii Academiei să existe colecţii 
speciale care să adune manuscrise, documente is-
torice, cărţi româneşti vechi, piese numismatice, 
medalii, piese filatelice, gravuri şi desene, foto-
grafii, hărţi şi atlase, note muzicale şi discuri, 
afişe, proclamaţii, toate acestea pentru a fi puse 
la îndemâna cercetătorilor, după modelul mari-
lor biblioteci europene. Toate acestea împreună 
şi fiecare în parte, organizate ca fonduri de sine 
stătătoare, sunt colecţii de studiu şi nu fonduri 
arhivistice sau de muzeu.

Biblioteca Academiei Române nu a în-
străinat niciodată materiale din colecţiile sale, 
cu excepţia perioadei de război, când o parte din 
colecţiile de manuscrise, documente istorice şi co-
lecţia numismatică au fost duse la Moscova spre 
păstrare şi de unde, într-adevăr, câteva piese nu 
s-au mai întors.

În baza Legii Bibliotecilor nr. 334/2002, 
republicată, Biblioteca Academiei Române este bi-
bliotecă de drept public cu personalitate juridică şi 
statut de bibliotecă naţională, care funcţionează în 
structura şi în subordinea Academiei, considerente 
care au condus Biroul Prezidiului, în actuala 
legislatură (2010-2014), să iniţieze acţiuni şi 
acte normative de recuperare a patrimoniului 
cel mai important al Tezaurului Academiei 
Române: colecţia de documente istorice.

Prin Legea 189/2010 privind retroce-
darea către Biblioteca Academiei Române a 
documentelor istorice reţinute în mod abuziv 
la Arhivele Naţionale, iniţiată de conduce-
rea actuală a Academiei Române (manda-
tul 2010-2014) şi a Bibliotecii Academiei 
Române, începând cu data de 10 ianuarie 
2011 s-a procedat la recuperarea documen-
telor istorice şi aşezarea acestora la locul lor 
firesc, de unde au plecat.

Componenţa colecţiei de documente isto-
rice recuperate este următoarea: 345052 docu-
mente istorice, constituite în 1996 de pachete; 
Documente istorice peceţi – 610; Documente 
istorice suluri – 172; Arhiva Casei Comerciale 
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Otiman este remarcabilă: a condus operațiunile 
de recuperare a 5000 ha de teren agricol, 20700 
ha de pădure și organizarea Ocolului Silvic 
Penteleu al Academiei Române (ocol privat) 
și a 30 clădiri și 14 case memoriale. Veniturile 
nete anuale ale Academiei Române generate 
de activitatea agricolă și silvică organizată de 
acad. P.I. Otiman, sunt de 12-15 milioane lei.

O lucrare enciclopedică de mare valoa-
re științifică și artistică coordonată de acad. 
Ionel Haiduc și acad. Păun Ion Otiman este 
Tezaurul Academiei Române, apărută la 
Editura Academiei Române, circa 2500 pagini, 
cinci volume: 1. „Donatori și Donații”; 
2. „Monumente de arhitectură ale Academiei 
Române”; 3. „Monede grecești și Române – 
Colecția numismatică Orghidan”; 4. „Manu-
scrise, documente istorice, arhive, corespon-
dență, carte rară”; 5. „Colecțiile de artă ale 
Academiei Române”. Lucrarea este realizată în 
perioada 2011-2014 de un colectiv larg de 
cercetători, bibliotecari și numismați din 
Academia Română – peste 20 de autori –, 
apărută în condiții grafice excelente, fiind, din 
multiple puncte de vedere, una dintre cele mai 
valoroase lucrări ale Academiei Române, din 
toate timpurile.

Acad. P.I. Otiman, bun cunoscător al 
evoluției Academiei Române, al momentelor 
sale dramatice din anii 1947-1948 și din peri-
oada 1948-1989, a inițiat și coordonat apariția 
a trei lucrări memorabile pentru cunoașterea 
istoriei Academiei Române, aceste cărți8, 9, 10 
fiind citate de peste 150 de ori în lucrări de 
specialitate.

Cercetătorul. Creator de şcoală în 
domeniul economiei și dezvoltării rurale, 
optimizării sistemelor de producţie din agri-
cultură, este printre primii economişti agrari 
care au promovat încă din anii 1970 utilizarea 
tehnicilor moderne de calcul în agricultură, a 
proiectării băncilor de date pentru agricultură. 
Ca om de ştiinţă, are tot atâta grijă în cerce-
tarea fundamentală, ca şi în cea de extensie 
universitară, de a asigura cunoaştere superioa-
ră din informaţia ştiinţifică, abordând domenii 
diferite: ştiinţa aplicată, tehnică, fapte de viaţă 
socială, politică agrară, probleme de învăţă-
mânt şi cultură.

Imaginea științifică a academicianului 
şi cercetătorului, P.I. Otiman este întregită de 
prezentarea cărţilor sale reprezentative.

Lucrarea „Programarea producţiei 
vegetale” se înscrie în seria studiilor de intro-
ducere a cercetării operaţionale şi a metodelor 
de prelucrare automată a datelor în agricultură, 
în general şi în producţia vegetală, în special. 
Studiul prezentat specialiştilor din domeniul 
planificării şi tehnologiilor culturilor de câmp, 
reprezintă o sinteză a cercetărilor întreprinse, 
sprijinindu-se pe bibliografia avută la dispozi-
ţie, precum şi pe o serie de rezultate experi-
mentale şi de producţie.

Ideea lucrării, generată de cerinţele 
optimizării procesului de programare a cultu-
rilor pe unităţi agricole şi ferme, de amplasare 
a culturilor în asolamente pe sole şi parcele, de 
proiectare a tehnologiilor de obţinere a produc-
ţiilor, constituind continuarea unor preocupări 
mai vechi cum sunt: optimizarea dozelor de 
îngrăşăminte şi amendamente, raţionalizarea 
repartiţiei teritoriale a îngrăşămintelor chimi-
ce, optimi-zarea planurilor de fertilizare a 
culturilor etc. De asemenea, ideea cercetării a 
fost susţinută de „imensitatea informaţională a 
problemei de programare a producţiei vegetale 
la nivel macro şi microeconomic”. În lucrare se 
propune un set de modele, care pot fi opera-
ţionale prin transpunerea lor pe calculatorul 
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electronic, devenind astfel utile pentru progra-
marea producţiei în agricultură11.

Având în vedere saltul realizat de 
ştiinţele „adiacente” disciplinelor tehnologice, 
economico-organizatorice şi de conducere ale 
căror tehnici şi metode sunt intrate în portofo-
liul metodologic al specialiştilor din agricultură, 
precum şi experienţa în domeniu de 20 de ani, 
I.P. Otiman a elaborat lucrarea „Optimizarea 
producţiei agricole”12.

Partea cea mai extinsă a cărţii cuprinde 
elemente de noutate a tehnologiilor în cultu-
rile de câmp. Originalitatea lucrării constă în 
algoritmizarea secvenţială a tehnologiilor, 
modelarea matematică a secvenţelor tehnologi-
ce şi elaborarea schemelor logice ale acestora. 
în acest fel lucrarea pune bazele optimizării 
tehnologice de producţie cu ajutorul calcula-
toarelor electronice. De altfel, mare parte din 
problemele prezentate teoretic în această carte 
şi-au găsit aplicabilitatea practică într-o serie de 
lucrări contractate de diferiţi agenţi economici 
din agricultură. Lucrarea a fost favorabil apre-
ciată în literatura ştiinţifică din ţară şi străină-
tate, fiind distinsă cu premiul Ion Ionescu de 
la Brad al Academiei Române pe anul 1990.

În dorinţa de a defini calea de urmat în 
dezvoltarea agriculturii româneşti după eveni-
mentele din 1989, P.I. Otiman face o amplă 
analiză a evoluţiei agriculturii româneşti13.

Pentru a crea o bază ştiinţifică propune-
rilor de restructurare şi dezvoltare a agriculturii 
româneşti după decembrie 1989, P.I. Otiman 
face o amplă analiză a situaţiei agriculturii 
vest-europene după război, în contextul pieţei 
comune, respectiv a politicii agricole comunita-
re, caracteristicile agriculturilor vest-europene, 
structurile agroalimentare în ţările cu econo-
mie de piaţă cu referire specială la Germania, 
Franţa şi ţările mediteraneene – Italia, Grecia, 
Spania, Portugalia14. În definirea modului de 
restructurare a agriculturii României după 
1989, P.I. Otiman analizează resursele funci-
are, resursele umane, ameliorarea regimului 
juridic al proprietăţii, sprijinirea agricultorilor, 
creditul agricol, demonopolizarea activităţilor 
comerciale şi de servicii în agricultură, deblo-
carea financiară, ameliorarea activităţii banca-
re, restructurarea administraţiei şi asistenţei 
(consultanţă) tehnico-economice agricole, 
strategia învăţământului şi cercetării ştiinţifice 
agricole româneşti, restructurarea profesională 
şi sindicală a agricultorilor, politici agricole 

guvernamentale15. Această analiză îi permite 
lui P.I. Otiman să concluzioneze că „în judeca-
rea corectă a poziţiei noastre faţă de agricultura 
viitoare a României, trebuie să pornim de la 
aprecierea corectă a spaţiului cultural, economic 
şi geografic căruia aparţinem. În starea jalnică 
actuală, efortul reconstrucţiei, şi mai cu seamă al 
renaşterii spaţiului rural românesc, este imens. 
Dar nici un efort nu va fi prea greu, prea costi-
sitor, pentru ca refăcând agricultura, ţăranul şi 
satul românesc se reface ţara şi renaşte naţiunea 
română.”

Este convins că „avem o datorie sfântă 
faţă de ţăranul român. Să-l ajutăm să-şi reclă-
dească ferma, încet, cu trudă şi migală, să-şi 
lucreze pământul, cu asigurarea că între ţăran 
şi pământ trebuie să fie o legătură sfântă. Unul 
fără de altul nu pot să existe, iar fără ţăran şi 
pământ laolaltă noi toţi nu vom putea exista”16.

Subliniem, opinia lui P.I. Otiman, care 
este una sigură, la acel timp, „România trebu-
ie să opteze pentru proprietatea şi exploataţia 
privat-familială în ferme de tip vest-european, 
întreaga strategie legislativă şi întreaga politică 
guvernamentală trebuie axată pe acest obiectiv. 
Toate legile cu impact agricol trebuie să favorize-
ze, să stimuleze şi să sprijine dezvoltarea fermei 
privat-familiale”17. De fapt, lucrarea reprezintă 
o sinteză a concepţiilor autorului cu privire la 
restructurarea agriculturii româneşti în condiţi-
ile tranziţiei la economia de piaţă şi la o societa-
te democratică. Studiul critic comparativ relevă 
gradul înalt de profitabilitate şi productivitate 
al fermelor (întreprinderilor) agricole privat 
familiale.

Cartea Dezvoltarea rurală în România, 
editată în anul 1997, cuprinde trei părţi distinc-
te: a) conceptul de spaţiu rural şi caracteristici-
le sale; b) evoluţia spaţiului rural în Europa şi 
în România; c) proiecţii de dezvoltare durabilă 
în spaţiul rural al României. Dezvoltarea rurală 
a României reprezintă o sinteză a cercetărilor 
întreprinse în domeniu, o încercare de tratare a 
complexităţii problematicii legate de politicile 
de dezvoltare echilibrată şi durabilă, în favoa-
rea, în sprijinul omului, pentru ameliorarea 
condiţiilor sale de viaţă, pentru sporirea atrac-
ţiei tineretului de orice profesiune către ceea ce 
se numeşte viaţa la ţară.

Cunoaşterea, cercetarea, ameliorarea 
şi dezvoltarea spaţiului rural sunt activităţi 
complexe de importanţă vitală pentru o ţară 
atât prin dimensiunea spaţiului rural,  exprimată 
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prin suprafaţa deţinută, cât şi prin ponderea 
populaţiei ocupate în activităţi productive, de 
servicii social-culturale, de habitat şi de turism. 
Carta europeană a spaţiului rural apreciază 
că teritoriul rural al Europei reprezintă 85% 
din suprafaţa sa totală şi afectează, direct sau 
indirect, mai mult de jumătate din populaţia 

 europeană. In multe ţări europene se afirmă că 
ruralul, cu tot ce aparţine acestei noţiuni: popu-
laţie, sate, cultură, tradiţii, istorie, viaţă econo-
mică şi socială, peisagii etc., constituie cartea de 
vizită a ţării, identitatea lor naţională.

Revigorarea, reactivarea cercetărilor în 
domeniul dezvoltării spaţiului rural sunt impuse 
prerogativele timpului pe care-l traversăm, de 
apariţia unor procese cu efecte negative asupra 
stării de ansamblu a ruralului. În România, 
această chestiune se pune cu mai multă acuitate 
dacă luăm în considerare şi perioada de jumăta-
te de secol în care s-au produs grave distorsiuni 
în starea de normalitate economică şi socială.

Cu toate inconsecvenţele manifestate 
în perioada de după Decembrie 1989, indubi-
tabil România şi-a exprimat opţiunea clară de 
integrare în structurile economice europene. 
Cu alte cuvinte, România trebuie să-şi adapteze 
structurile economice, agrare şi rurale la cele 
din Uniunea Europeană. Referitor la dezvolta-
rea spaţiului rural, România trebuie să adopte 
o nouă filosofie de evoluţie. Conform acestei 
noi filosofii, spaţiul rural în Europa Constituie 
un spaţiu peisager preţios, fruct al unei lungi 
istorii şi a cărui salvare este o vie preocupare 
pentru societate. Spaţiul rural îşi poate îndeplini 
funcţiile de aprovizionare, de destindere şi de 
echilibru, dintre cele mai dorite în societate, 
doar dacă rămâne un spaţiu de viaţă atrăgător şi 
original, dotat cu o bună infrastructură, o agri-
cultură şi o silvicultură viabile, condiţii locale 
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favorabile activităţilor economice neagricole, un 
mediu intact şi un peisaj îngrijit.

Noua filosofie trebuie, de asemenea, 
să se fundamenteze pe concepţii de dezvolta-
re locală globală durabilă şi sustenabilă, care 
presupune atât o componentă rurală solidă, cât 
şi o componentă agricolă (sau silvică, după caz) 
importantă. Problematica dezvoltării rurale 
locale globale durabile constituie chintesenţa 
politicilor economice şi sociale ale dezvoltării 
comunităţilor locale (rurale) într-un ansamblu 
armonios.

Dezvoltarea rurală în România – opţi-
uni pe termen mediu şi lung – se prezintă o 
serie de puncte de vedere personale. Prezervarea 
caracterului privat-familial al exploataţiilor 
agricole este o problemă importantă pentru 
fiinţa naţională a României. Sunt prezentate 
politici şi soluţii de susţinere a evoluţiei acestui 
tip de exploataţie agricolă, calculaţii globale cu 
privire la mijloacele financiare necesare pentru 
înjghebarea, consolidarea şi dezvoltarea ferme-
lor privat-familiale româneşti.

Prin această lucrare se încearcă a se da 
răspuns la o serie de întrebări, cum sunt:

• ce fel de agricultură trebuie să facă 
România, pentru ce fel de viitor social şi econo-
mic al ţării?

• ce fel de agricultură, pentru ce fel de 
mediu înconjurător?

• ce fel de agricultură, pentru ce fel de 
dezvoltare rurală?

• ce fel de structuri agricole, pentru a le 
face comparabile şi competitive cu cele vest-euro-
pene?

• ce fel de politici agrare trebuie să 
promoveze România pentru a deveni compatibile 
cu cele din Uniunea Europeană?

P.I. Otiman, ca şi magistrul său, prof. 
Mihai Lazăr, consideră că o mai bună cunoaştere 
a satului şi spaţiului rural în ansamblu şi o rezol-
vare adecvată a problemelor sale capitale, dacă 
nu s-au putut face până acum, este imperativul 
prezentului şi viitorului. Mai ales problemele 
economice şi sociale, îndeosebi chestiunea sără-
ciei rurale, cer urgente soluţii pentru rezolvarea 
lor. Creşterea venitului pe locuitorul agricol, a 
aportului agriculturii la formarea PIB şi a expor-
tului românesc, soluţionarea debuşeelor rurale 
pentru surplusul de forţă de muncă agricolă, 
ar contribui la ameliorarea situaţiei economice 
a populaţiei ţărăneşti, la redresarea economiei 
generale a ţării18.

O nouă carte a lui P.I. Otiman este o 
sinteză a cercetărilor şi studiilor întreprin-
se într-o perioadă mai lungă de un deceniu, 
precum şi a cărţilor pe care autorul le-a scris în 
ultimii ani. Participarea sa în mai multe echipe 
naţionale sau internaţionale de cercetare ştiin-
ţifică, la congrese, conferinţe şi simpozioane 
în ţară şi străinătate în domeniul restructurării 
agriculturii şi dezvoltării rurale, călătoriile de 
studii, documentare şi informare, activitatea ca 
senator al României şi preşedinte al Comisiei 
de agricultură, industrie alimentară şi silvicul-
tură, i-au conferit posibilitatea de a cunoaşte 
îndeaproape, din interior, marea problematică a 
reformei în agricultură.

Activitatea ştiinţifică a profesorului 
P.I. Otiman, după titularizarea sa în Academia 
Română, este remarcabilă, fiind axată, cu precă-
dere, spre cercetări de dezvoltare rurală, fiind 
concretizată în lucrări proprii sau scrise împreu-
nă cu colaboratorii săi din ţară şi străinătate.19-27

Acad, P.I. Otiman iniţiază şi coordo-
nează proiectul „Conservarea geo şi biodiversi-
tăţii şi dezvoltarea durabilă în Ţara Haţegului 
– Retezat” (proiect finanţat prin mecanismul 
financiar al spaţiului european, în sumă de 
2 mil. euro), lucrare de mare valoare ştiinţifică 
(fiind premiată de Academia Română în anul 
2012) şi întindere impresionantă (circa 2200 
pag).28-34 

Cercetarea ştiinţifică din perioada 
2007-2014, ani în care a coordonat activitatea 
Institutului de Economie Agrară al Academiei 
Române, în calitate de director, a fost axată pe 
problematica definirii căilor şi alternativelor de 
evoluţie a agriculturii României postaderare la 
UE şi strategiile de dezvoltare durabilă a secto-
rului agroalimentar românesc pe termen lung 
– orizont 2030.35-39

Ca om de știință cea mai bună caracte-
rizare îi este făcută de colaboratoarea sa, prof. 
Elena Badea: „Un om cu o dimensiune profesio-
nală impresionantă. Un om de aleasă ţinută inte-
lectuală. Şi nu în ultimul rând, un om de mare 
ţinută morală, care a traversat cu o demnitate 
neştirbită toate momentele cu care ne-a confrun-
tat istoria ultimei jumătăţi a secolului trecut. 
Numai ataşamentul său faţă de locurile natale 
şi de instituţia pe care o conduce, pasiunea de 
dascăl, formator de adevăraţi profesionişti, de 
oameni, şi verticalitatea sa deosebită au făcut să 
rămână cu noi, în fruntea noastră, deşi anver-
gura sa l-ar fi autorizat să acceadă la funcţii 
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administrative dintre cele mai înalte în stat. Este 
marea noastră şansă. O şansă care s-a materiali-
zat în ceea ce este astăzi Universitatea de Ştiinţe 
Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului, cu 
cele mai îndrăzneţe proiecte de biotehnologie din 
ţara noastră, prin Centrul Naţional de Excelenţă 
în acest domeniu. Tot ceea ce s-a realizat aici îi 
datorăm prestigiului şi talentului inegalabil de 
a mobiliza şi organiza oameni şi mijloace, ale 
marelui om de ştiinţă, intelectualului, rectorul 
nostru, profesorul Păun Ion Otiman”. (Laudatio, 
USAMV Bucureşti, 2002).

Pentru activitatea ştiinţifică, I.P. Otiman 
a obţinut următoarele premii: Premiul Ion 
Ionescu de la Brad al Academiei Române 
în anul 1990, pentru cartea „Optimizarea 
producţiei agricole”, Editura Facla, Timişoara, 
1987; Premiul Opera Omnia al Ministerului 
Educaţiei şi Cercetării şi al CNCSIS în anul 
2000 pentru întreaga activitate; Premiul 
Ministerul Educaţiei şi Învăţământului pe anul 
1987 pentru creativitate şi eficienţă în învăţă-
mânt; Ordinul României Serviciul Credincios 
în grad de comandor, în anul 2000; Ordinul 
Coroana României acordată de Regele Mihai 
în anul 2013; Doctor Honoris Causa al 
Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină 
Veterinară din Bucureşti, în anul 2002, al 
USAMV Cluj-Napoca, 2011 și al Universității 
Agrare de Stat din Chișinău, 2013.

În anul 2004 a fost nominalizat de 
UNESCO-România drept candidatul ţării noas-
tre pentru premiul internaţional Avicenna în 
domeniul eticii ştiinţifice.

Pe plan național și internaţional, a 
obţinut următoarele distincţii: Cetăţean de 
onoare al oraşului Philadelphia, Mississippi, 
SUA, 1993, al comunei natale, Bănia, 2004 și al 
comunelor General Berthelor, 2010 și Șopotul 
Nou, 2015, Diploma de onoare a Universităţii 
Columbia – Missouri, SUA, 1993.

În încheierea prezentării academicianu-
lui, profesorului, cercetătorului, managerului și, 
mai presus de toate, a omului Păun Ion Otiman, 
redăm sinteza Laudatio de la conferirea titlu-
lui de Doctor Honoris Causa a Universității de 
Științe Agricole și Medicină Veterinară București: 
„Personalitate marcantă a acestui început de secol, 
cu o capacitate de muncă cu totul deosebită şi cu 
un echilibru sufletesc de dorit, profesorul PĂUN 
ION OTIMAN reprezintă o referinţă în şcoala 
universitară agronomică românească. Din punct 
de vedere moral, este un om şi un coleg de o rară 

frumuseţe a caracterului, trăind şi acţionând în 
cultul muncii, dreptăţii şi adevărului, iar acela 
care are calităţile morale de voinţă, de perseveren-
ţă, de profunzime şi seriozitate în a crea, aşa cum 
le are profesorul şi rectorul PĂUN ION OTIMAN, 
merită dreptul sacru la fărâma sa de eternitate”.

* * *

1 Portret văzut de Acad. Valeriu D. Cotea în lucrarea „O 
carte cât o viaţă”, Rev. Profitul agricol, nr.6/feb.2006 şi 
Prof.univ.dr. Ioan Bold, Prof.univ.dr. Manea Drăghici, 
membrii titulari ai Academiei de Ştiinţe Agricole şi Sil-
vice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” în cartea „Două secole de 
economie rurală şi agrară. Portrete şi semnificaţii”, Editura 
Mirton, 2005, pg. 651.
2 Născut la 28 mai 1942 în comuna Gârbovăţ, judeţul 
Caraş-Severin. Facultatea de Agronomie (1960-1965) şi 
Facultatea de Ştiinţe Economice Timişoara (1967-1971). 
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2004), Senator (1992-1996 şi 2000-2004). Membru co-
respondent (1993) şi titular (1999) la Academia Română. 
Membru titular al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice 
(2002). Preşedinte al Filialei Timişoara a Academiei Ro-
mâne (2004-2006, 2014 și în prezent), Secretar general 
al Academiei Române în două mandate 2006-2014. Pre-
şedinte al Fundaţiei Rurale Române şi al Fundaţiei Ope-
raţiunea Satele Româneşti. Conducător doctorat (1992). 
Visiting profesor la numeroase universităţi europene şi 
americane.
3 P.I. Otiman, Agronomia Banatica la răspântie de drumuri 
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Editura orizonturi Universitare, Timişoara, 2005.
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(de azi şi mâine) ai învăţământului şi agriculturii, Rev. Fo-
rum, nr.3/1990.
5 P.I. Otiman, Agronomia Banatica la răspântie de drumuri 
şi vremuri, 1989-2004. Evocările şi reflecţiile unui rector, 
Editura Orizonturi Universitare, Timişoara, 2005.
6 P.I. Otiman, Agronomia Banatica sau dorința de a făuri, 
1989-2004, Editura Academiei Române, 2015.
7 Ionel Haiduc, Păun Ion Otiman-coordonatori, Tezaurul 
Academiei Române, Editura Academiei Române, Vol. IV, 
pag. XIV-XV.
8 Păun Ion Otiman, 1948 - Marea dramă a Academiei Ro-
mâne, 400 p., Editura Academiei Române, 2013.
9 Păun Ion Otiman, Academia Română şi Casa Regală a 
României. Două destine paralele 1866-1947/1948, 350 p., 
Editura Academiei Române, 2013.
10 P. I. Otiman, Contribuția Casei Regale a României la in-
dependența, întregirea și modernizarea țării (1899-1947; 
1948-1989; 1990-2015), 80 p., Editura Academiei Româ-
ne, 2015.
11 P.I. Otiman, Programarea producţiei vegetale, Buletin 
Informativ pentru cadrele de conducere din agricultură, 
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nr.8/1984 (partea 1-57) şi nr. 2/1985 (partea a II-a - 54 
pag). ASAS, Bucureşti.
12 P.I. Otiman, Optimizarea producţiei agricole, Editura Fa-
cla, Timişoara, 1987, p. 315.
13 P.I. Otiman, Agricultura României la cumpăna dintre mi-
leniul II şi III, Editura Helicon, Timişoara, p.357.
14 Ibidem 13.
15 Ibidem 13, p. 258.
16 Ibidem 13, p.262-263.
17 Ibidem 13, p. 258
18 P.I. Otiman, Agricultura României la cumpăna dintre se-
colul XX – un secol al deznădejdii şi secolul XXI – un secol al 
speranţei, Editura Agroprint, Timişoara, 2002.
19 P.I. Otiman, Dezvoltarea rurală în România, 421 p., Edit. 
Agroprint Timişoara, 1998.
20 P.I. Otiman, Economia rurală, două ediţii, 695 p., Edit. 
Agroprint Timişoara, 1998, 2000.
21 P.I. Otiman, Restructurarea agriculturii şi dezvoltarea ru-
rală a României în vederea aderării la Uniunea Europeană, 
două ediţii, 208 p., Edit. Agroprint Timişoara, 1999, 2000.
22 P.I. Otiman, J. Heidhues, Umstrukturierung im ländli-
chen Raum in Rumänien: Agrarproduktion, ländliche Fi-
nanzmärkte, Privatisierung und ländliche Regionalentwic-
klung, 111 p., Verlag Grauer-Seller, Germany, 1999.
23 P.I. Otiman, Restructurarea agriculturii şi dezvoltarea ru-
rală a României în vederea aderării la Uniunea Europeană 
– un punct de vedere- (Ediţia a-II-a revizuită şi adăugită), 
208 p., Edit. Agroprint Timişoara, 1999, 2000.
24 P.I. Otiman, Agricultural restructuring and rural develo-
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Union – point of view (Second edition), 208 p., Agroprint 
Publishing House Timişoara, 2000, 2004.
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reşti, 2010.
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ACADEMICIANUL DAN DUBINĂ

Prof.dr.ing. Daniel GRECEA

Este foarte dificil să creionezi în câteva 
cuvinte vieți și personalități umane, mai 
ales când acest lucru are profunde implicații 
afective.

Întotdeauna am simțit că a colabora cu 
Domnul Academician Dan Dubină înseamnă 
mai mult decât împărtășirea unor idei sau găsi-
rea unor soluții tehnice; înseamnă multă dăru-
ire sufletească și pasiune puse în slujba științei 
și a modelării caracterelor umane a numeroase 
generații de studenți din școala timișoreană, 
a multor cercetători cărora le-a însuflețit nu o 
dată, adevărata iubire pentru profesia aleasă.

Cariera strălucită de dascăl și activi-
tatea permanentă de cercetare încununată de 
numeroase împliniri și realizări, îl definesc pe 
Acad. Dan Dubină ca pe o personalitate de 
excepție, un mare nume al științei românești, 
dar în același timp simplitatea și omenia de 
care dă dovadă dintotdeauna îi trădează spiri-
tul mereu tânăr și căldura sufletească cu care îi 
înconjoară pe semeni.

Repere biografice
Academicianul Dan Dubină s-a născut 

în 28 iulie 1950, la Fierbinți, jud. Dâmbovița. 
A urmat școala primară și gimnaziul la Făget și 
Timișoara, absolvind Liceul nr. 7 din Timișoara, 
actual Liceul Grigore Moisil în anul 1969. 
Continuă studiile la Institutul Politehnic „Traian 
Vuia” din Timișoara, Facultatea de Construcții, 
obținând diploma de Inginer constructor în 
anul 1974, ca șef de promoție pe țară.

Cariera profesională o începe o începe 
în anul 1974, ca inginer stagiar I, șef punct 
de lucru, la TCH „Porțile de Fier II”, Șantier 
Cerna și mai apoi în perioada 1975-1978, 
inginer stagiar II, proiectant, șef proiecte, 
verificator proiecte TCM Timișoara, Atelierul 
de proiectare.

Din anul 1978 a început activitatea 
didactică la Catedra de construcții meta-
lice, Facultatea de Construcții din cadrul 

Universității Tehnice Timișoara ca asistent 
și apoi șef de lucrări (1985), conferențiar 
(1990) și profesor (1994), în perioada 2004-
2016, fiind Director al Departamentului de 
Construcții Metalice și Mecanica Construcțiilor 
(CMMC) din cadrul UPT. Din anul 1999, de 
la înființare, este Director al Centrului pentru 
Mecanica Materialelor și Siguranța Structurilor 
– CEMSIG, acreditat de CNCSIS ca Centru de 
excelență în 2001 și reacreditat în 2006. În anul 
1986 obține titlul de doctor inginer în domeniul 
Inginerie civilă cu teza Contribuții la perfec-
ționarea metodelor de calcul a construcțiilor 
metalice hidrotehnice. Stavile, sub conducerea 
științifică a Academicianului Dan Mateescu, iar, 
din anul 1996 este conducător de doctorat. A 
condus și finalizat până în prezent 20 de teze 
de doctorat, între care 3 în cotutelă. 

A publicat peste 500 de lucrări științi-
fice, în reviste și la manifestări științifice inter-
naționale, pe toate meridianele globului, la 
care se adaugă 50 de titluri de cărți de autor și 
volume editate, cele mai multe fiind publicate 
în edituri străine. În calitate de coordonator 
și/sau membru în colectivele de redactare a 
participat la realizarea a 28 de documente 
normative – norme tehnice, manuale și ghiduri 
de proiectare – aducându-și o contribuție 
esențială la introducerea normelor europene 
– Eurocodurile Structurale – în proiectarea 
structurilor de rezistență pentru construcții în 
România. Este deținător a 7 brevete de invenții 
acordate de către OSIM (RO) pentru soluții 
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tehnice inovative în domeniul structurilor 
metalice.

În paralel cu activitatea de cercetare de 
la UPT, din anul 1994, Acad. Dan Dubină este 
integrat cu jumătate de normă și la Academia 
Română, Filiala Timișoara, Centru de Cercetări 
Tehnice Fundamentale Avansate – CCTFA. A 
deținut funcția de șef Laborator Construcții 
Metalice din anul 2004, iar din anul 2015, 
ocupa pe acea de șef Secție Construcții Metalice 
și Sudură. 

În 30 martie 2010 a fost ales Membru 
Corespondent al Academiei Române (Secția de 
St. Tehnice), iar din 5 iunie 2015 este Membru 
Titular al Academiei Romane.

Recunoașterea  
profesional-științifică
Ca recunoaștere a activității științifice, 

d-l. Acad. Dan Dubină a fost și este membru a 
numeroase instituții și organizații instituționale 
din Uniunea Europeană cum ar fi: membru, 
reprezentant România, din partea ANCS, în 
COSCO (Committee for Steel and Coal), Comisia 
Europeană, Expert în Comisia de transport și 
dezvoltare urbană – TUD, COST (European 
Cooperation în Science and Technology), Membru 
în Comitetele Manageriale ale Acțiunilor 
COST: C12, C25, C26 și TU O904, Expert 
al Comitetului pentru granturi din cadrul 
Ministerului Italian al Educației și Cercetării, 
Expert evaluator RFCS (Research Fund for 
Coal and Steel), Expert TEMPUS, Membru 
în Grupurile de lucru pentru noile versiuni 
ale Eurocodurilor structurale: WG 1.1, 1.3; 
1.8; 1.10, pentru EN 1993-1.1;1.3;1.8;1.10, 
sau din România: Vicepreședinte al Comisiei 
Naționale de Inginerie Seismică – CNIS, a 
MDRAP, Membru CNATCU/MECTS – comisia 
de inginerie Civilă și Management din 2010, 
Președinte al aceste comisii în perioada 2011-
2013; Membru în Comisia 2, Științe Inginerești 
a CNCSIS, Membru în ASRO CT 343, coordona-
tor național Eurocode 3 și Eurocode 9, Membru 
în comisia de structuri a MDRAT,CS 5, Membru 
în Comisia de atestare a experților și verificato-
rilor de proiecte, MDLPT.

De asemenea, este membru a numeroa-
se organizații și asociații profesionale, cum ar fi: 
Internaționale: Membru IABSE (International 
Association for Bridges and Structures), 
membru în Comisia Tehnică 2, Structuri din 

lemn, beton și metalice, Membru at large 
și în Comisia tehnică 11 a SSRC (Structural 
Research Stability Council), Președinte 
(2005-2006), Vicepreședinte (2004-2005) al 
ECCS (Convenția Europeană de Construcții 
Metalice): Membru în Comitetul Executiv 
(reprezentant România), Comisiile tehnice 7, 
8, 10 și 13, Membru în TMB din 2007-Technical 
Management Board, Membru APK (Asociația 
franceză pentru promovarea construcțiilor 
metalice), Membru „Direct Fellowship” (FI 
StructE) în ISTRUCTE (British Institution of 
Structural Engineers), în perioada 2001-2010; 
Expert and Charted Engineer din 2001, Membru 
în Asociația Europeană pentru construcții meta-
lice ușoare – LSK, Membru (Partener) în rețea-
ua internațională de parteneriat științific în 
construcții metalice Arcelor-Mittal-Universități, 
Membru al Institutului International de Sudură 
-IIW, din 2010 (Delegația României): Comisiile 
tehnice: C-X (Delegate), C-XIII (Delegate), 
C-XV (Expert), JWG-XIII-XV (Observer). 

Naționale: membru fondator în 
Comisia de Stabilitate a Structurilor Metalice 
a Academiei Române ( Secția Științe tehni-
ce), din 1984; Președinte din 2013, membru 
fondator al AICPS, din 1990, Vicepreședinte al 
Consiliului National și Președinte al Filialei 
AICPS Timiș, din 2000, membru fondator și 
Președinte al APCMR (Asociația Producătorilor 
de Construcții Metalice din România), din 
2001, Membru AGIR, Vicepreședinte Timiș 
(2005-2013), membru în Consiliul Național 
2002-2004.

Profesorul Dan Dubină, a conferențiat 
ca lector invitat sau raportor la universități, în 

Placheta pentru președinția ECCS, decernată de către 
Convenția Europeană de Construcții Metalice  

în septembrie 2007 la Luxembourg 
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cadrul unor organizații profesional științifice 
sau la manifestări științifice internaționale, a 
participat ca membru în comisii de doctorat în 
numeroase univesități în Europa, în China, în 
Brazilia, în Africa de Sud. A făcut parte în cali-
tate de membru al comitetelor științifice și ca 
moderator de sesiune, la manifestări științifice 
internaționale desfășurate în ultimii 25 de ani 
în zeci de țări din toată lumea; numărul acesto-
ra a depășit, poate, suta!

Rezultatele sale profesional-științifice 
au fost apreciate numeroase premii și distincții, 
între care: 

• Premiul de Excelență al Fundației 
POLITEHNICA, pentru anul 2010

• Diploma de Excelență acordată de 
către Primăria Municipiului Timișoara, 2010

• Premiul „Radu Agent” acordat de 
către Fundația „Radu Agent” și Asociația 

Inginerilor Constructori Proiectanți de Structuri 
din România - AICPS în 2006 pentru contribuții 
la dezvoltarea învățământului și cercetării în 
construcții

• Trofeul Convenției Europene de 
Construcții Metalice – ECCS, Steel Design 
Award acordat

• în 2003 pentru Structura Metalică a 
Banc Post Timișoara 

• în 2007 pentru Structura clădirii 
Tower Center International, București

• Diploma și Placheta de Excelenta 
pentru Opera Omnia acordat de către Asociația 

Inginerilor Constructori Proiectanți de Structuri 
din România – AICPS, în 2005

• Premiul pentru cea mai bună lucrare 
din Conferința la a 4-a Conferința internațio-
nală de structuri cu pereți subțiri, ICTWS’04, 
Loughborough, U.K, iunie 2004 pentru lucrarea 

Trofeul European Steel Design Award, acordat de către ECCS, în anul 2007 la Luxembourg pentru proiectul structurii  
Bucharest Tower Center International și clădirea terminată 
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„Monotonic and Cyclic Performance of Joints of 
Cold-formed Steel Portal Frames” (Dubină et al.)

• Premiul Universității Politehnice 
Timișoara pentru Excelență în cercetare, 2004, 
acordat centrului de Excelență CEMSIG 
(Director)

• Premiul Asociației Generale A Ingi-
nerilor din România – AGIR, pe 2003 (acordat 
în septembrie 2004), pentru lucrarea: Construcții 
amplasate în zone cu mișcări seismice puternice. 
Ed. Orizonturi Universitare, Timișoara, 2003, 412 
pagini (Coordonatori D. Dubină, D. Lungu s.a.)

• Premiul „Anghel Saligny” al 
Academiei Române pe anul 1990 (acordat în 
1992) pentru o serie de 16 lucrări în domeniul 
stabilității structurilor 

• Premiul „Traian Vuia” (diploma și 
placheta) acordate de IP Timișoara în 1985 
pentru activitate științifică - tânăr cercetător;

• Premiul I pentru creativitate, județul 
Timiș, 1984, respectiv premiile I și II jd Timiș 
1985

• Distincția Asistent universitar evi-
dențiat, acordata de către Ministerul Învă ță-
mântului în 1984

În anul 2005 Universitatea Technică din 
Cluj-Napoca i-a acordat titlul de Doctor Honoris 
Causa, iar în anul 2012, Universitatea din Pecs, 
Ungaria, pe acela de Profesor Onorific.

Academicianul Dan Dubină și  
Școala de cercetare în domeniul 
structurilor metalice și a stabilității 
structurilor de la Timișoara

Scurt istoric al Școalii
Se poate vorbi de un centru de cerce-

tare în domeniul structurilor metalice și a 
stabilității structurilor de la Timișoara din 
momentul când, după înființarea în 1952 a 
Catedrei de Construcții Metalice, sub conduce-
rea Profesorului Dan Mateescu – Academician 
din 1974 – la Institutul Politehnic au luat ființă 
Filiala INCERC și Baza de cercetări a Academiei, 
ambele în 1956, cu preocupări importante în 
domeniul mecanicii materialelor și a structuri-
lor de rezistență din oțel.

Direcțiile activității de cercetare, dez-
voltate din ce în ce mai clar în epoca respec-
tivă în cadrul echipei de profesioniști care 
activa la Timișoara, au fost legate de stabili-
tatea  structurilor, calculul plastic, structuri cu 

 deschideri mari, fenomenul de oboseală a meta-
lului, respectiv calculul la seism al structurilor. 
În același timp, s-a desfășurat practic de către 
aceeași echipă, o foarte importantă activitate 
de consultanță și proiectare a unor construcții 
remarcabile.

Cu începere din anul 1973, s-a orga-
nizat la Timișoara Conferința Națională de 
Construcții Metalice, eveniment științific cu 
participare internațională, ajunsă la a XIV-a 
ediție în anul 2015, ultimele două ediții fiind 
organizate la București și Cluj-Napoca după ce 
primele 12 ediții s-au desfășurat la Timișoara.

În octombrie 1982 a fost organizată la 
Timișoara prima sesiune, a celui de-al 3-lea 
Colocviu Internațional de Stabilitate, organizat 
de către Structural Stability Research Council, 
din SUA, în colaborare cu Convenția Europeană 
de Construcții Metalice, eveniment științific 
marcant de nivel mondial. La puțin timp după 
acest eveniment, în anul 1984, a fost înființată la 
Timișoara, Comisia de Stabilitate a Structurilor 
din cadrul Academiei Române, sub președinția 
academicianului Dan Mateescu; tânărul, pe 
atunci asistent, Dan Dubină a suținut una din 
cele doua conferințe de inaugurare.

Se putea vorbi în acest moment despre 
o „Școală” de construcții metalice la Timișoara. 
Realizările acestei școli sunt numeroase și diver-
se, de la concepte fundamentale, modele teore-
tice și contribuții, la perfecționarea metodelor 
și a normelor de calcul și proiectare, până la 
aplicații practice, în realizarea unor construcții 
remarcabile.

Prin rezultatele obținute de-a lungul a 
mai bine de 30 de ani, dar cu precădere după 
1990 Acad. Dan Dubină și-a adus o contribuție 
semnificativă la consolidarea și afirmarea aces-
tei Școli, care în acest moment este cunoscută 
și recunoscută pe toate meridianele lumii, în 
comunitățile științifice din domeniile noastre 
de competență. Zece dintre cadrele didactice 
din CMMC și cercetătorii din CCTFA, dintre 
membri ai colectivului de cercetare și-au făcut 
tezele sub îndrumarea Acad. Dan Dubină. 
Majoritatea au deja un nume în domeniu și fac 
cinste acestei Școli.

Cred că aceasta este cea mai importantă 
realizare a Acad. Dan Dubină, faptul că a reușit 
să continue, consolideze și dezvolte activitatea 
științifică a Școlii de cercetare în domeniul 
structurilor metalice și a stabilității structurilor 
de la Timișoara.
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Domeniile actuale de competență în 
cercetare-dezvoltare ale Acad. Dan Dubină 
sunt legate de Analiza avansată a structurilor, 
Stabilitatea și calculul neliniar al structurilor 
metalice: comportarea critică și postcritică, 
Structuri din profile de oțel cu pereți subțiri 
formate la rece, Comportarea îmbinărilor 
structurilor metalice sub acțiuni statice și 
dinamice, Comportarea structurilor la acțiuni 
extreme: seism, vânt, foc, explozii, impact, 
Cercetare experimentală, Sisteme structurale 
inovative și Siguranța structurilor, criterii de 
performanță, robustețe și durabilitate.

Contribuții la dezvoltarea  
„Școlii de Construcții Metalice și 
Stabilitate a Structurilor”  
de la Timișoara.  
Rezultate semnificative în  
activitatea de cercetare
Activitatea de cercetare a fost și este 

susținută în totalitate de proiecte și programe 
de cercetare finanțate din surse publice, guver-
namentale, U.E. sau prin contracte cu benefi-
ciari privați, din țară sau străinătate. În bună 
măsura, temele de cercetare, chiar și atunci 
când au fost generate sau au vizat subiecte mai 
teoretice, au țintit aplicații ulterioare. În total, 
în cursul carierei universitare a Acad. Dan 
Dubină, se însumează cca 150 de contracte de 
cercetare, naționale și internaționale, de toate 
tipurile, la care la cca 130 a fost responsabil 
(director sau coordonator la granturi, responsa-
bil de contract sau de temă la celelalte).

Într-o sinteză succintă, în cele ce urmea-
ză se prezintă, selectiv, câteva domenii tema-
tice de excelență ale Acad. Dan Dubină și ale 
echipei sale de cercetare, repere ale realizărilor 
Școlii din ultimii 25-30 de ani și care reprezintă 
cadrul tematic, subiectele și rezultatele care 
se pot considera contribuții proprii, care se 
bucură de recunoaștere în comunitatea științi-
fică de profil, lucrări semnificative publicate în 
reviste ISI (deși sunt numeroase altele care au 
fost prezente în conferințe pe care comunitatea 
științifică a domeniului le consideră esențiale 
pentru consacrarea științifică – STESSA, SDSS, 
ICTWS, CIMS, ICASS, EUROSTEEL, ICSCS), 
cărți, rapoarte de cercetare, proiecte de cerce-
tare relevante, într-o selecție preferențială, 
evident; acestea se refera la: 

Stabilitatea și calculul neliniar al 
structurilor metalice: comportarea critică și 
postcritică

Stabilitatea structurilor formate din 
bare și în special flambajul barelor mono-sime-
trice a fost mereu unul dintre subiectele tradi-
ționale și favorite ale grupului de cercetare din 
Timișoara. 

Pentru această temă în anul 1992, Acad. 
Dan Dubină a primit premiul „Anghel Saligny”, 
al Academiei Române (pe anul 1990) pentru o 
serie de 16 lucrări).

Contribuțiile originale semnificative se 
referă la:

• Formula pentru determinarea lăți-
mii eficace, ținând seama de efectul imper-
fecțiunilor propusă în anul 1986 la Colocviul 
Internațional de Stabilitate, Tihany, Ungaria.

• Conceptul de eroziune a încărcării 
critice de bifurcare a echilibrului elastic în 
cazul instabilităților cuplate (propus în 1990 
la conferința internațională de stabilitate a 
structurilor metalice, aprilie, Budapesta) și 
dezvoltat ulterior sub denumirea consacrată 
ECBL (Erosion of Critical Bifurcation Load), în 
numeroase publicații succesive. Determinarea 
efectului nuanțat al imperfecțiunilor, eroziunea 
încărcării critice de bifurcare, interacțiunea 
plastic-elastică a modurilor de instabilitate, 
calibrarea curbelor de flambaj sunt doar câteva 
dintre aplicațiile metodei ECBL.

Problematica instabilităților cuplate 
în structuri metalice zvelte este una cu un 
înalt grad de specializare, o problemă de nișă, 
dar cu importanță ridicată în ceea ce privește 
rezistența și stabilitatea structurilor cu pereți 
subțiri (structuri pentru construcții, aeronauti-
că, automotive etc.). Rezultatele obținute la 
Timișoara, au condus la inițierea seriei de 
conferințe internaționale CIMS – Coupled 
Instability în Metal Structures, prima ediție la 
Timișoara, în 1992, în organizarea d-lui. Acad. 
Dan Dubină, urmată de edițiile Liege 1996, 
Lisabona 2000, Roma 2004, Sydney, 2007, 
Glasgow 2012, urmând Baltimore, în noiem-
brie 2016. În cadrul acestor conferințe a susți-
nut prezentări, fie în calitate de raportor de 
sesiune, fie Keynote Speaker. Tema a suscitat și 
interesul Centrului Internațional de Studii 
Mecanice – CISM, care în Septembrie 1996 a 
organizat un Curs de studii avansate pe acesta 
problematică, coordonat de către profesorul 
J. Rondal (Liege) având ca lectori pe: V. Gioncu 
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și D. Dubină (Timișoara), G. Hancock (Sidney), 
J.M. Davies (Manchester), M Pignatro (Roma); 
a urmat apoi în anul 2002, în iunie, de aseme-
nea la CISM Udine, cursul avansat Ligth Gauge 
Metal Structures: Recent Adavances, coordonat 
împreună cu prof. Jacques Rondal; din echipa 
de lectori au mai făcut parte Prof. K.J. Rasmussen 
(Sydney), Prof. R. La Boube (St. Luis, USA), 
Prof. J.M. Davies (Manchester).

Ca recunoaștere a Școlii de stabili-
tate a structurilor și construcții metalice 
de la Timișoara, în 1999 și 2016 se orga-
nizează aici, în cadrul unui ciclu itinerant 
pe continente, sub coordonarea d-lui. Acad. 
Dan Dubină, Conferința internațională de 
Stabilitate și Ductilitate a Structurilor Metalice, 
SDSS’99 și, recent, SDSS 2016. Totodată, în 
calitate de Guest Editor a realizat un număr 
special al revistei Journal of Constructional 
Steel Research, care conține Rapoartele pe 
secțiuni și lucrările invitate în conferință:  
D. Dubină (Guest Editor), Stability and 
Ductility of steel Structures, SDSS’99, 
Special Issue of Journ. of Constructional Steel 
Research., Vol 55., Nos 1-3. 2000, ISSN 0143-
974X, 356 p. Între aceste lucrări este inclusă și 

Volumul Cursului CISM  
„Ligth Gauge Metal Structures: Recent Adavances”.

lucrarea Timișoara Steel Structures Stability 
Research School: relevant contributions (D. 
Mateescu, V. Gioncu, D. Dubină) Journal of 
Constructional Steel Research, Special Issue 
on Stability and Ductility of Steel Structures 
SDSS’99, Elsevier, Vol. 55, 2000, nr.1-3, pag. 
343-354, Elsevier Science, ISI, care face 
prezentarea principalelor contribuții ale Școlii 
timișorene.

De remarcat este și publicarea recentă 
a volumului tematic Stability and Ductility 
of steel structures - Reserch Advances, Special 
Issue of Romanian Jurnal of Technical Sciences 
Applied Mechanics (formely Revue Roumaine 
des Sciences Techniques Serie Mechanique 
Appliquee), Românian Academy, Vol. 59, Nos 
1-2, 2014, ISSN 0035-4074, 227p sub coor-
donarea Dan Dubină (RO), H.H. Snijder (NL), 
Luis Simoes da Silva (PT). În acest volum este 
inclusă și lucrarea Erosion of interactive buckling 
load of thin walled steel bar (D. Dubină, 
V. Ungureanu).

Structuri din profile de oțel cu pereți 
subțiri formate la rece

Este un domeniu pe care Școala de 
stabilitate a structurilor și construcții metali-
ce de la Timișoara îl poate revendica fără reți-
neri. Primul standard românesc de profil a fost 
realizat la Timișoara – STAS 0108/3-1983, sub 
coordonarea Acad. Dan Mateescu. Următorul 
document normativ, sub egida ministerului de 
profil, MLPAT, NP 012/1997 a fost elaborat sub 
coordonarea Acad. Dan Dubină. Implementarea 
Eurocode-ului de profil în România, SR 
EN19983-1-3 și Anexa Națională au fost de 
asemenea elaborate la Timișoara. Bazele teore-
tice și procedurile de aplicare a profilelor din 
oțel formate la rece, structuri principale de 
rezistență, în zone seismice, au fost dezvoltate 
și promovate în România și în Europa, pe baza 
rezultatelor cercetărilor colectivului pe care-l 
coordonează la Timișoara. Este vorba de soluții 
constructive inovative, de modele de calcul, 
de calibrarea unor parametri și proceduri de 
proiectare.

Două cărți au fost publicate în străină-
tate, una în limba greacă, cealaltă în engleză, 
sub egida Convenției Europene de Construcții 
Metalice, aceasta din urmă, fiind distinsă în 
2014 cu Premiul Anghel Saligny al Academiei 
Române pentru anul 2012.
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Recunoașterea contribuțiilor Școlii 
Timișorene se confirmă și prin următoarele două 
evenimente:

• Invitarea în 2004, pentru realizarea 
unui Volum special al revistei Twin-Walled 
Structures, dedicat rezultatelor cercetărilor în 
domeniu în Europa centrală și de est: Cold-
formed Steel Research Advances în Central 
–Eastern Europe, Spec. Issue of Thin – Walled 
Structures, Elsevier Applied Science, London, 
2004, Vol 42 ,No 2, (D. Dubină - Guest Ed).

• Organizarea în 2011, la Timișoara 
a celei de a 6-a Conferințe Internaționale în 
domeniul structurilor cu pereți subțiri, ICTWS 
2011 (seria a început la Glasgow în 1996, 
urmată de Singapore 1998, Krakovia 2001, 
Loughborough (UK) 2004, Brisbane 2008 și 
Pusan, Korea.

Manifestarea de la Timișoara a fost 
organizată de către Universitatea Politehnica 
Timișoara, în cooperare cu Academia Română, 
Filiala Timișoara, CCTFA, sub egida Convenției 
Europene de Construcții Metalice ECCS, sub 
coordonarea Acad. Dan Dubină. Participanții 
au venit din 33 de țări, de pe 5 continente; 243 
de autori au publicat 115 lucrări și 9 lucrări 

(Keynote) invitate în două volume: „Proceedings 
of the 6th International Conference on Thin-
Walled Structures: Recent Research Advances 
and Trends” (Dubină D., Ungureanu V. (editors) 
Volume 1+2, 5-7 Septembrie 2011, Timișoara, 
România, Publicat de European Convention 
of Constructional Steelwork – ECCS, ISBN 
978-92-9147-102-7, 1064 p. Un număr special 
al revistei Twin Walled Strucures, cu o selecție 
de lucrări în extenso a fost publicat post-confe-
rință, la Elsevier.

Comportarea îmbinărilor structurilor 
metalice sub acțiuni statice și dinamice

Activitatea de cercetare în domeniul 
îmbinărilor structurilor metalice este afină cu 
studiile realizate în relație cu diferitele tipuri 
de structuri care au constituit și constituie 
preocupările d-lui. Acad. Dan Dubină în dome-
niul ingineriei structurale, a siguranței și robus-
teții structurilor metalice și compozite. În bună 
măsură, rezultatele obținute în aceasta arie 
tematică au fost prezente în comisiile tehnice 
ale ECCS, TC 10 – Îmbinări și TC 13 – Structuri 
rezistente la cutremur, precum și în cadrul 
Institutului Internațional de Sudură – IIW. 

Cărțile în domeniul Structurilor cu pereți subțiri publicate în limbile greacă (2004) și engleză (2012).
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Contribuțiile științifice aduse în această proble-
matică se referă la studiul influenței, mode-
larea și cuantificarea parametrilor de perfor-
manță pentru îmbinări în cazul structurilor cu 
pereți subțiri, analiza influenței și cuantificarea 
efectelor vitezei de deformare (strain rate) în 
cazul îmbinărilor sudate solicitate în regim 
ciclic, determinarea capacității de rotire plas-
tică a îmbinărilor riglă-stâlp solicitate în regim 
monoton și ciclic. Țelurile lucrărilor selectate și 
prezente mai jos relevă temele abordate:

Contribuția semnificativă în cadrul 
Proiectului UE „Copernicus” (FP7), în peri-
oada 1997-2000, „Reliability moment resis-
tant Connections of steel frames în Seismic 
areas” – într-un parteneriat, care alături de 
UP Timișoara a cuprins universitățile din 
Napoli (coordonator), Liege, Lisabona, Atena, 
Ljubljana și Sofia, a marcat consacrarea colec-
tivului în acest domeniu pe plan european. În 
urma acestui proiect, comparat cu Proiectul 
SAC din SUA, a fost publicat la FN &SPON volu-
mul cu nume similar, sub coordonarea editori-
ală a profesorului F.M. Mazzolani de la Napoli, 
volum în care colectivul a avut o contribuție 
semnificativă, marcată prin mai multe capitole.

Relevant pentru această tematică este 
participarea cu regularitate, din 1995, la 
edițiile Workshop-ului internațional Europa 
– America, manifestare cu circuit închis, 
accesul fiind bazat pe invitații nominale, 
organizată la 4 ani, de comisiile tehnice 
de specialitate ale Convenției Europene de 
Construcții Metalice (ECCS) și Institutului 
American pentru Construcții Metalice 
(AISC), începând cu ediția de la Paris (1987), 
Pittsburgh (1991), Trento (1995), Roanoke 
(2000), Amsterdam, (2004), Chicago 
(2008), ediția din 2012, fiind organizată la 
Timișoara, ocazie cu care, post-conferință, a 
fost publicat în volumul: Dubină D., Grecea 
D. (editors) (2013): Connections VII – 7th 
International Workshop on Connections în 
Steel Structures, 1st Edition, no. 133, ISBN 
978-92-9147-114-0, published by ECCS-
European Convention for Constructional 
Steelwork (www.eccspublications.eu), 2013, 
559 pagini.

Comportarea structurilor la acțiuni 
extreme: seism, vânt, foc, explozii, impact

Este o arie tematică interdisciplinară, 
care se poate subdiviza pe tipuri de acțiuni, pe 

probleme de rezistență și stabilitate, pe proble-
me de robustețe structurală și durabilitate.

Cercetările din domeniul ingineriei 
seismice, cu precădere vizând comportarea 
construcțiilor cu structuri metalice, au înce-
put sa fie semnificative la Timișoara înce-
pând cu anii 1980, ca urmare a faptului că 
normativele pentru proiectare antiseismică a 
construcțiilor, P100-1978, și P100-1981, au 
încadrat Timișoara și Banatul în zone cu risc 
seismic moderat, ceea ce a impus luarea în 
considerare a acțiunii seismice în proiecta-
rea de rezistență. Având în vedere faptul că 
la Timișoara, există o Școala recunoscută în 
domeniul construcțiilor metalice, Catedra de 
Construcții Metalice + INCERC, precum și 
faptul că disciplina de Inginerie seismică este 
încadrată la Catedra de Construcții Metalice, 
că Banatul ca hazard semic se deosebește de 
zona sud-estică a României, supusă la cutre-
murele generate de sursa Vrancea, a motivat 
și impulsionat abordarea și aprofundarea 
acestei arii tematice. Studiile și cercetările 
s-au concentrat cu precădere pe comporta-
rea clădirilor cu structură metalică supuse la 
acțiuni seismice, respectiv pe efectele cutre-
murelor de suprafață „near field”, scurte, de 
tip puls. Rezultatele obținute au impus Școala 
timișoreană la începutul anilor 90, atât pe 
plan național cât și internațional, conducând, 
în cadrul oferit de proiectele în programul UE 
Tempus, derulate sub coordonarea Acad. Dan 
Dubină, la inițierea în 1994, la Timișoara, în 
cooperare cu Universitatea „Federico II” din 
Napoli a seriei de conferințe internaționale 
STESSA – Comportarea structurilor metali-
ce în zone seismice. După prima ediție de la 
Timișoara, a cărei organizare s-a făcut sub 
directoratul Acad. Dan Dubină, coordona-
rea științifică fiind asigurată de către F.M. 
Mazzolani (Universitatea din Napoli) și Prof 
V. Gioncu (INCERC Timișoara), au urmat, la 
3 ani, edițiile intercontinentale de la Kyoto, 
Montreal, Napoli, Yokohama, Philadelphia, 
Santiago de Chile și Shanghai în 2015. În 
toate aceste manifestări Acad. Dan Dubină 
a făcut parte din comitetul de științific și a 
condus sesiuni. Concomitent, trebuie eviden-
țiază și participarea sa în cadrul Comisiei 
Tehnice 13 – Structuri rezistente la cutremur 
a ECCS, respectiv deținerea poziției de vice-
președinte al Comisiei Naționale de Inginerie 
Seismică din cadrul MDRAP.

http://www.eccspublications.eu/
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Temele specifice de cercetare, care pot fi 
identificate și din proiectele mari de cercetare la 
care s-a participat, precum și lucrările publicate 
în volumele unor conferințe de prestigiu, sau 
în rapoartele de cercetare publicate în edituri 
consacrate, respectiv din reviste internaționale, 
care se evidențiază selectiv în continuare, se 
referă la:

• Influența tipului de hazard asupra 
răspunsului seismic al structurilor;

• Determinarea factorului de compor-
tare (identificatorul ductilității globale) în 
funcție de criterii de performanță (SLS, SLU, 
CPLS);

• Definirea și cuantificarea randamen-
tului seismic (concept original propriu);

• Sisteme structurale disipative inova-
tive;

• Calificarea din punct de vedere al 
performanțelor seismice a structurilor din 
profile de oțel cu pereți subțiri;

• Soluții structurale inovative cuprin-
zând elemente originale:

Cartea „Construcții amplasate în zone cu mișcări seismice 
puternice”, 2003. Cartea prezintă sinteza cercetărilor 

realizate în cadrul unui Grant finanțat de Banca Mondială 
și Guvernul României în Perioada 1998-2002; 

a obținut premiul AGIR pe anul 2003.

• Cadre duale cu contravântuiri excen-
trice cu bare disipative demontabile

• Cadre duale cu panouri metalice disi-
pative demontabile

• Consolidarea cadrelor din b.a. cu 
contravântuiri metalice cu flambaj împiedecat: 
soluția constructivă și determinarea factorului de 
comportare q

• Consolidarea pereților din zidărie cu 
plăci și plase metalice: soluții constructive, tehno-
logie și modele de calcul

Cercetarea experimentală
Cercetarea experimentală este prezentă 

în cea mai mare parte a lucrărilor de cercetare 
realizate și prezentate anterior. Laboratorul de 
structuri, care funcționează în cadrul Centrului 
de excelență pentru mecanica materialelor 
și siguranța structurilor – CEMSIG (http://
www.ct.upt.ro/centre/cemsig/, acreditat de 
CNCSIS în 2001, reacreditat în 2006, care func-
ționează în cadrul Departamentului CMMC 
la UPT și deservește prin cooperare și Secția 
de construcții metalice și sudură din Cadrul 
CCTFA, din cadrul Filialei de la Timișoara 
a Academiei Române, și-a câștigat o bine 
meritată reputație în țară și în afara ei. De la 
începutul anilor ’90, acest Laborator a fost 
dezvoltat continuu, ajungând în acest moment 
să fie, pentru aplicații structurale în domeniul 
construcțiilor metalice și compozite, cel mai 
dotat din țară, respectiv din zona centrală 
și sud-estică a Europei. Se poate distinge din 
temele prezentate în cadrul expunerilor invita-
te, cu ocazia diferitelor manifestări științifice, 
interesul comunității științifice în cadrul căruia 
ne integrăm, pentru realizările și experiența 
noastră în acest domeniu.

În premieră, la momentul realizării 
lor, s-au determinat experimental factorii de 
comportare seismică, q, pentru structuri din 
pereți «Wall Stud», pentru structuri în cadre 
din beton armat consolidate cu contravântuiri 
cu flambaj împiedecat, respectiv pentru cadre 
metalice rigidizate cu panouri disipative demon-
tabile din tablă, capacitatea de rotire în regim 
ciclic a nodurilor intermediare (double-sided) 
a cadrelor metalice, efectul conexiunii placă 
de beton-grindă metalică pentru cadrele mixte 
din oțel-beton, influența vitezei de deformare 
(strain-rate) asupra ductilității îmbinărilor 
sudate cu componente din oțeluri de marcă 
diferită etc.

http://www.ct.upt.ro/centre/cemsig/
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În loc de încheiere…

Academicianul Dan Dubină a creat 
și creează, a transmis și transmite știință, 
continuând și consolidând școala creată de 

Academicianul Dan Dubină cu colaboraorii săi și doctoranzi în laborator.

d-l. Acad. Dan Mateescu, având alături o 
echipă puternică, în plină dezvoltare prin 
discipolii pe care i-a format și pe care se 
sprijină puterea Școlii de construcții metali-
ce de la Timișoara.
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PROF. DR. ION BOLDEA,
MEMBRU CORESPONDENT AL 

ACADEMIEI ROMÂNE

Prof. dr. ing. Nicolae MUNTEAN

„Consider acest premiu un stimulent 
pentru mai multă creativitate dar, în primul 
rând, o obligaţie de a fi şi mai responsabil în 
faţa societăţii” spunea Profesorul Ion Boldea, 
Membru corespondent al Academiei Române, 
cu ocazia decernării „IEEE Nikola TESLA 
Award” pentru anul 2015 pentru „contribuții 
excepționale la generarea și utilizarea energiei 
electrice”.

În fapt, întregul său discurs rostit la 
acest eveniment poartă amprenta personalită-
ţilor şi învăţăturilor filozofilor antici, pentru că 
Profesorul este nu doar un profund cunoscător 
al Legilor Electrotehnicii, dar şi un adevărat om 
de cultură, o personalitate completă a învăţă-
mântului şi cercetării ştiinţifice din ţară şi de 
pretutindeni, formator de competenţe în dome-
niu, dar mai ales, un modelator de caractere.

Născut la Lugoj, la 7 ianuarie 1945 
Profesorul Boldea a urmat cursurile Şcolii 
Generale Nr. 4, iar apoi a absolvit Liceul 
„Coriolan Brediceanu” şi Facultatea de 
Electrotehnică din Timişoara (1967), obţinând 
titlul de doctor inginer în 1973, fiind, la acea 
vreme, cel mai tânăr doctor inginer din ţară.

Și-a început cariera universitară în 1968, 
ca asistent universitar, obţinând titlul de profe-
sor în 1991 la Facultatea de Electrotehnică din 
cadrul Universităţii POLITEHNICA Timişoara.

Experiența profesională şi-a dezvol-
tat-o prin stagii de cercetare în universităţi 
prestigioase din SUA şi Europa, mai întâi ca 
Bursier Fulbright (în perioada 1973-1974 la 
Universităţile din Kentucky şi Oregon, SUA), 
iar ulterior ca cercetător sau profesor invitat 
la Universităţile din Texas (USA), UMIST 
din Manchaster şi cea din Glasgow (UK), 
Universitatea din Aalborg (Danemarca), 
Universităţile din Cassino şi din Trieste şi la 
Politehnica din Torino (Italia), Universitatea 
Hanyang din Seoul (Korea) etc. A fost consul-

tant de specialitate la numeroase firme de 
profil din Germania, Suedia, Brazilia, Korea şi 
Danemarca. A susţinut „Plenary” sau „Invited 
Lectures” la conferinţe internaţionale de 
prestigiu (IEEE) şi cursuri intensive la univer-
sităţi şi unităţi industriale din SUA (GE, United 
Technologies, STC), Brazilia (EMBRACO, 
Whirlpool), Europa (BOSCH, HILTI, VESTAS 
etc.) şi Coreea de Sud (KERI, L.G., Hyundai). 
Competenţele Domnului Profesor Boldea s-au 
concretizat şi în calitatea de director/coordo-
nator al unor proiecte de cercetare naţionale/
internaţionale.

Cercetările efectuate de către Profesorul 
Boldea, pe o durată de aproape cinci decenii, 
s-au concretizat în contribuţii ştiinţifice valoroa-
se cu largă vizibilitate şi recunoaştere internaţi-
onală în domeniul Maşini şi Acţionări Electrice 
Rotative, Liniare şi MAGLEV, cu reglaj electronic 
de putere, cu aplicaţii în numeroase industrii. 

Autor principal sau coautor a 24 cărți 
(două traduse în rusă, chineză şi spaniolă) 
publicate în edituri de prestigiu din SUA şi 
Anglia („Cambridge University Press”, „Oxford 
University Press”, „Taylor & Francis”, „CRC 
Press” etc.) precum şi 3 monografii în „Editura 
Academiei”. Mare parte din cărţile publicate au 
fost tipărite în mai multe ediţii, fiind conside-
rate referinţe în domeniul acţionărilor electrice 
şi fiind utilizate ca „textbooks” în numeroase 
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universităţi din întreaga lume (http://www.
amazon.com).

A publicat peste 250 de articole în revis-
te sau la conferinţe din ţară şi din străinătate, 
din care 194 publicate în reviste cotate ISI, mare 
parte cu un factor de impact foarte ridicat.

A realizat 25 de patente (mai multe din 
ele fiind brevetate în străinătate) cu aplicare în 
industrie.

Dintre principalele contribuţii ştiințifice 
recunoscute de comunitatea ştiințifică interna-
țională se cer menţionate:

• A condus colectivul UPT – 
Electroputere Craiova care a realizat primul 
vehicul urban din România cu motoare liniare 
de inducţie şi invertor de tensiune, cu testare la 
scara 1 la 1, la Craiova (1981);

• A inventat şi realizat (în colectiv) 
primul MAGLEV-Magnibus-01 cu propulsie şi 
sustentaţie magnetică integrată, cu cale pasivă, 
cu testare pe prototip de 4 tone şi cale de 150 
m lungime la UPT (1986);

• A generalizat conceptul de „reglaj 
direct de cuplu”, care azi este tehnologie matură 
commercial, la toate maşinile sincrone (1988);

• A realizat şi publicat (în IEEE) despre 
motorul sincron reactiv cu tole axiale în rotor, 

cu cel mai mare factor de putere până azi (0,91 
la 1,5kW – 1992);

• A introdus o noua clasă de motoare 
electrice liniare şi rotative cu magneţi perma-
nenţi în stator; cele cu flux reversibil, preluate 
în literatura mondială (1996);

• A introdus conceptul BEGA şi a 
publicat în IEEE Transaction motorul-gene-
rator cu excitaţie mixtă pe două axe, pentru 
automobile cu domeniu larg de viteză, la 
putere constantă şi factor de putere unitar 
(optim) – pentru automobile electrice şi hibri-
de (2000);

• A introdus un concept nou în acţio-
nări electrice „fluxul activ” (2008) (cu 5 publi-
caţii IEEE), deja preluat în literatura IEEE;

• A dezvoltat o maşină electrică foarte 
competitivă (BLDC-MRM) utilizată în genera-
toarele eoliene şi acţionările electrice şi hibride 
din industria auto (2011);

• A dezvoltat un generator auxiliar nou 
de înaltă performanţă cu fază unică (2014).

Activitatea ştiinţifică a fost recunoscută 
internaţional, Profesorul Boldea fiind:

• IEEE- Fellow din 1996, singurul din 
România şi primul din Europa de Est;

• Membru din 1992 în Comitetele 
IEEE-IAS: EMC şi IDC;

• Membru titular al Academiei de 
Ştiinţe Tehnice din România din 2002;

• Membru al Academiei Europene de 
Arte şi Ştiinţe din Salzburg din 2004;

• Redactor-șef Adjunct din 1977 la 
Revista Internaţională „EPCS” Journal, USA;

• Membru în Comitetul de IEEE-Fellow 
din 2010;

• IEEE-IAS Distinguished Lecturer 
(2008-2009);

• Doctor Honoris Cauza al Universităţii 
din Aalborg, Danemarca (2010);

• Membru în Comitetele Ştiinţifice a 
numeroase conferinţe internaţionale IEEE;

• Co-Chairman al Conferinței Interna-
ționale bianuale OPTIM (din anul 1996 până 
în 2010);

• Editor fondator şi actual al uneia din 
primele reviste internaţionale tehnice în 2000: 
www.jee.ro, astăzi cu 4 numere pe an şi câte 
40-50 articole pe număr.

Ca recunoaştere a meritelor ştiințifice 
este şi obținerea de către Profesorul Boldea a 
unor prestigioase premii naționale sau interna-
ționale, astfel:

http://amazon.com/
http://www.jee.ro/
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• Premiul „Aurel Vlaicu” al Academiei 
Române pe anul 1976;

• Premiul „TESLA” al IEEE pe anul 2015 
care încununează activitatea ştiinţifică a candi-
datului, fiind primul inginer din Europa de Est 
căruia i se acordă acest prestigios premiu;

• Este, probabil, cel mai citat inginer 
din România, cu peste 2400 de citări în Web 
of Science (din care peste 1000 după anul 
2011) şi cu un Indice Hirsch de 25. Pe site-
ul Scopus are 3900 de citări (din care 1630 
după anul 2011) şi un Indice Hirsch de 33. pe 
Scholar Google numărul de citări este de 9279 
şi Indicele Hirsch este 50. Cărţile publicate 
au peste 6000 de intrări în bibliotecile de pe 
mapamond (WorldCat.com). 

Și nu în ultimul rând, Profesorul este 
cel care a creat punţi peste timp în învăţămân-
tul electrotehnic românesc. Urmaş demn al 
creatorilor de şcoală politehnică timişoreană 
Profesorul a ştiut, la rândul său, să modeleze 
personalităţi profesionale şi caractere.

Generaţii de absolvenţi, unii dintre ei 
desăvârşiţi profesional de Dânsul prin titlul de 
doctor inginer, oameni realizaţi în ţară dar şi pe 
numeroase meridiane, îi poartă astăzi cuveni-
tul respect.

Şi asta, în primul rând, pentru că 
Profesorul a înţeles că „Educaţia este îmblânzirea 
unei flăcări şi nu umplerea unui vas” (Socrate), 
flacără care va trebui să ardă continuu prin 
generaţiile următoare.

http://worldcat.com/
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DR. LADISLAU-NICOLAE VÉKÁS
MEMBRU CORESPONDENT AL 

ACADEMIEI ROMÂNE

Dr. fiz. Ladislau Vékás s-a născut la 
5 decembrie 1945 la Arad. A urmat studiile lice-
ale la Arad și cele universitare la Facultatea de 
Fizică a Universității de Vest din Timișoara. În 
1983 a devenit doctor în fizică la Universitatea 
„A.I. Cuza” din Iași. Între 1968 și 1971 a fost 
cercetător științific la Centrul de Cercetări 
Tehnice de la Timișoara al Academiei Române, iar 
ulterior (1971–1991) a devenit cercetător senior 
și cadru didactic asociat la Centrul de Cercetări 
pentru Mașini Hidraulice, respectiv Catedra 
de Mașini Hidraulice din cadrul Universității 
Politehnica din Timișoara. Între 1997 și 2009 a 
deținut funcția de șef al Laboratorului de Fluide 
Magnetice din cadrul Centrului de Cercetări 
Tehnice Fundamentale și Avansate al Academiei 
Române, Filiala Timișoara, iar din 2009 este 
directorul acestui centru.

Cercetări în perioada de început 
Structura materiei, particule elementa-

re. Clasificarea barionilor. Primele activități de 
cercetare, începute în ultimii ani de studenție 
(1967-1968), au avut ca obiectiv domeniul 
spectroscopiei barionilor și au fost efectuate 
în cadrul Seminarului de Fizică Teoretică de la 
Universitatea din Timișoara. În acest domeniu 
al interacțiunilor tari și-a susținut în anul 1983 
și teza de doctorat elaborată la Universitatea 
„A.I. Cuza” din Iași sub conducerea științifică 
a Prof. Ioan Gottlieb. Cercetările din această 
direcție, inițiate împreună cu Prof. Emeric 
Hegedüs și Dr. Alex Abramovici (actualmente 
cercetător la NASA – Jet Propulsion Laboratory)
și continuate apoi în cadrul tezei de doctorat, au 
condus la stabilirea unei formule de masă vala-
bilă pentru stările excitate de moment cinetic 
superior, respectiv la un model pentru structura 
barionilor, bazat pe o schemă de clasificare a 
acestora radical diferită de cea bazată pe grupul 
SU(6)*O(3). Rezultatele obținute au fost publi-

Dr. Victor SOFONEA 

cate în Zeitschrift für Physik (1969 și 1972), Acta 
Physica Hungarica (1969), Acta Physica Polonica 
B (1977) și Hadronic Journal (USA, 1984). 
Pentru lucrarea din Hadronic Journal, susținută 
și de articolele anterioare din domeniul spectro-
scopiei barionilor, a obținut, împreună cu Prof. 
E. Hegedüs, premiul „Dragomir Hurmuzescu” al 
Academiei Române pe anul 1984. 

Transformări de fază lichid-vapori. 
Nucleația bulelor cavitaționale și de fierbere. 
Cercetările efectuate în perioada 1968-1975 în 
domeniul transformărilor de fază lichid-vapori, 
inițiate și coordonate de Acad. Ioan Anton, 
s-au referit în special la condițiile formării 
și dezvoltării bulelor de vapori pe suprafețe 
solide în contact cu faza lichidă, respectiv la 
implicațiile acestui proces fundamental asupra 
cavitației și în general, asupra transformărilor 
de fază lichid-vapori. Aceste probleme au fost 
încadrate într-o tematică mai largă de cercetări 
asupra cavitației, cu tradiție deosebită în cadrul 
Școlii de Mașini Hidraulice din Timișoara. 
Investigațiile teoretice și experimentale asupra 
nucleației bulelor de vapori pe suprafețe solide 
s-au referit la probabilitatea de nucleație în 
funcție de microgeometria centrelor de nuclea-
ție și de caracteristicile interfaciale, la frecvența 
de emitere și diametrul de desprindere a bulelor, 
respectiv la stabilitatea funcționării centrelor de 
nucleație, toate aceste probleme fiind de inte-
res fundamental pentru procesul de nucleație 



382

eterogenă a bulelor de vapori. A publicat aceste 
rezultate împreună cu Acad. Ioan Anton și CS 
ing. Iosif Potencz în Studii şi Cercetări Mecanică 
Aplicată (1972), Revue Roumaine des Sciences 
Techniques – Mecanică Aplicată (1973 și 1974), 
precum și în Memoriile Secțiilor Academiei 
Române, Seria IV (III), Nr. 2, Bucureşti (1980). 
Datele experimentale și rezultatele teoretice se 
regăsesc sintetizate și corelate cu multitudinea 
de date referitoare la tematica largă a nucleați-
ei cavitației în vol. I al monografiei CAVITAȚIA 
(Editura Academiei, 1984), elaborată de Acad. 
Ioan Anton. Tematica bulelor de cavitație și 
de fierbere a făcut obiectul a 6 contracte de 
cercetare încheiate cu CSEN și MEI în perioada 
1970-1974. 

Fluide magnetice și aplicații 
Cercetările asupra fluidelor controlabi-

le magnetic – nanofluide magnetice și fluide 
magneto-reologice – constituie direcția principa-
lă de activitate științifică a Dr. L. Vékás. A lucrat 
încă de la început în colectivul multidisciplinar 
de la Institutul Politehnic din Timișoara, înfi-
ințat în anul 1975 de către Acad. Ioan Anton, 
colectiv care s-a dezvoltat și a devenit ulterior 
Laboratorul de Lichide Magnetice al Centrului 
de Cercetări de Hidrodinamică, Cavitație și 
Lichide Magnetice – Universitatea Politehnica 
Timișoara. Începând din 1997, acest laborator 
funcționează în cadrul Centrului de Cercetări 
Tehnice Fundamentale și Avansate (CCTFA), 
înființat la Filiala Timișoara a Academiei 
Române. Laboratorul își desfășoară activitatea 
pe platforma Centrului de Cercetări pentru 
Ingineria Sistemelor cu Fluide Complexe de 
la Universitatea Politehnica, între cele două 
unități existând o colaborare permanentă cu 
rezultate excelente.

Cele două tipuri distincte de fluid 
controlabil magnetic, nanofluidele magnetice 
și fluidele magnetoreologice, precum și aplica-
țiile acestora, au constituit de-a lungul anilor 
obiectivele principale ale cercetărilor desfășu-
rate de Dr. L. Vékás. Dânsul a contribuit în mod 
constant și hotărâtor la dezvoltarea unei game 
largi, de câteva zeci de tipuri de nanofluide 
magnetice și fluide magnetoreologice pe bază 
de ferofluid, într-o colaborare de peste 25 de 
ani cu Dr. chim. Doina Bica. Pe lângă obținerea 
fluidelor magnetice, a pus în centrul preocupă-
rilor sale și caracterizarea acestora, îndeosebi 
în vederea îndeplinirii cerințelor impuse de 

diferite aplicații. A adus contribuții la investi-
garea structurală a nanofluidelor magnetice 
prin numeroase metode avansate: împrăștie-
rea neutronilor la unghiuri mici în absența și 
sub acțiunea unui câmp magnetic; stabilirea 
gradului de stabilitate coloidală și a caracte-
risticilor structurale ale nanofluidelor magne-
tice cu metode optice; evaluarea proprietăților 
magnetice, reologice și magnetoreologice ale 
nanofluidelor magnetice și fluidelor magneto-
reologice; contribuții la evaluarea caracteristi-
cilor microstructurale ale fluidelor magnetice 
care determină proprietățile lor magnetice și 
de curgere pe baza unor modele semiempirice 
și teoretice.

O preocupare deosebită legată de apli-
cațiile fluidelor magnetice a fost dezvoltarea 
unor tehnologii și echipamente noi, în colabo-
rare cu institute de cercetare și întreprinderi 
industriale:

Etanșări rotitoare fără scăpări; nano-
fluide magnetice pentru etanșări. A coordonat 
aplicarea fluidelor magnetice în domeniul 
etanșărilor mobile fără scăpări și a contribuit 
la realizarea unor modele și prototipuri de 
arbori etanși pentru vid și suprapresiune, 
care au fost experimentate în instalații de 
crescut cristale din topituri (Facultatea de 
Fizică – Universitatea de Vest Timișoara și SC 
AEM SA Timișoara, 1982-1990), respectiv în 
componența unor întrerupătoare electrice de 
mare putere (SC Electroputere SA Craiova, 
1992-2004). Implementarea tehnologiei s-a 
realizat prin demonstrarea performanțelor 
etanșărilor magnetofluidice în condiții de 
exploatare industrială, respectiv prin testarea 
și certificarea caracteristicilor nanofluidelor 
magnetice destinate utilizării în etanșări 
rotitoare fără scăpări cu durată de funcți-
onare lungă, de ordinul anilor. În cadrul 
unui proiect CEEX (2006-2008) a coordonat 
transferul tehnologiei magnetofluidice la SC 
ROSEAL SA Odorhei, prin care România a 
devenit producătoare de nanofluide magne-
tice și de etanșări rotitoare magnetofluidice, 
o tehnologie de vârf în domeniul nanomate-
rialelor inteligente și al etanșărilor mobile 
fără scăpări. Este probabil unul din primele 
(și deocamdată puținele) cazuri din țară când 
procedeul de sinteză a unui nanomaterial a 
fost adus la nivel micropilot și transferat unei 
firme industriale, împreună cu tehnologia de 
vârf care utilizează acest material.
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Traductoare și senzori. A promovat 
realizarea și experimentarea de traductoare 
inductive cu lichid magnetic pentru mărimi 
aerodinamice (diferență de presiune, debit 
volumic) și unghi de înclinare (SC AEM SA 
Timișoara, 1987-1991). Totodata, a fost unul 
dintre pionierii utilizării unor nanofluide 
magnetice polare la realizarea de senzori de 
accelerație și lagăre autolevitate cu frecare 
pur vâscoasă, bazate pe efectele de levitație 
I și II (ICPE București, 1984-1989, ulterior în 
cadrul programului CDI „Aerospațial”). 

Fluide magnetice pentru aplicații în 
biotehnologie și biomedicină. Elaborarea, în 
colaborare cu Universitatea din Szeged - colec-
tivul „Coloizi magnetici în mediu apos” și cu 
INCDTIM Cluj-Napoca – grupul „Materiale 
hibride funcţionalizate pe bază de polimeri şi 
nanoparticule anorganice” a unor nanofluide 
biocompatibile și nanocompozite polimerice 
magnetoresponsive pentru separarea magne-
tică a unor biomateriale valoroase și pentru 
transportul la țintă al citostaticelor.

Alte aplicații tehnice. Inițierea unor apli-
cații ale efectului de levitație magnetofluidică 
de ordinul I la celule de separare magnetoflui-
dică (ICPMN Baia Mare, 1980-1985); inițierea 
utilizării fluidelor magnetice în procese de 
transfer termic prin convecție și fierbere nucle-
ară și stabilirea influenței câmpului magnetic 
aplicat asupra proceselor de transfer termic 
(ANSTI/Agenția Spațiala Română, 1996-2000).

Caracterul multidisciplinar și diversi-
tatea tematicii abordate, respectiv cele mai 
importante rezultate ale cercetărilor se pot 
urmări în mai multe articole de sinteză și capi-
tole de cărți, precum și într-o carte apărută 
la Editura Academiei: I. Anton, I. De Sabata, 
L. Vékás, Application orientated researches on 
magnetic fluids (review), Journal of Magnetism 
and Magnetic Materials 85, 219-226 (1990); 
I. De Sabata, N.C. Popa, I. Potencz, L. Vékás, 
Inductive transducers with magnetic fluids, 
Sensors and Actuators A 32, 678-681 (1992); 
L. Vékás, D. Bica, M.V. Avdeev, Magnetic nano-
particles and concentrated magnetic nanofluids: 
Synthesis, properties and some applications 
(review), China Particuology 5, 43-49 (2007); 
L. Vékás, Ferrofluids and Magnetorheological 
Fluids (review), Advances in Science and 
Technology 54, 127-136 (2008); E. Tombácz, 
R. Turcu, V. Socoliuc, L. Vékás, Magnetic iron 
oxide nanoparticles: recent trends in design and 

synthesis of magnetoresponsive nanosystems 
(review), Biochemical and Biophysical Research 
Communications 468, 442-453(2015); L. Vékás, 
M.V. Avdeev, D. Bica, Magnetic nanofluids: 
synthesis and structure, Chapter 25 in: Donglu 
Shi (Editor): NanoScience in Biomedicine, 
Springer (USA) 645-704 (2009); L. Vékás, 
E. Tombácz, R. Turcu, I. Morjan, M.V. Avdeev, 
T. Krasia-Christoforou, V. Socoliuc, Synthesis 
of magnetic nanoparticles and magnetic fluids 
for biomedical applications, in: Nanomedicine 
– Basic and Clinical Application in Diagnostics 
and Therapy (Else Kröner-Fresenius Symposia) 
Editor Christoph Alexiou, Erlangen (Karger Publ.
Co., Switzerland, 2011) pp. 35-52; V. Socoliuc, 
L. Vékás, Hydrophobic and hydrophilic magnetite 
nanoparticles: synthesis by chemical coprecipi-
tation and physico-chemical characterization, 
in: Nirschl H., Keller K. (Editors), Upscaling of 
Bio-Nano-Processes. Selective Bioseparation 
by Magnetic Particles, Springer Verlag (2014), 
pp. 39-56; L. Vékás: Nanofluide magnetice. 
Sinteză. Structură. Proprietăți. Aplicații, Editura 
Academiei (2013) 282 pagini.

Dr. L. Vékás a promovat cu perseverență 
și mult succes domeniul fluidelor magnetice, 
iar rezultatele Laboratorului de Lichide 
Magnetice din Timișoara au devenit bine cunos-
cute atât la nivel național cât și pe plan interna-
țional. Începând din 1980 a fost co-organizato-
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rul alături de Acad. Ioan Anton, iar apoi 
organizatorul Seminarului de Fluide Magnetice 
și Aplicații, care din 1994 a devenit o manifes-
tare științifică internațională, cu ediții care s-au 
ținut la Institutul Unificat de Cercetări Nucleare 
de la Dubna (2011) și ulterior la Institutul de 
Fizică Experimentală din Kosice al Academiei 
de Științe din Slovacia (2013). Ca membru al 
Comitetului Director Internațional de Fluide 
Magnetice (din 1992), a obținut dreptul de a 
organiza a 8-a Conferință Internațională de 
Fluide Magnetice (ICMF8), care s-a ținut în 
anul 1998 la Timișoara. A inițiat numeroase 
colaborări cu grupuri de cercetare din țară și 
din străinătate, de cele mai multe ori în cadrul 
unor proiecte comune. A participat activ ca 
membru în colectivul de cercetare, responsabil 
sau director la peste 50 de proiecte multianuale 
din cadrul programelor naționale CDI, precum 
și din cadrul programelor europene FP7, 
ERANET, COPBIL și COST. 

La solicitarea Acad. Ioan Anton, a 
predat un curs deosebit de atractiv despre 
fluide magnetice și aplicații (curs, laborator și 
îndrumare proiecte de diplomă, 1977-1991) 
la Facultatea de Mecanică, Catedra de Mașini 
Hidraulice, Universitatea Politehnica Timișoara. 

A activat ca expert în Grupul de 
lucru ad hoc „Nanoscience” al programului 
COST al Direcțiunii Generale XII – Știință, 
Cercetare, Dezvoltare (Comisia Europeană – 
Bruxelles) (1998-1999) și apoi în Grupul 
de experți „Nanoștiințe – Nanotehnologii” 

(NanoSTAG) al COST (2000-2004). De aseme-
nea, este de menționat activitatea dânsului în 
Consiliul profesoral al Facultății de Mecanică, 
Universitatea Politehnica Timișoara (1992-2000), 
Comisia de Fizică a Colegiului Consultativ 
pentru Cercetare-Dezvoltare (1996–1997), 
Consiliul Științific al Agenției Spațiale Române, 
responsabil subprogram Microgravitație și 
Științele vieții (1998-2006), CNCSIS Comisia 
2 „Științe inginerești” (2003-2004), Grupul de 
lucru privind Strategia CDI 2007-2013 (MEdC) 
(2006) precum și în CNATDCU, Comisia 30 
pentru confirmarea titlurilor de profesor, 
conferențiar, CS1 și CS2 în domeniul „Inginerie 
Chimică și Știința Materialelor” (2006-2010).
Din 1992 este membru al Academiei Europene 
de Științe și Arte (Salzburg), iar în 2012 a 
fost ales membru corespondent al Academiei 
Române.

Este membru al comitetelor editoriale de 
la două reviste publicate de Academia Română: 
Românian Reports in Physics (din 2006) și 
Procedings of the Românian Academy, series A 
(din 2015), ambele în fluxul principal ISI. 

Publicații: 172 articole, dintre care 97 în 
reviste cotate ISI și 22 în reviste ale Academiei 
Române (în prezent majoritatea acestora sunt 
cotate ISI); 2 cărți (din care una la Editura 
Academiei Române), 7 capitole de cărți (din 
care 3 la edituri din străinătate – Springer (2) 
și respectiv Karger). Este co-autor la 14 brevete 
de invenție acordate.
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PROF. DR. ZENO GÂRBAN
MEMBRU CORESPONDENT AL 

ACADEMIEI ROMÂNE

Profesorul Zeno Gârban este una 
dintre personalităţile remarcabile în dome-
niul Biochimiei şi Biologiei moleculare care 
şi-a adus aportul în problemele metalomicii şi 
proteomicii. De asemenea, are contribuţii de 
fond la dezvoltarea Xenobiochimiei alimentare 
ca un domeniu subsecvent al Biochimiei. 

A văzut lumina zilei la 13 decembrie 
1939 în Timişoara, fiind unicul copil al familiei 
Nicolae şi Marta Gârban. Tatăl Nicolae Gârban 
a fost funcţionar – debutând ca angajat al 
Consiliului Dirigent Sibiu (1919) la serviciul 
financiar al judeţului Caraş-Severin, apoi notar 
(licenţiat în drept) – angajat al Prefecturii 
Timiş-Torontal (funcţie în care s-a ocupat şi 
de compatibilizarea legislaţiei administrative 
româneşti în Banat, după 1920), funcţii diverse 
(după 1946). 

Primii ani de copilărie şi vacanţele de 
elev şi le-a petrecut în localitatea Comloşu 
Mare, judeţ Timiş unde se afla familia buni-
cului matern Ioan Grofşorean (prizonier în 
Italia – 1916 şi ulterior voluntar în Armata 
Română – 1917, decorat prin Ordin al Regelui 
Ferdinand I). De acest bunic nepotul era 
foarte ataşat. Împreună făceau lecturi mai 
ample privind istoria, parcurgând cărţi vechi, 
albume etc. Urmându-şi familia, elevul Zeno 
Gârban a finalizat pregătirea gimnazială la 
Ciacova - judeţ Timiş. Apoi a urmat liceul 
„Constantin Diaconovici Loga” din Timişoara 
(bacalaureat, 1956). 

În perioada liceului se dorea orientarea 
sa spre drept sau istorie (tatăl şi bunicul matern). 
Urmărind interesul liceanului pentru demon-
straţiile experimentale la Cercul de „Ştiinţele 
naturii” de la Palatul Copiilor (Pionierilor) din 
Timişoara (1954-1955) precum şi lecturile 
particulare, mama sa – cu simţ pragmatic şi 
temeri sociale (situaţie materială precară şi 

Prof. Dr. Ing. Ioan VINTILĂ,  
membru al Academiei de Știinţe 
Agricole și Silvice

dosar „cu imperfecţiuni”, tatăl fiind epurat din 
administraţie, angajat cu greu la un Sov-Rom 
Metal) – i-a orientat drumurile spre Agronomie 
– facultate cu profil de biologie aplicată.

A urmat studiile superioare la 
Universitatea de Ştiinţe Agricole (fost Institutul 
Agronomic) Timişoara – Facultatea de 
Agronomie şi Zootehnie (1956-1962) şi peste 
cca. un deceniu la Universitatea „Babeş-Bolyai” 
din Cluj-Napoca – Facultatea de Chimie (1968-
1973). În continuare a urmat studii doctorale la 
Institutul de Chimie al Universităţii clujene. În 
1982 şi-a susţinut teza de doctorat „Investigaţii 
asupra acizilor nucleici nativi şi denaturaţi: 
Interacţia acidului deoxiribonucleic şi metabo-
liţilor purinici cu metale divalente”, devenind 
doctor în ştiinţe chimice (biochimie). 

După absolvirea primei facultăţi (termi-
nată ca şef de promoţie) a fost repartizat în 
învăţământul superior (Dispoziţia guverna-
mentală 508 / 13.II.1962), fiind angajat ca 
preparator la disciplina de Fiziologie animală 
comparată a Universităţii de Ştiinţe Agricole 
din Timişoara. După angajarea ca preparator 
– Prof. Pintea (şeful disciplinei de Fiziologie), 
dorind să înceapă studii de electrofiziologie – i-a 
sugerat să urmeze Facultatea de Electrotehnică 
(curs seral). A început să-şi adune cărţi pentru 
aceasta. Faptele au evoluat altfel. A fost trans-
ferat prin efectul legii – Hotărârea Consiliului 
de Miniştri (HCM 427 / 1962) cu referire la 
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«redistribuirea cadrelor» (a unor specialişti cu 
diplome universitare în domenii agricole) din 
învăţământul superior agronomic şi din cerce-
tarea ştiinţifică – în agricultura cooperatistă. 
Astfel, din Universitatea de Ştiinţe Agricole 
Timişoara au fost transferate în 1962 un număr 
de 24 cadre didactice în regiunea Crişana. La 
noul loc de muncă a deţinut funcţii tehnice: 
inginer (1962-1966) şi funcţii administrative: 
vicepreşedinte (1966-1968) al Consiliului 
Agricol Raional Salonta – Oradea (numit prin 
Ordinul ministrului agriculturii Acad. Nicolae 
Giosan sub nr. 27.774 / 14.XI.1966 - cu dispen-
să de vechime).

În 1968, odată cu reorganizarea teri-
torială a ţării (constituirea judeţelor), a fost 
promovat la Centrul Judeţean de Selecţie 
a Animalelor – Oradea, instituţie cu dublă 
subordonare: ministerială – sub raport tehnic 
şi judeţeană – sub raport administrativ. A deţi-
nut funcţia de şef al Laboratorului de Selecţie 
a Animalelor din judeţul Bihor (cu profil de 
genetică animală – ameliorare) în perioada 
1968-1969. 

Studiile universitare au fost continu-
ate, în dorinţa de completare şi aprofundare 
a formaţiei ştiinţifice (domeniile biochimie, 
genetică, fiziologie) la Universitatea „Babeş-
Bolyai” din Cluj-Napoca, Facultatea de Chimie. 
A susţinut examenul de licenţă în 1973. 

După absolvirea Facultăţii de Chimie a 
funcţionat: la Universitatea de Ştiinţe Agricole 
Cluj-Napoca (1973-1974) – angajat în cadrul 
contractelor de cercetare (coordonate de 
Prof. Emil Negruţiu – membru corespondent 
al Academiei Române) ale Universităţii cu 
Ministerul Învăţământului – în calitate de 
biochimist-analist. Apoi, revenind în Timişoara 
în urma concursurilor susţinute, a funcţionat 
succesiv la: Spitalul Clinic Judeţean Nr. 1 
Timişoara – Laboratorul Central al Clinicilor 
Universitare (1974-1979) – biochimist-analist; 
la Institutul de Sănătate Publică Timişoara 
– Laboratorul de Embriologie-Teratologie 
(fondat în 1951 de Prof. Dr. Benedict Menkes 
– membru corespondent al Academiei Române 
în cadrul Bazei de Cercetări Timişoara a 
Academiei Române, laborator trecut în 1970 la 
Academia de Ştiinţe Medicale) având funcţiile 
de: biochimist, cercetător ştiinţific, cercetător 
ştiinţific principal gradul II (1979-1991); la 
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină 
Veterinară a Banatului (S.A.M.V.B.) Timişoara 

– Facultatea de Tehnologia Produselor 
Agroalimentare (T.P.A.) – înfiinţată la solicita-
rea rectorului Acad. Păun Ion Otiman – unde 
a deţinut funcţiile de conferenţiar universitar 
(1991-1995), profesor universitar (1995-2009) 
şi, în final, cercetător ştiinţific I (după 2010). 

În 1995 a fost nominalizat ca profe-
sor evaluator pentru Programe de cercetare 
în cadrul Consiliului Naţional al Cercetării 
Ştiinţifice din Învăţământul Superior (CNCSIS) 
din Ministerul Educaţiei Naţionale. Din anul 
1996 a fost atestat drept conducător ştiinţific de 
doctorat în domeniul: Ştiinţe exacte – Chimie 
(specialitatea Biochimie) la Universitatea 
Politehnica din Timişoara (rector Prof. Dr. Ing. 
Alexandru Nichici).

A efectuat diverse stagii de pregătire 
postuniversitară şi postdoctorală în ţară şi în 
străinătate. 

Stagii postuniversitare: Institutul de 
Chimie Cluj-Napoca (1973, 1975); Institutul 
Oncologic Cluj-Napoca (1974); Academia de 
Ştiinţe Medicale Bucureşti: Laboratorul de 
cercetare pentru liza cationică a calculilor renali 
(1978): urma să efectueze un stagiu ca invitat 
la „Emory” University, Department of Chemistry 
(Prof. Dr. Luigi G. Marzilli), Atlanta, USA (1981) 
– neonorat în condiţiile restricţiilor pentru paşa-
poarte; scurte schimburi de experienţă şi/sau 
documentare ştiinţifică la Universitatea „Babeş 
Bolyai” Cluj-Napoca (Laboratorul de chimia 
compuşilor metal-organici) şi la Institutul de 
Chimie Cluj-Napoca (1979-1982). 

Stagii postdoctorale şi schimburi de 
experienţă: Institutul de Virusologie „Şt. S. 
Nicolau” – Laboratorul de acizi nucleici, 
Bucureşti (1984); Curs FEBS (Federation of 
European Biochemical Societies) – Application 
of DNA Methods for the Diagnosis of Diseases, 
la Universitatea Patras-Grecia (1991) organizat 
de Prof. Asoc. Aglaia Athanassiadou şi Prof. Dr. 
George M. Maniatis); Institute of Biotehnology 
Szeged-Ungaria (1994) – Prof. Dr. Janos 
Nemcsok, Dr. doc. Sandor A. Kiss; Friedrich-
Schiller Universität Jena – Germania – la 
Institut für Ernährung und Umwelt – Bereich 
Lebensmittel und Umwelttoxikologie (1995) – 
Prof.Dr. Mafred Anke; University of California 
Los Angeles (UCLA) – SUA, Department of 
Chemistry and Biochemistry (1997) – Prof. 
Dr. Emil Reisler şi Department of Molecular 
Biology (1997) – Prof. Dr. Richard E. Dickerson. 
Deplasările în străinătate după 1993 au fost 

http://prof.dr/
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sprijinite de Universitatea de Ştiinţe Agricole şi 
Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara 
(rector Acad. Păun Ion Otiman). 

În activitatea ştiinţifică a debutat din 
anii studenţiei timişorene – la Universitatea 
de Ştiinţe Agricole Timişoara - fiind atras de 
munca de cercetare ştiinţifică. S-a înscris în 
Cercul ştiinţific studenţesc de la disciplina de 
Fiziologie animală comparată (titular disciplină 
Prof. Dr. doc. Valeriu Pintea). Activitatea depu-
să, începând din anul II (1957), a fost orien-
tată spre testarea efectelor induse de diverse 
fitoextracte asupra funcţiilor cordului izolat de 
broască (o tematică de fiziologie şi biochimie). 
Rezultatele s-au concretizat prin elaborarea 
unei lucrări, prezentată şi premiată în cadrul 
Sesiunii Cercurilor ştiinţifice studenţeşti din 
universitate (aprilie 1960). Ulterior a fost 
cooptat în Comisia profesională studenţească 
pe universitate pentru activitatea cercurilor 
ştiinţifice studenţeşti (1960-1962).

Din anul III a lucrat, în timpul liber, la Baza 
de Cercetări Ştiinţifice Timişoara a Academiei 
Române – Laboratorul de Biologie animală 
(şef laborator Prof. Dr. Petre Spânul – membru 
corespondent al Academiei Române), alături 
de Ing. Ioan Vintilă – atunci tânăr cercetător 
ştiinţific în acel laborator. În acea perioadă şi-a 
însuşit cunoştinţe şi format deprinderi pentru 
cercetările experimentale pe animale şi s-a iniţiat 
în statistica matematică (1961-1962) pentru 
interpretarea datelor analitice. În acel laborator 
a efectuat analize şi a elaborat lucrarea de 
diplomă (1962) cu tema: „Studiul electroforetic 
comparativ al sângelui venos din circulaţia 
sistemică şi mamară” (conducător ştiinţific Prof. 
Dr. doc. Valeriu Pintea). 

După absolvire, funcţionând ca şi 
preparator la Universitatea de Ştiinţe Agricole 
din Timişoara, disciplina de Fiziologie animală 
comparată – a continuat activitatea ştiinţifică 
la teme de cercetare în fiziologia circulaţiei 
sanguine şi biochimia medicală veterinară 
(colaborare agreată şi sprijinită şi de Prof. Dr. 
Ing. Traian Bujor Gârda – titularul disciplinei 
de Biochimie). Ulterior, a devenit coautor al 
unei lucrări ştiinţifice, având la bază rezultatele 
obţinute pentru lucrarea de diplomă, publica-
tă în Anuarul Universităţii „Lucrări ştiinţifice” 
apărut la Editura Agro-Silvică Bucureşti, 1962.

În regiunea Crişana, raionul Salonta – 
preocupat de cercetare – a înfiinţat şi dotat un 
laborator (în bună parte din fonduri proprii). În 

acel laborator a efectuat analize biochimice la 
animale domestice. Pentru unele analize a coope-
rat cu Laboratorul Clinic al Spitalului Salonta 
şi cu Laboratorul Veterinar Regional Oradea. 
Datele obţinute au stat la baza elaborării unor 
lucrări ştiinţifice apărute sub formă de reprinturi 
ale Laboratorului Veterinar Regional Oradea. 

După reorganizarea teritorială a ţării 
(1968) şi formarea judeţelor – prin promova-
rea în funcţia de şef de laborator la Centrul de 
Selecţie a Animalelor Oradea – a abordat, în 
cercetarea ştiinţifică, probleme de: genetica 
populaţiilor, biometrie, testarea capacităţii de 
transmitere a însuşirilor ereditare la animale, 
specificul interrelaţiilor neuro-endocrine şi 
genetice în reproducţia animalelor, aplicaţiile 
izotopilor în domeniul zootehniei şi medicinei 
veterinare, interacţiile acidului deoxiribonu-
cleic etc. Rezultatele studiilor efectuate au 
condus la elaborarea unor lucrări ştiinţifice 
publicate sub forma reprinturilor (1968-1969).

Au urmat anii dobândirii formaţiei 
de chimist în cadrul Facultăţii de Chimie a 
Universităţii „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca (1968-
1973) la curs de zi (cu scutire de orele de curs 
şi seminar, dar obligatoriu pentru pentru orele 
de laborator) conform Ordinului 300/1968 al 
ministrului învăţământului. A înţeles rigorile 
şi rectitudinea mediului universitar clujan. 
Un exemplu este edificator: au început a doua 
facultate 14 licenţiaţi universitari şi au terminat 
doar 5 (în ordine alfabetică): Gheorghe Benga, 
Zeno Gârban, Rodica Manu, Felicia Mureşan 
şi Sever Rusu. În anul II a renunţat la func-
ţia deţinută la Oradea. Aceea perioadă a fost 
marcată de o muncă intensă pentru însuşirea 
noţiunilor teoretice şi formarea deprinderilor 
practice în investigaţiile prin metode fizico-chi-
mice, în laboratoarele disciplinelor de Chimie 
organică – Biochimie (Prof. Dr. Valer Fărcăşan, 
Prof. Dr. Maria Ionescu), Chimie anorganică 
(Prof. Dr. Ionel Haiduc), Chimie analitică 
(Prof. Dr.doc. Candin Liteanu, Dr. Ionel Cătălin 
Popescu). În anii care au urmat, prin evoluția 
profesională, prof. dr. Ionel-Cătălin Popescu a 
devenit titularul disciplinei de Chimie fizică.

Preocupările pentru pregătirea profesi-
onală avute de Zeno Gârban s-au axat prioritar 
asupra cercetărilor referitoare la acizii nucleici. 
Pentru formarea deprinderilor şi însuşirea meto-
dologiei în cercetarea chimică şi biochimică, încă 
din perioada studenţiei clujene, a fost îndrumat 
de Prof. Dr. Valer Fărcăşan şi  recomandat pentru 
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a efectua practică în diverse instituţii de cerce-
tare: Institutul Oncologic Cluj-Napoca (Director 
Prof. Dr. doc. Ion Chiricuţă), alături de Dr. Dan 
Postescu – cercetător ştiinţific la laboratorul 
de biochimie, în probleme de spectroscopie 
în infraroşu şi ultraviolet la acizi nucleici şi 
citostatice (perioada 1970-1971); Institutul de 
Cercetări Chimico-Farmaceutice şi Fabrica de 
Medicamente „Terapia” Cluj-Napoca, alături de 
Dr. Ludovic Fey – şef laborator, în probleme de 
spectroscopie în ultraviolet şi gaz-cromatogra-
fie; Institutul de Chimie Cluj-Napoca (Director 
Prof. Dr. Gheorghe Marcu), alături de Dr. 
Horst H. Mantsch – director adjunct şi Dr. doc. 
Francisc Hodoşan – şef laborator, în probleme 
de rezonanţă magnetică nucleară şi electrochi-
mie (perioada 1971-1973).

Investigațiile pentru elaborarea lucră-
rii de licență le-a efectuat alături de Dr. Ionel 
Cătălin Popescu – asistent universitar, în acea 
perioadă, la disciplina de Chimie analitică. La 
absolvire a susţinut lucrarea de licenţă cu tema: 
„Contribuţii la studiul polarografic al bazelor 
pirimidinice şi purinice ale acizilor nucleici” 
(Conducător ştiinţific Prof. Dr. Valer Fărcăşan).

După absolvirea Facultăţii de Chimie 
s-a înscris la doctorat la Institutul de Chimie al 
Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, 
susţinând examene şi referate (lucrând 
cu  Dr. Horst H. Mantsch şi Dr. doc. Francisc 
Hodoşan). În aceea perioadă a funcţionat ca 
şi biochimist-analist la Universitatea de Ştiinţe 
Agricole Cluj-Napoca, colaborând la un contract 
de cercetare al Universităţii cu Ministerul 
Învăţământului (director program Prof. Dr. Emil 
Negruţiu – m.c. al Academiei Române). Postul 
a fost subvenţionat din fondurile contractului. 
În cadrul Contractului a efectuat cercetări în 
domeniul gametologiei – biochimiei materia-
lului seminal animal (Secţiunea contractului a 
fost coordonată de şef lucrări Dr. Alexandru T. 
Bogdan). Rezultatele au stat la baza elaborării 
unor lucrări ştiinţifice. De asemenea, a redactat 
scurte capitole privind metodele analitice utili-
zate în biochimia medicală veterinară (metode 
fizico-chimice utilizate în laboratorul clinic 
veterinar) privind materialul seminal şi endo-
crinologia. Capitolele redactate au fost publica-
te în manuale litografiate şi în cărţi. 

Revenind la Timişoara în 1974, a fost 
angajat – prin concurs – în funcţia de biochi-
mist-analist în cadrul Laboratorului Central 
al Clinicilor Universitare de la Spitalul Clinic 

Judeţean Nr. 1 Timişoara. În aceea perioa-
dă, discutând cu Acad. Pius Brînzeu despre 
perspectiva în cercetarea ştiinţifică, i s-a 
sugerat abordarea unui domeniu de interfaţă: 
patologia biochimică. În anii care au urmat 
au fost iniţiate astfel de cercetări, împreună 
cu Prof. Dr. Petru Drăgan, asupra patobiochi-
miei urolitiazelor. Şi-a continuat activitatea de 
cercetare elaborând diverse lucrări în domeniul 
xenobioticelor de interes alimentar şi chimiei 
clinice publicate în volumele unor simpozioane 
naţionale (Timişoara, Iaşi) şi sesiuni ştiinţifice 
ale cadrelor didactice de la Universitatea de 
Ştiinţe Agricole Timişoara şi Universitatea de 
Medicină Timişoara sau comunicate în şedinţe 
tematice cu probleme de chimie clinică  (sesiuni 
U.S.S.M.). 

Din anul 1979, în urma susţinerii unui 
concurs, a fost angajat la Institutul de Sănătate 
Publică Timişoara – unitate a Academiei de 
Ştiinţe Medicale. În cadrul acestei instituţii a 
desfăşurat o prodigioasă activitate în Laboratorul 
de Embriologie (cercetarea factorilor teratogeni 
de interes alimentar şi de interes farmaceutic), 
coordonând colectivul de Biochimie (1979-
1991). În 1979 a fondat şi condus la Timişoara 
„Grupul de lucru pentru cercetarea metalelor 
în sistemele biologice” în cadrul Institutului de 
Sănătate Publică şi a iniţiat cercetări interdis-
ciplinare cu colegi din institute de cercetare 
şi de la universităţi timişorene. Mai evidentă 
(prin lucrările publicate) a fost colaborarea cu 
Clinica de Urologie (Prof. Dr. Petru Drăgan) 
şi Clinica de Obstetrică-Ginecologie (Prof. Dr. 
Ioan Munteanu – în prezent membru de onoare 
al Academiei Române) de la Universitatea de 
Medicină din Timişoara. De asemenea, a cola-
borat cu Facultatea de Chimie Industrială (Prof. 
Dr. Francisc Peter, Prof. Dr. Dan Ciubotariu), 
Facultatea de Automatică şi Calculatoare 
(Prof. Dr. Ştefan Holban) de la Universitatea 
Politehnica din Timişoara. 

În 1993 la propunerea Conf. Dr. Zeno 
Gârban şi Prof. Dr. Petru Drăgan s-a obţinut 
avizul Prezidiului Academiei Române (solicitat 
prin Acad. Nicolae Cajal) şi s-a iniţiat seria de 
simpozioane internaţionale „Metal Elements in 
Environment, Medicine and Biology” 
(M.E.E.M.B.) cu desfăşurare dienală la Timi-
şoara sub auspiciile Academiei Române – 
Comisia de Biochimie. Acestea au avut loc în 
perioada 1993-2010 (sprijinite de Acad. Toma 
Dordea – preşedintele Filialei Timişoara a 
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Academiei Române, Acad. Păun Ion Otiman - 
rector al Universităţii S.A.M.V.B. Timişoara, 
Prof. Dr. Ing. Ioan Carţiş – rector al Universităţii 
Politehnica din Timişoara şi Primăria 
Municipiului Timişoara – primar Prof. Dr. 
Gheorghe Ciuhandu). Preşedinte de onoare al 
Comitetelor de organizare a fost dl. Acad. Ionel 
Haiduc – preşedinte al Filialei Cluj-Napoca a 
Academiei Române şi, ulterior, preşedinte al 
Academiei Române. Lucrările prezentate în 
cadrul simpozioanelor au fost publicate in 
extenso în Tomurile I-X (v. www.meemb-Timi-

șoara.ro). Editorii tomurilor au fost Prof. Dr. 
Zeno Gârban şi Prof. Dr. Petru Drăgan. Ulterior 
s-a extins grupul editorilor prin cooperare cu 
Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca. În 
aceste tomuri au apărut lucrări ale unor distinşi 
membri ai Academiei Române: Acad. Ionel 
Haiduc, Acad. Gheorghe Benga, Prof. Dr. Costin 
Cernescu, Prof. Dr. Ioan Silaghi-Dumitrescu, 
Prof. Dr. Zeno Simon, Prof. Dr. Alexandru T. 
Bogdan, Prof. Dr. Nicolae Manolescu - membri 
corespondenţi al Academiei Române. De 
asemenea, din străinătate au publicat profesori 
şi cercetători din Germania, Austria, Franţa, 
S.U.A., Argentina, Anglia, Polonia, Ungaria, 
Grecia, Portugalia. În continuare s-a preconizat 
publicarea unui periodic «Acta Metallomica», 
prin care să fie extinse cercetările privind 
„metalele în mediu, medicină și biologie”.  

În tematica activităţii de cercetare 
ştiinţifică a Prof. Dr. Gârban a existat o condi-

ţionare specifică (în relaţie cu facultăţile absol-
vite) orientată spre următoarele domenii: după 
1962 – fiziologie animală; biochimie animală 
şi biochimie medicală veterinară; după 1973 – 
biochimie şi biologie moleculară în relaţie cu 
investigarea acidului deoxiribonucleic in vitro 
şi in vivo; aplicaţii ale metalomicii; chimie clini-
că; eredopatologie – particularităţi biochimice; 
metabolizarea nutrienţilor şi biotransformarea 
xenobioticelor chimice de interes alimentar şi 
farmaceutic; xenobiochimia în alimentaţie şi 
patobiochimie.

Sintetizând menţiunile de mai sus, 
urmărind « Curriculum vitae et studiorum » şi 
listele cu publicaţii ştiinţifice se pot circumscrie 
direcţii prioritare abordate de Prof. Gârban în 
cercetarea ştiinţifică astfel: 

• fiziologie animală (circulaţia sangui-
nă – lactopoeza, interrelaţii neuro-endocrine în 
vasectomie etc.) 

• biochimie animală (metaboliţi din 
material seminal – corelarea cu fecunditatea, 
contaminare furaje etc.) şi biochimie medicală 
veterinară (homeostazie biochimică, cronobio-
chimie etc)

• eredopatologie animală experimen-
tală (metalomică şi proteomică în complexul 
materno-fetal)

• teratogeneza experimentată pe 
animale de laborator (factori teratogeni 
alimentari: alcool, microelemente metalice, 
micotoxine etc.)

http://?oara.ro/
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• aplicaţii privind acidul deoxiribonu-
cleic (DNA) în biochimie şi biologia molecu-
lară (biogeneza de aducţi DNA-ioni metalici 
DNA-hidrocarburi aromatice, DNA-citostatice 
efecte in vitro şi in vivo în relaţia DNA-cisplatină 
şi DNA-ciclofosfamidă 

• metabolomica şi alimentaţia umană 
(dishomeostazia acidului uric, oxalaţilor, fosfa-
ţilor şi cistinei – implicaţii în biogeneza uroli-
tiazelor şi sialolitiazelor, aspecte de patologie 
biochimică - mecanismul heterogen al nucleaţi-
ei concrementelor litiazice)

• studiul metabolizării nutrienţilor 
şi biotransformării xenobioticelor chimice de 
interes alimentar (micotoxine, hidrocarburi 
policiclice aromatice, metale cu potenţial toxi-
cogen, nitraţi/nitriţi)

• efectele unor xenobiotice de interes 
alimentar (contaminarea deliberată – aditiva-
rea; contaminarea accidentală şi ilicită – polu-
area)

• efectele unor xenobiotice de interes 
farmaceutic (cis-platina şi ciclofosfamida – noi 
medicamente româneşti sintetizate la Institutul 
de Chimie Timişoara, testate pe animale ca 
factori teratogeni non-alimentari)

Cu privire la direcţiile elective abordate în 
cercetarea ştiinţifică există precizări mai deta-
liate pe site-ul http://www.zeno-garban.eu. În 
site-ul menţionat există o prezentare pe secţiuni 
(domeniile A-G) şi se fac trimiteri cu exemplifi-
cări de lucrări ştiinţifice şi cărţi publicate pentru 
fiecare din domeniile abordate.

În cadrul cercetărilor sale au existat prio-
rităţi ştiinţifice privind: electroforeza sângelui 
sistemic, mamar şi a laptelui - primele studii 
în acest domeniu în România (1960-1962); 
studiul stereochimiei aducţilor acidului deoxi-
ribonucleic cu ioni metalici (modificări sterice 
dicrografice) şi al dishomeostaziei biochimice 
în cazul interacţiilor acidului deoxiribonucleic 
cu metale divalente, interesând biochimia şi 
biologia moleculară (1979-1988); decelarea 
prin metoda gaz-cromatografică a etanolului 
(administrat per os) în lichidele de perfuzie 
uterin şi oviductal (ulterior a devenit coautor 
al unui capitol de carte – care conţinea aceste 
date ca priorităţi internaţionale, Ed. Pergamon 
Press), important pentru patobiochimie şi 
eredopatologie (1980-1982); investigarea rela-
ţiei alimentaţie-patobiochimie în litogeneză: 
studiul uroconcrementelor prin spectrosco-
pia în infraroşu şi prin spectrofotometria de 

absorbţie atomică – contribuţii la fundamen-
tarea conceptului de mecanism bioanorganic 
în urolitogeneză, important în patobiochimie 
(după 1978); evaluarea asistată de calculator 
prin metoda regăsirii (retrieval method) a 
spectrelor în infraroşu pentru concremente 
litiazice, în cooperare cu cadre didactice de 
la Universitatea Politehnică din Timişoara 
(1982-86); cercetări asupra noilor citostatice 
româneşti sintetizate la Institutul de Chimie 
din Timişoara: ciclofosfamida (Prof. Dr. Radu 
Vâlceanu şi colaboratorii); cis-platina (Dr. Ing. 
Ana Maurer şi colaboratorii) care au fost intro-
duse în fabricaţia industrială; studiul relaţiei 
cronobiochimie-homeostazie în embriologie: 
alcool, metale, citostatice (după 1983); studiul 
metabolismului nutrienţilor şi biotransformării 
xenobioticelor chimice de interes alimentar: 
metale, hidrocarburi aromatice policiclice, afla-
toxine (după 1985).

A participat la programe de cercetare 
ştiinţifică în domeniul biochimiei şi biologiei 
moleculare desfăşurate sub egida Academiei 
de Ştiinţe Agricole şi Silvice şi a Ministerului 
Educaţiei începând din 1973-1974 (Cluj-
Napoca) şi ulterior 1995-2013 (Timişoara). 
De asemenea, a participat şi la programe de 
cercetare în domeniul biochimiei şi biologiei 
moleculare desfăşurate sub egida Academiei de 
Ştiinţe Medicale din 1978-1995 (Timişoara). 

A fost/este membru în board-ul 
al editorial unor reviste de specialitate: 
„Românian Biotechnological Letters”, editată 
de Universitatea Bucureşti, Centre for Research 
in Enzymology and Biotechnology; „Acta 
Universitatis Cibinensis”, Seria F Chemia, editată 
de Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu; „Journal 
of Agroalimentary Processes and Technologies” 
editată de Universitatea de Ştiinţe Agricole şi 
Medicină Veterinară a Banatului Timişoara.

În anul 2003 i s-a decernat premiul 
„Traian Săvulescu” al Academiei Române pentru 
volumul „Biologie moleculară: Probleme funda-
mentale şi aplicative” ediţia 4-a publicat în 2001.

A participat ca partener extern la 
Proiectul „Biotechnology Network” (2000-
2004) – desfăşurat în cadrul Programului 
European Socrates – coordonat de Prof. Dr. 
Mariapia Viola Magni de la Departamentul 
de Biochimie şi Biotehnologie Moleculară de 
la Universitatea din Perugia (Italia). Pentru 
acesta a elaborat capitole speciale în cartea de 
Biologie moleculară – ediţia 5-a (2005).

http://www.zeno-garban.eu/
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Solicitat să colaboreze în edituri exter-
ne a conlucrat la publicarea unor capitole de 
carte în volume apărute în străinătate în editu-
rile: Pergamon Press (Anglia) – 1984; Libbey 
(Anglia) – 1997; Wiley – VCH (Germania) - 
2004 (în ultimele două ca singur autor). 

Din anul 2010 a participat la reali-
zarea Proiectului de cercetare ID_PCCE_140 
„Metallomica” în situaţie de parteneriat cu 
tema „Utilizarea metalelor în studii crono-
biologice (cronobiochimice) – coordonat de 
Universitatea „Babes-Bolyai” Cluj-Napoca. 

În activitatea de cercetare ştiinţifică 
a realizat cooperări cu prestigioase „Şcoli de 
profil” în domeniul cercetării metalelor, recunos-
cute pe plan mondial, e.g.: de la Universitatea 
Fiedrich-Schiller Jena – Institut für Ernährung 
und Umwelt – Bereich Lebensmittel und 
Umwelttoxikologie (Prof. Dr. Manfred Anke); de 
la Universitatea „St. Istvan” Budapesta (Prof. 
Dr. Istvan Pais), de la Universitatea din Viena 
(Prof. Dr. Ronald Smetana) şi Universitatea din 
Atena (Prof. Dr. Sophie Ermidou-Pollet). A fost 
invitat şi a participat la peste 30 de manifestări 
ştiinţifice din străinătate. De asemenea, a fost 
invitat şi a efectuat vizite de documentare/
schimb de experienţă, detalii menţionate ante-
rior, la stagii postdoctorale. 

A fost ales membru corespondent al 
Academiei Române – Secţia Ştiinţe Agricole şi 
Silvice, la data de 15 noiembrie 2011.

După 2012 a publicat lucrări în volu-
mele unor simpozioane desfăşurate sub asus-
piciile Secţiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice din 
Academia Română – coordonate de Acad. 
Cristian Hera. Tematica simpozioanelor inclu-
dea probleme de protecţia mediului, siguranţa 
şi securitatea alimentară în condiţiile globali-
zării ş.a.

În 2014 a fondat «Grupul de lucru 
pentru xenobiochimie», abordând prioritar 
probleme referitoare la xenobiotice chimice 
din alimente. Este, de asemenea, preocupat de 
probleme privind ingredientele din suplimente 
alimentare. În acest sens a întreprins studii 
asupra resveratrolului.

Activitatea ştiinţifică s-a concretizat de-a 
lungul anilor prin peste 370 lucrări publicate 
în ţară şi în străinătate din care 253 în limba 
engleză ş.a. (din acestea 106 publicate în stră-
inătate). Din totalul lucrărilor, 53 sunt cotate 
ISI (majoritatea publicate în perioada când a 
funcţionat în cercetarea ştiinţifică) şi alte peste 

180 evidenţiate în alte baze de date (CAB 
Abstracts, Biosis etc.) Peste 210 lucrări ştiinţifi-
ce publicate au abordat probleme de metalomi-
că (v. www.japt.tpa.usab-tm.ro) până în 2011. 
A elaborat 27 de cărţi şi tratate de specialitate. 
A fost co-editor al tomurilor publicate în cadrul 
Simpozionului internaţional Metal Elements in 
Environment, Medicine and Biology – Tomurile 
I-IX. De asemenea, a publicat în străinătate 
3 capitole în cărţi în edituri prestigioase.

În activitatea didactică iniţial (ca şi 
preparator) s-a ocupat de Fiziologie animală 
comparată, orientată spre fiziologia circula-
ţiei sanguine. După ocuparea prin concurs al 
postului de conferenţiar şi ulterior profesor la 
Facultatea de T.P.A.Timişoara în cadrul activi-
tăţii didactice a predat cursurile la disciplinele 
fundamentale: Biochimie, Biologie moleculară, 
Nutriţie umană şi Enzimologie. Primul curs 
predat a fost acela de Biologie moleculară 
(cu specificul Tehnologia DNA-recombinant – 
introdus la iniţiativa Prof. Dr. Ioan Vintilă). În 
cadrul ciclului de masterat a predat: Biochimia 
contaminanţilor alimentari (Xenobiochimia), 
Recepturi alimentare şi Alimente de protecţie.

A redactat tratate de specialitate:  
1) Biochimie: Tratat comprehensiv Vol. I-IV 
(1993-2015) – 4 ediţii (Volumele: I. Bazele biochi-
miei; II. Efectori biochimici; III. Metabolisme; 

http://www.japt.tpa.usab-tm.ro/
volumele:I.Bazelebiochi
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IV. Xenobiochimie). În anul 2015 a fost publicată 
ediția a V-a (extinsă) a Tratatului de biochimie 
- vol. I; 2) Biologie moleculară: Concepte, meto-
de, aplicaţii (1992-2009) - 6 ediţii; 3) Nutriţia 
umană (2000-2003) - 2 ediţii ş.a. În anul 2015 
a publicat şi volumul „Quo vadis xenobiochimia 
alimentară”. De asemenea, a editat manuale 
universitare. 

A înfiinţat Laboratorul de Biochimie al 
T.P.A. de la compartimentarea spaţiului până la 
dotarea (uneori sponsorizat de întreprinderi) cu 
materiale şi reactivi. Pentru activitatea de labo-
rator a elaborat două volume de „Biochimie: 
lucrări practice - referate” procedeu utilizat în 
laboratoarele moderne care permite adaptarea 
continuă a metodelor analitice /bioanalitice la 
dotarea laboratorului pentru studenţi (condiţi-
onat de fondurile alocate). 

La cursuri predarea se baza pe utilizarea 
mijloacelor didactice vizuale disponibile (unele 
donate de o societate comercială). La lucră-
rile practice de Biochimie se urmărea rigoa-
rea operaţiunilor analitice /experimentale. 
Examenele la Biochimie erau severe urmărind 
ideea general acceptată în bioştiinţe «constitu-
enţii din alimente devin (în parte) bioconstitu-
enţii organismului» . De aici decurgea relaţia 
între normal şi patologic în nutriţie (sau meta-
foric - cum se afirmă uneori – între „bonum et 
malum”), necesitând prevenirea riscului.

În activitatea didactică a dovedit mult 
interes pentru studenţi, urmărind pregătirea 
temeinică a acestora. În cazul doctoranzilor 
(doctorate conduse în cadrul Universităţii 
Politehnica Timişoara) a acordat sprijin (inclu-
siv financiar) pentru efectuarea unor analize la 
Cluj-Napoca, Bucureşti şi chiar în străinătate 
(Germania, Ungaria), necesare pentru finaliza-
rea tezelor. S-a deplasat la manifestări ştiinţifi-
ce internaţionale în Germania, Grecia, Ungaria, 
Austria, U.S.A., Italia. La unele manifestări a 
fost însoţit de doctoranzi pentru care a obţinut 
stipendii şi facilităţi materiale (scutiri de taxe 
de participare, suport pentru cazare, masă 
etc.). Au fost situaţii în care, urmare a cola-
borărilor externe avute a facilitat deplasarea 
unor doctoranzi la manifestări internaţionale 
(Germania, Austria). Un exemplu concret este 
Simpozionul din 2002 de la Jena „21 Worshop 
2002 – Macro and Trace Elements – Agricultural, 
Biological, Environmental, Nutritional and 
Medical importance”, la care Prof. Manfred Anke 
(la solicitarea Prof. Gârban) a acceptat stipen-

dierea unor tinere cadre didactice, doctoranzi 
şi studenţi. Astfel, participanţii stipendiaţi la 
cererea Prof. Gârban de la alte discipline decât 
cele de Biochimie şi Biologie moleculară de 
la Facultatea T.P.A. – Universitatea S.A.M.V.B. 
Timişoara s-au deplasat cu două autoturisme la 
Jena-Germania. (lucrările prezentate de aceştia 
se regăsesc în volumul publicat în 2002).  

În cadrul activităţii profesionale se 
impune şi menţionarea de afilieri la diverse orga-
nizaţii şi societăţi ştiinţifice naţionale şi inter-
naţionale. Afilierea la societăţi ştiinţifice naţio-
nale: Uniunea Societăţilor de Ştiinţe Medicale 
- U.S.S.M. (1974-1990); Societatea Naţională 
de Biologie Celulară - S.N.B.C. (1984-prezent); 
Societatea Română de Biochimie – SRB 
(1990-prezent) – membru fondator, ales în 
Consiliul Naţional de conducere al Societăţii 
Române de Biochimie (1990-1997); Societatea 
Română de Biominerale (1991-1996); 
Societatea Română de Oncologie comparată 
(1991-prezent); Societatea de Chimie Analitică 
din România – S.C.A.R. (1994-prezent); 
Societatea Română pentru Cercetarea 
Magneziului (1999-prezent). Afilieri la Societăţi 
ştiinţifice internaţionale: International Society 
for Trace Element Research in Human - ISTERH 
(1985-1990); Fondazzione „Alessio Pezcoller” 
(1987-prezent); European Placenta Group – 
EPG (1991-prezent); European Cell Biology 
Organisation - ECBO (1993-prezent); New York 
Academy of Sciences (1996-prezent); American 
Chemical Society (2007-prezent).

A avut contribuţii şi la populariza-
rea ştiinţei. Cooptat în Societatea pentru 
Răspândirea Ştiinţei şi Culturii din Crişana 
(Oradea, Salonta) a prezentat conferinţe de 
popularizare a ştiinţei (1964-1969) cu teme 
generale de ecologie şi genetică, De asemenea, 
a redactat câteva articole în presa locală (ziar 
Crişana) cu probleme de generale de genetică 
în agrobiologie. Interesat de probleme de isto-
rie locală și istorie a învățământului, a publicat 
o carte și diverse articole în revista „Suflet nou” 
(înființată în 1934), la Comloșu Mare (Banat). 
A primit, în 1997, titlul de «Cetățean de onoa-
re» al comunei Comloșu Mare (județul Timiș). 

Începând cu anul 1998 a funcţionat 
ca şi consultant ştiinţific în domeniul nutri-
ţiei umane la Compania „CaliVita” România. 
A susţinut lucrări la conferinţe internaţionale 
organizate de această companie (Bucureşti, 
Cluj-Napoca, Constanţa, Braşov) alături de alţi 
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profesori universitari de la Belgrad (Prof. Dr. M. 
Mirilov - reprezentant al FAO pentru sud-vestul 
Europei), de la Viena (Prof. Dr. R.Smetana) şi de 
la Bratislava (Prof. Dr. O. Racz). De asemenea, a 
contribuit la publicarea periodicului «Nutrition 
and Health» (1996-2005) editat de „CaliVita” 
România. A fost referent ştiinţific pentru lucrări 
publicate în acest periodic şi chiar a publicat 
unele articole de specialitate.

Tematicile din domeniile de vârf ale 
cercetării în biochimie şi biologia molecula-
ră l-au fascinat toată viaţa, confruntându-se 
mereu cu problemele subfinanţării generale 
în domeniul cercetării ştiinţifice. A fost inte-
resat predilect de metalomică şi proteomică. 
Reflectând la trecut îşi aminteşte, cu emoţie şi 
stimă, de personalităţile cu care a avut şansa 
de-a coopera/colabora. Azi, aceste personalităţi 

sunt receptate ca şi corifei ai chimiei, agrobiolo-
giei şi medicinei în România şi în lume. În pagi-
nile precedente şi în prefeţele cărţilor sale sunt 
menţionate personalităţi cu care a colaborat şi 
care au influenţat devenirea sa profesională.

Activitatea depusă de Prof. Zeno Gârban 
este azi continuată de foşti doctoranzi, de 
cadre didactice şi cercetători ştiinţifici cu care a 
colaborat. Dintre direcţiile abordate se impune 
atenţiei şi, în viitor, extinderea cercetărilor în 
domeniul metalomicii pentru care există deja 
grupuri de lucru disparate. De asemenea, susci-
tă interes domeniul xenobiochimiei alimentare 
care prin adresabilitatea la problemele siguran-
ţei şi securităţii alimentare şi prin anvergura 
tematicii dobândeşte noi interferenţe interdis-
ciplinare.
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PROF. DR. MARINCA VASILE, 
MEMBRU CORESPONDENT AL 

ACADEMIEI ROMÂNE

Prof. dr. Nicolae HERIȘANU

Activitatea profesională
Marinca Vasile, profesor universi-

tar doctor, cadru didactic al Universității 
Politehnica Timişoara, cercetător ştiințific 
la filiala Timişoara a Academiei Române şi 
Membru Corespondent al Academiei Române, 
s-a născut la 19.02.1951 în localitatea Sălişte, 
comuna Băseşti, județul Maramureş. 

În perioada15. 09.1958-16.12.1965 a 
urmat cursurile Şcolii Generale nr. 21 din Ploieşti, 
cursuri care le-a continuat până în 15.06.1966 
la Şcoala Generală nr. 16 din Timişoara. În peri-
oada 15.09.1966 – 01.07.1967 a urmat clasa a 
IX-a la Liceul Eftimie Murgu din Timişoara, iar 
în perioada 15.09.1967 – 01.07.1970 a urmat 
şi absolvit Liceul C.D. Loga din Timişoara, 
clasa specială de matematică. În această ultimă 
perioadă a participat cu succes la toate fazele 
olimpiadelor de matematică, a rezolvat multe 
probleme la Revista Gazeta Matematică seria B, 
unde a fost premiat în fiecare an, iar în clasa a 
XII-a, a obținut Premiul I pe țară, la Concursul 
rezolvatorilor de probleme. A fost primul preşe-
dinte al Comitetului de Redacție al Revistei de 
Matematică a Elevilor din Timişoara (astăzi 
Revista de Matematică din Timişoara). 

În perioada 1.10.1970 – 1.07.1974 
a urmat şi absolvit cursurile Facultății de 
Matematică – Mecanică din cadrul Universității 
din Timişoara (astăzi Universitatea de Vest), 
iar după absolvire a fost numit, prin repartiție 
guvernamentală, profesor titular de matemati-
că la Liceul Mircea Eliade din Reşița, unde a 
funcționat până în anul1978.

Din anul 1978 până în prezent este 
cadru didactic la Universitatea Politehnica 
Timişoara, Facultatea de Mecanică, Catedra de 
Mecanică şi Vibrații, după cum urmează: până 
în anul 1991 a fost asistent, apoi lector până 
în anul 1993, conferențiar până în anul 1996 
şi profesor până în prezent. A fost admis la 

doctorat la 1.10.1990, iar în 17.05.1991 susți-
ne public teza de doctorat (după numai şapte 
luni şi jumătate) la UniversitateaTimişoara, cu 
tema „Problema inversă în mecanica analitică”.

Merite incontestabile îi revin profesoru-
lui Marinca Vasile în construirea şi operaționa-
lizarea Curricumului predării disciplinelor de 
Mecanică şi Vibrații din Facultatea de Mecanică. 
Cercetarea ştiințifică a fost o preocupare siste-
matică, căreia i-a dedicat o mare parte din timp 
şi a vizat aplicarea matematicii în cele mai 
diverse domenii: vibrații, fluide, termotehnică, 
maşini electrice, astronomie, biologie, medici-
nă, fizică, chimie, etc. 

Activitatea ştiințifică a profesorului 
Marinca Vasile acoperă câteva decenii şi este 
relevantă cantitativ şi calitativ, aceasta contri-
buind la formarea şi antrenarea multor colegi 
de specialitate, ingineri şi studenți în munca 
de cercetare şi formare profesională. S-a arătat 
preocupat permanent de modernizarea învăță-
mântului superior, având în atenție domeniul 
teoriei şi metodologia instruirii, punând accent 
pe învățarea studenților să învețe, să-şi valori-
fice studiile în laboratoare prin experiențe şi 
rezolvarea de probleme. 

Din anul 1978 până în prezent a desfă-
şurat o susținută activitate ştiințifică şi de 
cercetare, care cunoaşte trei etape importante: 
rezolvarea problemei inverse în mecanica anali-
tică, studiul vibrațiilor diferitelor tipuri de bare 
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şi studiul sistemelor dinamice neliniare. Până 
în anul 1989 a colaborat la finalizarea a 21 de 
contracte de cercetare cu diverse intreprinderi 
din Timişoara şi din țară. În perioada 1990 – 
1997 a colaborat la alte 10 contracte de cerce-
tare şi a fost director de proiect la 7 contracte cu 
Academia Română, Consiliul Național pentru 
Cercetare Ştiințifică în Învățământul Superior 
(CNCSIS) şi Consiliul Național pentru Cercetare 
Ştiințifică Universitară (CNCSU). Este director 
de proiect la 16 contracte cu mediul economic 
național. A publicat 7 cursuri şi culegeri de 
probleme pentru mediul universitar, printre 
care se remarcă monografia „Problema inver-
să în Mecanica analitică” publicată la editura 
Universității de Vest Timişoara în anul 1992 
impreună cu profesorul Virgil Obădeanu. A 
publicat aproape 200 de lucrări ştiințifice, până 
în anul 2004 reușind să publice în Japonia, 
Olanda, Germania, SUA, Anglia, Rusia, Israel, 
Serbia, Austria, India, Polonia. După 2004 a 
publicat 52 articole indexate ISI – Thomson, 
19 lucrări au fost publicate în reviste ISI cotate 
în zona „roşie” de către Consiliul Național de 
Cercetare Ştiințifică (în prima quartilă a ierar-
hiei jurnalelor cotate ISI), iar 5 lucrări se regă-
sesc în zona „galbenă” ceea ce reflectă calitatea 
şi nivelul extrem de ridicat al publicațiilor. 
Pe lista jurnalelor în care profesorul Marinca 
Vasile si-a publicat rezultatele cercetării se 
găsesc prestigioase jurnale ale marilor edituri 
internaționale Springer, Elsevier sau Wiley cum 
sunt: International Communications in Heat and 
Mass Transfer, Wind Energy, Meccanica, Journal 
of Sound and Vibration, International Journal 
of Heat and Mass Transfer, Applied Mathematics 
Letters, Computers and Mathematics with 
Applications, Mathematical and Computer 
Modeling, Communications in Nonlinear Science 
and Numerical Simulation, Applied Mathematics 
and Computation, Nonlinear Analysis – Real 
Word Applications, care sunt situate în „zona 
roşie” conform JCR. Articolele sale au fost 
recenzate în Zentralblatt fur Mathematick, 
Referativnâi Jurnal, etc. Este de remarcat faptul 
că două dintre lucrările publicate, „Application 
of Optimal Homotopy Asymptotic Method 
for solving nonlinear equation arising in heat 
transfer” – International Communications in 
Heat and Mass Transfer, 35 (6) pp 710-715, 
2008, şi „An optimal homotopy asymptotic 
method applied to the steady flow of a four-
th grade fluid past a porous plate”, Applied 

Mathematics Letters 22 (2) pp 245-251,2009, 
sunt declarate de ISI – Web of Science drept 
„HIGHLY CITED PAPERS”, adică fac parte din 
cele 1% mai intens citate lucrări ale domeniu-
lui „Engineering” în cazul primei lucrări (cu 
113 citări), respectiv „Mathematics” în cazul 
celei de a doua lucrări (cu 99 citări), ceea ce 
reprezintă recunoaşterea supremă a excelenței 
rezultatelor cercetărilor şi a impactului generat 
pe plan internațional de aceste rezultate. Acest 
fapt este întărit şi de alte aspecte ce rezultă 
din activitatea de cercetare cum ar fi: lucrările 
ştiințifice publicate au primit peste 850 de citări 
ISI-Web of Science, peste 1500 de citări Google 
Scholar, iar indicele Hirsch este H = 14, calcu-
lat de ISI- Thomson, respectiv H = 19 calculat 
de Google Scholar. 

S-a făcut remarcat în ultimii ani prin 
elaborarea şi publicarea în literatura de speci-
alitate internațională a opt metode analitice 
distincte utilizabile în rezolvarea sistemelor 
dinamice neliniare din inginerie. Dintre aces-
tea, The Optimal Homotopy Asymptotic Method 
a devenit intens utilizată de o parte a comuni-
tăţii ştiințifice internaționale. Există deja câteva 
sute de lucrări publicate în literatură ale căror 
autori utilizează metoda amintită în studiile 
lor. În plus mai multe teze de doctorat au fost 
dezvoltate in diverse ţări ale lumii având la bază 
metodele propuse de către profesorul Marinca, 
la unele dintre ele, D-l Marinca Vasile fiind 
numit referent ştiințific în comisia internaționa-
lă de analiză şi aprobare a tezei. De asemenea 
este de remarcat că prof. Marinca este membru 
în boardul editorial al revistelor „Journal of 
Applied Mathematics” (ISSN 1110 – 757X), 
(fiind şi Guest Editor la acest jurnal în anul 
2012 la numărul special intitulat „Advances 
in Nonlinear Vibration) şi „The Open Applied 
Mathematics Journal”. În anii 2000 – 2005 a 
fost inclus în „Who’s Who in the World”, apoi 
în „Who’s Who in România”. A fost membru al 
International Institute of Vibration and Acoustics 
(Auburn – SUA) şi premiat cu Premiul Asociației 
Inginerilor din România-Filiala Timiş. În anul 
2012 a fost premiat de Senatul Universității 
Politehnica Timişoara pentru activitatea de 
valorificare a rezultatelor cercetării ştiințifi-
ce. Este recenzent ştiințific la Zentralblatt für 
Mathematick, precum şi la multe reviste de top 
de specialitate, recenzând peste 400 de lucrări 
ştiințifice, teze de doctorat şi monografii de 
specialitate. A fost inclus de către American 
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Biographical Institute in The International 
Directory of Distinguished Leadership, a fost 
beneficiarul unei burse de cercetare finanțată 
de Open Society, a fost membru în Comisia 
Națonală de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si 
a Certificatelor Universitare – CNATDCU. A fost 
expert evaluator pentru Comisia Europeană - 
Bruxelles – cod EX2002B, 004947-005 precum 
şi expert evaluator pentru CNCSIS, ANCS 
şi UEFISCDI. A fost membru al Senatului 
Universității Politehnica Timişoara în perioada 
2012 – 2016. 

Este chairman al Comitetului Ştiințific 
al Conferinței Internaționale „Acoustics and 
Vibration of Mechanical Structures” indexată 
de ISI Web of Science şi organizată din 2 în 
2 ani la Timişoara sub auspiciile Academiei 
Române – Filiala Timişoara şi este co-chairman 
al Comitetului de Organizare al Conferinței 
„Noise and Vibration” organizată la Niş (Serbia). 

Începând din anul 2007, obține prin 
concurs titlul de cercetător ştiințific gradul I 
la Centrul de Cercetări Tehnice Fundamentale 
şi Avansate (CCTFA) din cadrul Academiei 
Române, Filiala Timişoara, unde participă la 
proiecte de cercetare fundamentală dezvoltate 
prin Laboratorul de Vibrații şi Vibropercuții din 
Cadrul Secției de Electromecanică şi Vibrații. 

Ca o recunoaştere a meritelor şi a 
excelenței rezultatelor acumulate de profeso-
rul şi cercetătorul Marinca Vasile, una dintre 
cele mai prestigioase edituri ştiințifice din 
lume, SPRINGER VERLAG (Berlin, Heidelberg, 
Cham, London, New York, Dordrecht) i-a 
publicat două monografii în anii 2011 şi în 
2015. Acestea se intitulează NONLINEAR 
DYNAMICAL SYSTEMS IN ENGINEERING. 
SOME APPROXIMATE APPROACHES, respec-
tiv THE OPTIMAL HOMOTOPY ASYMPTOTIC 
METHOD. ENGINEERING APPLICATIONS. 
Cele două monografii, publicate împreună cu 
profesorul Nicolae Herişanu se bazează numai 
pe rezultatele activității de cercetare proprii, 
materializate în primul rând prin articole 
ştiințifice publicate în reviste de prestigiu din 
fluxul principal de publicații. Sunt abordate 
sisteme dinamice neliniare din diverse domenii 
precum: vibrații, mecanica fluidelor, termoteh-
nică, maşini electrice, inginerie fizică, inginerie 
chimică, matematici aplicate, biologie, astrono-
mie şi medicină. Modul de abordare utilizat în 
cuprinsul celor două tratate este total diferit de 
tratarea clasică a sistemelor dinamice. 

Deosebirea esențială dintre aceste 
publicații şi altele cunoscute în domeniu, este 
determinarea optimală a soluțiilor aproxi-
mative ale unor ecuații şi sisteme de ecuații 
diferențiale neliniare ce descriu mişcarea unui 
sistem dinamic în sensul că eroarea obținută în 
aproximare poate fi minimizată. Se folosesc o 
mulțime de „funcții bază” şi „funcții auxiliare 
optimale” ce depind de un număr finit de para-
metri inițial necunoscuți, a căror determinare 
optimală contribuie la o foarte bună eficien-
ță a metodelor utilizate (în sensul erorii, a 
micşorării numărului de iterații şi a timpului de 
lucru). Este remarcabil faptul că nu se folosesc 
ipoteze simplificatoare, care în general conduc 
la rezultate eronate şi nici parametri mici aşa 
cum au fost folosiți uzual în literatura ştiințifică 
de specialitate. Pentru prima dată în domeniul 
sistemelor dinamice neliniare, soluțiile analiti-
ce aproximative sunt optimizate prin procedee 
riguroase, eficiente şi verificabile. Metodele 
originale folosite sunt efective şi conduc la 
obținerea soluțiilor analitice explicite scrise 
pe 1-2 rânduri, spre deosebire de alte metode 
care conduc la soluții scrise pe câteva pagini, cu 
mare consum de timp şi care necesită deținerea 
de calculatoare superperformante. Pentru scri-
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erea soluțiilor sunt necesare maxim două itera-
ții, în comparație cu alte metode care folosesc 
chiar şi 120 de iterații. Erorile de aproximare a 
soluției analitice obținute sunt mult mai bune 
decât în cazul altor metode alternative folosite 
până la ora actuală de alți cercetători. 

Cele două monografii s-au bucurat 
de un real succes pe plan internațional, ele 
regăsindu-se în bibliotecile multor universi-
tăți de prestigiu din lume precum renumitele 
Stanford University, Massachussets Institute of 
Technology, etc. Conform catalogului internați-

onal al bibliotecilor WorldCat (www.worldcat.
org) prima monografie se regăseşte în biblio-
tecile a 295 Universități din întreaga lume, în 
timp ce a doua monografie se regăseşte deja în 
151 de biblioteci, conform aceluiaşi catalog.

Având în vedere activitatea desfăşurată 
în ultimii ani, Adunarea Generală a Academiei 
Române din 26 noiembrie 2015 a aprobat 
alegerea prof. Marinca Vasile ca Membru cores-
pondent al Academiei Române, secția de Ştiințe 
Tehnice.
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PROF. DR. IOAN MUNTEANU,
MEMBRU DE ONOARE AL 

ACADEMIEI ROMÂNE

Ioan Munteanu s-a născut la 23 iunie 
1938, într-o familie de țărani, în localitatea Igriş, 
judeţul Timiş. Este căsătorit cu ing. Gheorghina 
Munteanu din 1971 şi are două fiice – Ioana şi 
Laura – absolvente ale Facultăţii de Medicină 
din Heidelberg, Germania (amândouă lucrează 
în prezent în Germania).

În perioada 1945-1951 a urmat şcoa-
la primară în comuna Igriş, iar între anii 
1951-1955 – gimnaziul şi studiile liceale, în 
Timişoara, la liceul „Victor Babeş”. Pe parcur-
sul întregii perioade de şcolarizare a obţinut 
premiul întâi.

În 1961 a absolvit Facultatea de 
Medicină Generală din Timişoara, cu media 
10, iar în anul 1972 a obţinut titlul ştiinţific de 
doctor în medicină, cu teza Uterul cicatriceal 
după cezariană, cercetări clinice, radiologice şi 
experimentale.

Activitatea profesională şi didactică a 
început-o ca extern (1958-1960, prin concurs), 
devenind ulterior intern (1960-1961, de 
asemenea prin concurs). În perioada 1961-
1963 a intrat secundar în specialitatea obste-
trică-ginecologie; ca intern şi secundar şi-a 
desfăşurat activitatea în clinicile de chirurgie 
pediatrică, pediatrie, obstetrică-ginecologie, 
chirurgie generală, urologie, medicină internă 
şi boli infecţioase. În anul 1966 a devenit medic 
specialist în obstetrică-ginecologie şi în 1973 – 
medic primar obstetrică-ginecologie.

A parcurs toate treptele ierarhiei didac-
tice: preparator universitar (1963-1967), asis-
tent universitar la disciplina obstetrică-gineco-
logie (1967-1980), şef de lucrări la disciplina 
obstetrică-ginecologie (1980-1990), iar din 
1990 – profesor la Universitatea de Medicină şi 
Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara.

În perioada 1980-1987 a fost numit 
şeful Clinicii I de Obstetrică-Ginecologie, 
devenind apoi şeful Clinicii Universitare de 

Prof. dr. Petru DRĂGAN,  
Acad. Păun Ion OTIMAN

Obstetrică-Ginecologie „Bega”.
A urmat o serie de cursuri de perfecţi-

onare (în ţară şi în străinătate) în specialitatea 
obstetrică-ginecologie, printre care:

• 1973 – curs de perfecţionare la 
Clinica Giuleşti (Bucureşti, prof. dr. P. Sârbu), 
în probleme de sterilitate-infertilitate;

• 1976 – perfecţionare la Institutul 
Oncologic Cluj-Napoca (prof. dr. I. Chiricuţă);

• 1978 – perfecţionare la Center for 
Microsurgery Academic Hospital St. Rafael 
(prof. dr. J. Brosens), Leuven, Belgia;

• 1987 – perfecţionare la Barnes 
Hospital (prof. R. Petrie), Washington 
University, St. Louis, SUA;

• 1987 – perfecţionare la Clinica de 
la Illinois University (prof. L. Lindheimer), 
Chicago, SUA.

Activitatea ştiinţifică se concretizează 
într-un număr de 407 lucrări comunicate la 
manifestări ştiinţifice sau publicate în reviste 
de specialitate; dintre ele, 72 au fost comuni-
cate (publicate) în străinătate, iar 335 – în ţară.

A publicat în domeniul obstetricii şi al 
ginecologiei cărţi (tratate), atât în ţară, cât şi 
peste hotare:

1. Medicul Salvării, Capitolul III: 
Obstetrică-Ginecologie, I. Nubert, I. Munteanu, 
pag. 172-200; 1982, Editura Facla, Timişoara;

2. Tratat de patologie chirurgiclă, 
sub redacţia E. Proca, vol VII, Capitolul 16: 



400

I. Munteanu, Distrofii ovariene: pag. 409-427, 
1983, Editura Medicală, Bucureşti;

3. Uterul cicatriceal după cezariană, 
I. Munteanu, 1985, Editura Facla, Timişoara, 
distinsă în 1987 cu premiul Academiei Române 
„Gheorghe Marinescu”;

4. Perinatal Perspectives – Caring for 
High Risk Fetus and Mother, Editors L. Kovacs, 
J. Herczeg, B.A. Resch, E.T. Rippmann, 
1990, Editura Albert Szent Gyorgyi, Szeged, 
Ungaria – Capitolul Maternal fetal prognosis 
in pregnancy with hyper-tension, I. Munteanu, 
V. Trandafirescu, I. Romoşan, G. Sido; pag 
319-349;

5. Elemente de planificare familială, 
I. Munteanu, V. Copaci, 1992, Editura Mirton 
Timişoara;

6. Anuarul Clinicii Universitare 
de Obstetrică-Ginecologie „Bega” – 1992, 
I. Munteanu, D. Anastasiu şi colab., 1993, 
Editura Mirton, Timişoara, 67 pag.

7. Interdisciplinaritatea Medicinii 
Interne, Coordonator I. Romoşan, Partea a 
II-a, II.5 Corelaţii anatomo-clinice în pielone-
frita cronică activă din sarcină, I. Romoşan, N. 
Hrubaru, I. Munteanu, N. Manescu, C. Zosin, 
pag 240-249, 1993, Editura Helicon, Timişoara;

8. Histerectomia vaginală, A. Matioc, I. 
Munteanu, A.A. Matioc, 1995, Editura Mirton, 
Timişoara;

9. Maternal-fetal risk in gestosis pree-
clampsia and pregnancy induced hypertension, 
I. Munteanu, E.T Rippmann, N. Hrubaru, 1996, 
CIC Edizioni Internazionali, Roma;

10. Increasingly Safe and Successful 
Pregnancies. Focus EPH Gestosis, International 
Congress Series 1107, 1996, Excerpta Medica, 
Elsevier Amsterdam, Lausanne, New York, 
Oxford, Shannon, Tokyo; Capitolul Structural 
modifications of the placenta in preeclam-
psia, I. Munteanu, pag. 65-69 şi capitolul 
Retrospective study of the arterial hyperten-
sion impact on mother above 40 years in the 
perinatal period, I. Munteanu, V. Trandafirescu, 
Gh. Gluhovschi, pag. 25-29

11. Honorary Members of the 
Românian Society of Obstetrics and Gynecology, 
I. Munteanu, D. Anastasiu, 1996, Editura 
Dinamis Print, Timişoara;

12. Gerontonefrologie, Capitolul 9 
Infecţia urinară la vârstnici, I. Romoşan, N. 
Hrubaru, I. Munteanu, pag. 127-133; 1996, 
Editura Helicon Timişoara;

13. Clinica Universitară de Obstetrică-
Ginecologie „Bega”, I. Munteanu, D. Anastasiu, 
1996, Dinamis Print, Timişoara, (editat şi în 
limba engleză);

14. Recent Advances of the Pathophysiology 
of Pregnancy, Editors M. Nakabayashi, T. Araki, 
1997, Simul International Inc., Tokyo, Japan, 
Capitolul Anatomical and Histopathological 
Modifications of Myometrium and Decidua in 
Early and at Term Preeclampsia, I. Munteanu, 
N. Tudose, N. Hrubaru, pag. 169-173;

15. Medicul Salvării, Coordonator 
I. Branea, Capitolul III: Obstetrică-Ginecologie, 
I. Munteanu, V. Copaci, (pag 139-178), 1997, 
Editura Mirton, Timişoara;

16. Clinica Universitară de Obstetrică-
Ginecologie „Bega”, Timişoara, 1996-1998, 
I. Munteanu, D. Anastasiu, 1999, Cosmopolitan 
Art, Timişoara

17. Hipertensiunea arterială indusă 
de sarcină, N. Hrubaru, I. Munteanu, 1999, 
Editura Mirton Timişoara;

18. Obstetrică-Ginecologie, I. Munteanu, 
1999, Curs LITO, Universitatea de Medicină şi 
Farmacie, Timişoara, 203 pag.;

19. Obstetrică-Ginecologie – Semiologie, 
D. Anastasiu, I. Munteanu, 2000, Editura 
Hestia, Timişoara;
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20. Medicina de familie, vol. I și II, 
Coordonator I. Branea, Capitolul 7: „Obstetrică 
şi Ginecologie”, I. Munteanu, N. Hrubaru, 
pag. 647-695; 2000, Editura Universitas 
Company, Bucureşti;

21. Tratat de Obstetrică, I. Munteanu, 
2000, Editura Academiei Române, Bucureşti, 
(Tratatul a obţinut Menţiunea specială a 
Colegiului Medicilor din România pe anul 2001 
pentru cea mai bună carte publicată în dome-
niul specialităţilor chirurgicale şi în anul 2003 – 
Premiul Academiei Române „Iuliu Haţieganu”);

22. Avortul. Experienţa româneasca în 
avortul complicat. Consideraţii privind chestiunea 
embrionului, D. Păşcuţ, M. Păşcuţ, I. Munteanu, 
M. Biriş, 2001, Editura Eurostampa, Timişoara;

23. Neonatologie. Probleme de bază ale 
asistenţei imediate şi precoce a nou-născutului, 
Constantin Ilie, Capitolul 11: Aspecte particu-
lare privind nou-născutul rezultat din mama 
cu hipertensiune arterială indusă de sarcină – 
I. Munteanu, N. Hrubaru, C. Ilie, pag. 404-425; 
2002, Editura Balcanic, Timișoara.

Cu ajutorul Crucii Roşii Germane 
Rhein-Neckar-Heidelberg, condusă de d-na Dr. 
h.c. D. Theato, în cadrul Clinicii Universitare 
de Obstetrică-Ginecologie „Bega” s-a construit 
şi dotat, în perioada 1993-1995, Centrul de 
Laparoscopie, Chirurgie Laparoscopică, Fertilizare 
in Vitro şi Embriotransfer. Existenţa acestei baze 
ştiinţifice şi materiale a făcut posibilă, în 1995, 
realizarea fertilizării in vitro în România: la 
6 februarie 1996 s-a născut Daniel, primul copil 
român obţinut datorită unuia dintre cele mai 
mari succese ştiinţifice ale medicinei secolu-
lui XX. La aflarea acestei extra-ordinare reuşite, 
acad. Milcu şi-a transmis opinia: „Vă mărturi-
sesc în acelaşi timp surpriza şi admiraţia mea 
pentru realizarea de fecundare in vitro, obiec-
tiv pe care l-am sperat sa fie realizat într-unul 
din centrele medicale ale ţării. Aţi reuşit şi 
este explicabil entuziasmul. În tot ce este nou 
trebuie să „îndrăzneşti”. Centrul este atestat de 
Con-siliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din 
Învăţământul Superior; aici s-au născut până 
în prezent, prin metode ale reproducerii umane 
asistate, peste 500 de copii. Din 1995 până 
în prezent, la acest centru s-au efectuat peste 
500 de fertilizări in vitro.

Recunoaşterea naţională şi internaţio-
nală a centrului s-a concretizat şi prin organiza-
rea la Timişoara (1999), sub înaltul patronaj al 
Academiei Române, a Primului Congres Naţional 

de Reproducere Umană Asistată, cu participare 
internaţională. La acest congres au partici-
pat savanţi din ţară (acad. Maya Simionescu, 
vicepreşedintele Academiei Române) şi de 
peste hotare. Se remarcă prezenţa prof. R. G. 
Edwards (Cambridge, Marea Britanie), care a 
realizat pentru prima dată în lume fertilizarea 
in vitro, prof. E. E. Baulieu (Franţa), descoperi-
torul antiprogesteronicelor, prof. E. Diczfalusy 
(Suedia), care a descris unitatea feto-pla-
centară, Dr. h. c. mult. T. Rabe (Heidelberg, 
Germania), prof. B. Tarlatzis (Grecia), preşe-
dintele Societăţii Europene de Reproducere 
Umană şi Embriologie (ESHRE).

Între manifestările ştiinţifice de amploa-
re organizate de acad. I. Munteanu în acest 
domeniu de cercetare se înscriu Prima Conferinţă 
Naţională Reproductive Health – Aniversarea a 5 
ani de fertilizare in vitro în România, cu parti-
cipare internaţională (Timişoara, 2000), urma-
tă, în 2001, de a doua Conferinţă Naţională 
Reproductive Health, cu participare internaţio-
nală. Astfel, România a devenit în anul 1955, 
prin acest centru, a 18-a ţară din lume în care 
s-a realizat fertilizarea in vitro.

Crearea în cadrul Clinicii Universitare 
„Bega” din Timişoara, în 1955, a primului 
Centru de Fertilizare in Vitro şi Embriotransfer 
din România reprezintă încununarea cercetă-
rilor acad. Munteanu în domeniul sterilităţii 
şi infertilităţii, centrul devenind o adevărată 
şcoală ştiinţifică pentru celelalte centre din 
ţară, care i-au succedat.

În 1996, a organizat primul congres 
internaţional medical la Timişoara – cel de al 
28-lea Congres Internaţional al Societăţii pentru 
Studiul Fiziopatologiei Sarcinii, Societatea 
O. G. Gestosis, la care au participat importante 
personalităţi ştiinţifice.

În anul 2001, a obţinut organizarea celui 
de al 33-lea Congres al Societăţii pentru Studiul 
Fiziopatologiei Sarcinii, la Cluj-Napoca, ocazie 
cu care a fost ales secretar executiv al Societăţii 
Internaţionale pentru Studiul Fiziopatologiei în 
Sarcină, iar la cel de al 34-lea congres al acestei 
societăţi a fost numit Co-ed in Chief al revistei 
Journal of Hungarian Family-friendly Society of 
Pathophysiology of Pregnancy, editată alternativ 
în Ungaria şi România.

Acad. I. Munteanu a deţinut şi deţine, 
importante funcţii şi titluri ştiinţifice la diferite 
congrese şi în conducerea unor societăţi naţi-
onale şi internaţionale. Iată câteva dintre ele:
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• 1993 – Preşedintele celui de-al XI-lea 
Congres Naţional de Obstetrică-Ginecologie, cu 
participare internaţională, Timişoara, România;

• 1993-1998 – Preşedinte al Societăţii 
de Obstetrică-Ginecologie din România;

• din 1995 – Membru titular al 
Academiei de Ştiinţe Medicale din România;

• 1995-1996 – Preşedinte al Societăţii 
Internaţionale pentru Studiul Fiziopatologiei 
Sarcinii, O.G. Gestosis, Basel, Elveţia;

• 1996 – Preşedinte al Congresului 
Internaţional al Societăţii pentru Studiul 
Fiziopatologiei sarcinii, O.G. Gestosis, 
Timişoara, România; acest congres a fost orga-
nizat sub patronajul Preşedenţiei României;

• 1996 – Nominalizare în Who’s Who, 
Actualitatea Medicală, an III, nr. 14(70), 5 apr.;

• din 1997 – Preşedinte şi membru 
fondator al Societăţii Române de Reproducere 
Umană Asistată;

• din 1997 – Preşedinte al Colegiului 
Medicilor şi Farmaciştilor din România, 
Departamentul Obstetrică-Ginecologie;

• Nominalizare în Who’s Who in world 
1997, 1998, 1999, 2000, SUA;

• Nominalizat în International 
Biographical Association, Cambridge, Anglia, 
1999 – Diploma şi medalia „Om de Știință al 
Secolului XX”;

• Fundaţia „Octavian Fodor” certifică 
selecţia Profesorului Ioan Munteanu în volu-
mul Medici şi Farmacişti români de seama ai 
începutului de mileniu; 

• din 2002 – Preşedinte şi membru 
fondator al Societăţii Româno-Germane/ 
Germano-Română de Obstetrică-Ginecologie, 
cu sediile la Timişoara, respectiv Heidelberg

• 2002-2006 – Vicepreşedinte al 
Societăţii Române de Obstetrică-Ginecologie

• din 2003 – Preşedinte al Comisiei de 
Obstetrică-Ginecologie a Colegiului Medicilor 
din România

Este membru al următoarelor societăţi 
internaţionale:

• 1985 – Membru al Societăţii Interna-
ţionale de Studiu a Hipertensiunii în Sarcină, 
Dallas, SUA;

• 1988 – Membru al Uniunii Medicale 
Balcanice, Atena, Grecia;

• 1990 – Membru al Societăţii Euro-
pene de Endoscopie Ginecologică;

• 1992 – Membru în National Geographic 
Society; 

• 1994 – Membru de onoare al 
Societăţii Maghiare de Obstetrică-Ginecologie; 

• 1995-1996 – Preşedinte al Interna-
tional Society for the Study of Pathophysiology of 
Pregnancy, Basel, Elveţia;

• 1996 – Membru în Consulting 
Committee, International Society for the Study 
of Pathophysiology of Pregnancy, Basel, Elvetia;

• 1996 – Membru al Academiei de 
Ştiinţe din New-York, SUA; 

• 1996 – Membru în European Society of 
Human Reproduction and Embriology (ESHRE), 
Belgia;

• 1997 – Membru în World Society of 
Labor and Delivery, Israel;

• 2001 – Secretar executiv al Societăţii 
Internaţionale pentru Studiul Fiziopatologiei în 
Sarcină, Basel, Elveţia;

• 2002 – International Representative, 
Societatea O.G. Gestosis.

Ca apartenenţă la asociaţiile profesio-
nale internaţionale menționăm:

• Membru şi reprezentant al României 
în Federaţia Internaţională de Obstetrică/ 
Ginecologie (FIGO) şi International Association 
of Supporters of FIGO (SOFIGO);

• Reprezentant al României la Union 
Profesionelle Internationale des Ginecologues et 
Obstetriciens (UPIGO), Parlamentul Europei, 
Strassbourg, 1992;

• Reprezentant în anul 1992 din partea 
României în Union Europeene des Medecins 
Specialists (UEMS);

• Reprezentant din partea României 
în European Board of Gynecology and Obstetrics 
(EBGO).

• Reprezentant al României în Extended 
European Board of Gynecology and Obstetrics 
(EEBGO) şi în European Association of Obstetrics 
and Gynecology (EAGO).

• Nominalizat ca membru în Expert 
Advisory Panel on Maternal & Perinatal Health 
& Obstetrics, Federaţia Internaţională de 
Obstetrică/Ginecologie (FIGO).

• 2003 – Nominalizat în funcţia de 
Vicepreşedinte al FIGO (Londra)

A organizat conferinţe naţionale şi 
internaţionale, dintre care enumerăm doar 
câteva:

• 1979 – Al VIII-lea Congres Naţional 
de Obstetrică-Ginecologie, Timişoara, România;

• 1993 – Al XI-lea Congres Naţional 
de Obstetrică-Ginecologie cu participare inter-
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naţională, Timişoara, România; organizat sub 
patronajul Academiei Române

• 1994 – Reorganizarea după 12 ani 
de întrerupere a zilelor româno-maghiare de 
obstetrică-ginecologie, Băile-Felix, Oradea, 
România;

• 1996 – Al 28-lea Congres Interna-
ţional al Societăţii pentru Studiul Fiziopato-
logiei Sarciniii, O.G. Gestosis, Timişoara, 
România; congresul a fost organizat sub patro-
najul Președenţiei României;

• 1999 – Primul Congres Naţional de 
Reproducere Umană Asistată, cu participare 
internaţională, Timişoara, congres organizat 
sub înaltul Patronaj al Academiei Române;

• 2000 – Conferinţa Naţională 
Reproductive Health – Aniversarea a 5 ani 
de Fertilizare in Vitro în România, Timişoara, 
participare internaţională;

• 2001 – A 2-a Conferinţă Naţională 
Reproductive Health, cu participare internaţi-
onală, Timişoara, România;

• 2002 – Primul Congres al Societăţii 
Germano-Române de Ob/Gin, cu ocazia 
constituirii Societăţii Germano-Române/
Româno-Germane de Obstetrică-Gine-cologie, 
Heidelberg, Germania

• 2003 – Al II-lea Congres al Societăţii 
Româno-Germane de Ob/Gin., Timișoara

Ca şi publicistică de specialitate, este 
membru în colegiile de redacţie a mai multor 
reviste din domeniul specialităţii obstetrică şi 
ginecologie, dintre care se amintesc: 

• Revista Cercetări Experimentale 
Medico-Chirurgicale a Academiei de Stiinţe 
Medicale, filiala Timiş, a UMF Timişoara şi a 
Asociaţiei Ştiinţifice „Timişoara Medicală” – 
membru în Colegiul de redacţie;

• Revista Timişoara Medicală - membru 
în Colegiul de redacţie;

• Revista Obstetrică şi ginecologie a 
Societăţii Române de Obstetrică şi Ginecologie – 
Vicepreşedinte al Colegiului de redacţie;

• Revista Archivio di obstetrica e gineco-
logia – Italia – membru în Comitetul ştiinţific;

• Revista Sterilitate. Infertilitate – 
România – membru în Editorial Board;

• Revista UPIGONEWS – Italia - 
membru în Editorial Board;

Revista Journal of Hungarian Family-
friendly Society and Society of Patho-physiolgy of 
Pregnancy – Co-ed in Chief. Revista urmează a 
se edita alternativ în Ungaria şi România. La 

cel de-al 34-lea Congres Internaţional pentru 
Studiul Fiziopatologiei Sarcinii de la Balaton, 
Ungaria, a fost numit în comitetul de redacţiei 
al revistei menţionate.

A participat la o serie de programe ştiin-
ţifice internaţionale:

• În anul 1985 a fost numit expert 
OMS pentru demografie în Grecia, Bulgaria şi 
Portugalia;

• În perioada 2002-2003 s-a desfă-
şurat la Clinica Universitară de Obstetrică-
Ginecologie „Bega” un studiu asupra morfologi-
ei endometrului sub acţiunea contraceptivului 
Belera (clormadinon acetat), iniţiat de firma 
Grünenthal/Achen, Germania. Coordonatori: 
prof. dr. T. Rabe, Clinica Universitară de 
Obstetrică-Ginecologie Heidelberg, Germania 
şi prof. dr. I. Munteanu, Clinica Universitară 
de Obstetrică-Ginecologie „Bega”, Timişoara, 
România;

• A participat la un studiu organizat 
de Comisia Europeană (European Commission, 
Health & Consumer Protection Directorate-
General), Luxembourg, cu tema „European 
Cervical Cancer Screening Network 2002-
2003”. 

Pe parcursul carierei sale profesiona-
le, didactice, ştiinţifice şi de cercetare a fost 
recompensat pentru activitatea desfăşurată şi 
contribuţiile aduse cu premii şi recunoaşteri 
naţionale şi internaţionale, acestea fiind urmă-
toarele:

• Monografia Uterul cicatriceal după 
cezariană, editată în 1985 la Editura Facla, 
Timişoara, a fost distinsă în 1987 cu Premiul 
Academiei Române Gheorghe Marinescu. A 
fost citată în revista internaţională American 
Journal of Obstetrics and Gynecology, vol 188, 
Nr. 2, februarie 2003, pag. 602-603

• Conform Art 1. din Monitorul Oficial 
al României, partea I, Nr. 669/16.12.2000, 
Preşedintele României, Dl. Emil Constantinescu, 
a emis un decret privind conferirea unor deco-
raţii naţionale personalului din subordinea 
Ministerului Sănătăţii şi i s-a conferit Ordinul 
naţional Steaua României în grad de Ofiţer, 
pentru servicii deosebite aduse la apărarea 
sănătăţii publice şi pentru rezultate remar-
ca-bile în domeniul cercetării medicale (ordin 
conferit cu ocazia Zilei Naţionale a României).

• La a 3-a Conferinţă Naţională a 
Cer cetării Ştiinţifice din Învăţământul Su pe-
rior, care a avut loc la Braşov, 11-12 mai 
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2001, Centrul de Cercetare de la Clinica 
Universitară de Obstetrică-Ginecologie 
Bega, şi anume Centrul de Laparoscopie, 
Chirurgie Laparoscopică, Fertilizare in Vitro şi 
Embriotransfer, Director Munteanu Ioan, de la 
Universitatea de Medicina şi Farmacie „Victor 
Babeş”, Timişoara, este atestat ca centru de 
cercetare. Cu această ocazie i s-a acordat 
medalia şi a fost distins cu Premiul Opera 
Omnia, cea mai înaltă distincţie ce se acordă 
unei personalităţi de către Consiliul Naţional 
al Cercetării Ştiinţifice din Învăţă-mântul 
Superior, cât şi de Guvernul României, respec-
tiv Ministerul Educaţiei şi Cercetării, pentru 
excelenţă în cercetarea ştiinţifică.

• Cu ocazia împlinirii a 5 ani de acti-
vitate a Centrului de Fertilizare in Vitro şi 
Embriotransfer de la Clinica Universitară de 
Obstetrică-Ginecologie „Bega”, Timişoara, i s-a 
acordat medalia jubiliară J. Henry Dunant 
(1828-1970), Fondatorul Crucii Roşii. Distincţia 
i-a fost conferită de doamna D.R. Theato, 
Director onorific al Crucii Roşii Germane Rhein-
Neckar Heidelberg, Membră în Parlamentul 
Europei, Dr. Honoris Causa al Universităţii de 
Vest din Timişoara (iunie 2000). 

• În data de 25.04.2002, Consiliul 
Naţional al Colegiului Medicilor din România 
a hotărât atribuirea Menţiunii speciale a 
Colegiului Medicilor din România pe anul 2001 
pentru cea mai bună carte publicată în dome-
niul specialităţilor chirurgicale lucrării Tratat 
de Obstetrică.

• În data de 26.03.2002, Consiliul 
local al Municipiului Timişoara i-a acordat 
titlul de Cetăţean de Onoare, titlu conferit 
pentru întreaga activitate medicală prin care 
a contribuit la recunoaşterea internaţională a 
Timişoarei (H.C.L. 1/29.01.2002).

• În data de 19.11.2003 i s-a acordat 
titlul de Profesor Honorario, Universitatea 
Ucayali, Peru (Memorando No 397-2003-R-
UNU).

• În 19.12.2003 i s-a acordat Premiul 
Academiei Române – Iuliu Haţieganu pentru 
Tratat de Obstetrică, Editura Academiei Române, 
Bucureşti, 2003 

• În anul 2004 a devenit Membru de 
Onoare al Academiei Române.

În activitatea pe care o desfăşoară la 
Clinica Universitară de Obstetrică-Ginecologie 
„Bega” a realizat o serie de premiere naţionale, 
acestea fiind:

• 1992 – Primele intervenţii chirurgi-
cale laparoscopice în ginecologie, în colabo-
rare cu Clinica de Ginecologie din Heidelberg, 
Germania (Prof. Dr. G. Bastert);

• 1992 – Primele operaţii plastice 
mamare cu proteză, în colaborare cu Clinica de 
Ginecologie din Heidelberg, Germania (Prof. 
Dr. G. Bastert);

• 1993 – Prima histerectomie totală pe 
cale laparoscopică, în colaborare cu Clinica din 
Kiel, Germania (Prof. Dr. K. Semm – întemeie-
torul chirurgiei laparoscopice moderne);

• 1995 – Fertilizarea in Vitro şi embri-
otransferul uman în România. Înfiinţarea şi 
organizarea primului Centru de laparoscopie, 
chirurgie laparoscopică şi fertilizare in vitro din 
România;

• 1996, februarie 6 – Naşterea primu-
lui copil conceput in vitro în România;

• 1996, martie 29 – Primul embrio-
transfer la mamă purtătoare;

• 1996, mai 22-25 – Organizarea 
pentru prima dată în România a unui Congres 
Internaţional Medical: al 28-lea Congres 
Internaţional al Societăţii pentru Studiul 
Fiziopatologiei Sarcinii, O.G. Gestosis (sub 
tutela Presedenţiei Romaniei);

• 1997 – Obţinerea primelor sarcini 
multiple (gemelare şi triple) prin fertilizare in 
vitro, în România;

• 1998 – Naşterea primului copil prin 
fertilizare in vitro şi embriotransfer la mamă 
purtătoare;

• 1998 – Naşterea primilor tripleţi obţi-
nuţi prin fertilizare in vitro şi embriotransfer;

• 1999 – Organizarea Primului Congres 
Naţional de Reproducere Umană Asistată, cu 
participare internaţională, sub înaltul Patronaj 
al Academiei Române. Cu această ocazie a 
participat Prof. R.G. Edwards, cel care a reali-
zat primul în lume fertilizarea in vitro;

• 2001 – Naşterea primului copil prin 
fertilizare in vitro la o mamă de 50 de ani.

În sinteză, apreciem faptul că mulţi 
confraţi ai Profesorului (academicieni, profe-
sori, medici din specialitatea sa) au vorbit sau 
vor vorbi, au scris sau vor scrie încă despre 
performanţele ştiinţifice şi medicale de excep-
ţie obţinute de profesorul Ioan Munteanu, timp 
de mai bine de jumătate de secol, câteva unice 
pe plan naţional şi internaţional. Prin urmare, 
cunoscându-l foarte bine pe Ioan Munteanu 
de multă vreme, din Cetate, din Societate, 
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din Familie, din Universitate şi, de ani buni, 
din Academie, afirmăm despre doctorul Ioan 
Munteanu următoarele: 

PROFESORUL IOAN MUNTEANU – 
ÎNTÂIUL

sau 
PROFESORUL IOAN MUNTEANU – 

PRIMUL:
1. Profesorul Ioan Munteanu înfiin-

ţează, dotează şi organizează în anul 1995, la 
Clinica universitară de obstetrică „Bega” din 
Timişoara, primul CENTRU DE LAPAROS-
COPIE, CHIRURGIE LAPAROSCOPICĂ ŞI 
FER TILIZARE IN VITRO din România (şi printre 
puţinele, la acea dată, din Europa).

2. Profesorul Ioan Munteanu reali-
zează, pentru întâia dată, FERTILIZARE IN 
VITRO ŞI A EMBRIOTRANSFERULUI UMAN în 
România, în anul 1995, la Clinica Bega, născân-
du-se astfel, în ţara noastră, primul copil, 
Daniel, la data de 6 februarie 1996.

3. Profesorul Ioan Munteanu reali-
zează, după anul 1995, primele SARCINI 
MULTIPLE (GEMELARE ŞI TRIPLE), prin 
fertilizare in vitro şi embriotransfer, la mamele 
purtătoare, care dau naştere primilor tripleţi în 
România.

4. Profesorul Ioan Munteanu orga-
nizează întâiul CONGRES NAŢIONAL DE 
REPRODUCERE UMANĂ ASISTATĂ în România, 
sub înaltul patronaj al Academiei Române, 
beneficiind de o largă participare ştiinţifică 
internaţională.

5. Profesorul Ioan Munteanu este 
primul (şi singurul, până în prezent) om de 
ştiinţă căruia, prin excepţie de la statutul de 
acordare, i se conferă de două ori Premiul 
Academiei Române (Premiul „Gheorghe Mari-
nescu” şi Premiul „Iuliu Haţieganu” 2003).

6. Doctorul Ioan Munteanu este 
întâiul profesor (şi singurul, până acum) al 
Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor 
Babeş” din Timişoara căruia i se conferă, în anul 
2001, pentru întreaga activitate ştiinţifică, cea 
mai înaltă distincţie a Ministerului Educaţiei şi 
Cercetării: premiul „OPERA OMNIA”.

7. Doctorul Ioan Munteanu efectuează 
primele intervenţii chirurgicale laparoscopice 
în ginecologie (1992), face pentru întâia dată 
în România operaţii plastice mamare (1992) 
şi prima histerectomie totală laparoscopică 

(1993), în colaborare cu celebrele clinici medi-
cale universitare din Heidelberg şi Kiel.

8. Profesorul Ioan Munteanu este ales 
în anul 2003, la Congresul FIGO de la Santiago 
de Chile, VICEPREŞEDINTE AL FEDERAŢIEI 
INTERNAŢIONALE A GINECOLOGILOR ŞI 
OBSTETRICIENILOR, primul specialist român 
care obţine această înaltă demnitate ştiinţifică 
internaţională (din 118 ţări membre).

9. Profesorul Ioan Munteanu, pentru 
meritele sale incontestabile, pentru şcoala 
ştiinţifică creată la Timişoara, pentru premie-
rele sale medicale, este primul profesor medic 
(şi singurul până acum) din Timişoara primit 
în Academia Română după Revoluţia din 
Decembrie 1989, drept încoronare a tot ceea 
ce a făcut pentru ştiinţa şi practica medicală şi 
recunoaştere de către cea mai înaltă instituţie a 
ştiinţei şi culturii din ţara noastră a rolului său 
în fericirea a mii şi mii de familii tinere.

10. Ioan Munteanu, ca elev, începând 
cu clasa întâi și până la bacalaureat, ca student, 
de la primul examen și până la ultimul ce l-a 
dat ca doctorand, a obținut numai note de zece 
(caz extrem de rar în învățământul românesc 
din toate timpurile), deci, mereu, a fost primul 
premiant al școlii primare, gimnaziului, liceului 
și facultății.

Inspiraţia de caracterizare a profeso-
rului ne este sugerată de un interviu din care 
cităm: „am venit la Timişoara desculţ şi am creat 
… un imperiu”.

Da, într-adevăr, copilul unei familii de 
ţărani, care a văzut lumina zilei la Igriş, pe 
malul bănăţean al Mureşului, la marginea ţării, 
rămas orfan de tată la începutul războiului şi 
pe care nu avea să-l cunoască niciodată, cres-
cut de bunici, ţărani şi ei, în spiritul sănătos al 
trudei şi adevărului, al dragostei faţă de semeni 
şi pământul natal, înzestrat genetic de părinţii 
săi şi hărăzit de Dumnezeu cu o inteligenţă 
fără egal, pleacă desculţ din satul natal, învaţă, 
lucrează, cercetează, perseverează, performea-
ză şi ajunge până la Academia Română, confir-
mând încă o dată celebrul aforism „în raniţa 
oricărui soldat se află bastonul de mareşal” sau, 
parafrazându-l pe Napoleon, afirmăm că, prin 
minte aleasă și muncă asiduă, orice copil, pornit 
desculţ din satul său, urmându-şi pas cu pas 
destinul, asemenea lui Ioan Munteanu, poate 
intra, precum profesorul medic, în Academia 
Română.
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COSTA ROȘU, 
MEMBRU DE ONOARE AL 

ACADEMIEI ROMÂNE

Dr. Ionela MENGHER

Costa ROŞU s-a născut în data de 
30 martie 1947 în localitatea Begheiţi (Toracu 
– Mare), Republica Serbia. Este fiul Anei (n. 
Bontilă), casnică şi al lui Costa Roşu, ţăran. 
Urmează şcoala generală în Toracul natal, iar 
liceul, în limba română, la Vârşeţ. Studiază 
limba şi literatura română la Şcoala Superioară 
de Pedagogie din Zrenianin, apoi jurnalistica 
la Institutul de Jurnalistică din Belgrad. Debut 
publicistic în ziarul „Zrenianin” (1968). Din 
1970, Costa Roșu este ziarist la săptămânalul 
„Libertatea” din Panciova unde îndeplinește mai 
multe funcții: redactor şef al revistei „Tribuna 
tineretului” (1978 – 1986) şi al săptămânalului 
„Libertatea” (1987 – 1989), redactor responsabil 
al săptămânalului „Libertatea” (2006 – 2011). 
Costa Roșu este iniţiatorul şi primul redactor 
al publicaţiei de etnografie şi folclor „Tradiţia”. 
Între anii 1990 – 1995 îndeplinește funcția 
de redactor responsabil al Editurii Societăţii 
de Limba Română din Voivodina. Conștient 
de faptul că o comunitate poate supraviețui 
în timp doar dacă își păstrează și promovează 
valorile patrimoniale, înființează în anul 1995 
Societatea/ Fundaţia/ Română de Etnografie 
şi Folclor din Voivodina al cărui preşedinte 
este până în anul 2016. Costa Roșu este vice-
preşedinte al Societăţii Ziariştilor Profesionişti 
din Voivodina (2001-2005). Din 2008 şi până 
în prezent este director și director de onoare 
al Institutului de Cultură al Românilor din 
Voivodina. În 16 decembrie 2015 este ales 
Membru de onoare al Academiei Române.

Distincţii: 
„Crucea șaguniană pentru laici” (2015), 

Premiul de „Promovare a imaginii Banatului” 
(2015), acordat de Academia Română – 
Filiala Timișaoara, Universitatea de Vest din 
Timișoara, Asociația Solidaritatea Timișoara 
și Marea Lojă Națională din România, Premiul 

Academiei Române pentru volumul Cartea 
veche românească din Voivodina (2009); 
Premiul „Cartea Anului Editorial 2004” pentru 
volumul Personalităţi româneşti din Voivodina; 
Premiul Pro Cultura (Consiliul Judeţean Timiş, 
2010); Premiul de carieră, acordat de Uniunea 
Ziariştilor din Serbia/Voivodina (2002); 
Ordinul Ziariştilor Clasa I – Aur, acordat de 
Uniunea Ziariştilor Profesionişti din România 
(2007); Premiul pentru punerea în valoare 
a patrimoniului cultural român din afara 
Româniai, acordat de Direcţia pentru Cultură, 
Culte şi Patrimoniul Naţional al Judeţului Arad; 
Cetăţean de Onoare al Judeţului Caraş-Severin.

Publicistica lui Costa Roșu este 
vastă ca tematică şi cuprinsă în majoritatea 
publicaţiilor în limba română din Voivodina. 
Cercetător cu vocaţie de construcţie culturală 
pe spaţii ample, Roșu este autorul unei opere 
de cercetare impresionantă, concretizată în 
monografii, studii, cărţi de istorie culturală, 
bibliografii, lexicoane. Acribia cercetătorului 
se vede cu claritate în sintezele bibliografice 
dedicate publicaţiei „Libertatea” şi Editurii 
Libertatea. Costa Roșu a cercetat în amănunt 
colecţia publicaţiei „Libertatea”, colecția 
revistei de literatură și cultură „Lumina”, a 
analizat cataloagele Editurii Libertatea şi a 
realizat trei lucrări de referință – Bibliografia 
săptămânalului Libertatea, Bibliografia revistei 
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„Lumina” și Bibliografia Editurii Libertatea, în 
12 cărţi masive.

Bibliografia Editurii Libertatea cuprinde 
toate cărţile apărute la această editură, trecute 
în ordinea anilor de apariţie. Prin publicarea 
Bibliografia Editurii Libertatea, Costa Roșu 
continuă să scrie, pentru posteritate, istoria 
spiritului românesc din Banatul sârbesc.

Viața literar-culturală a românilor din 
Voivodina a constituit una din preocupările 
constante ale lui Costa Roşu. Dicţionarul litera-
turii române din Iugoslavia 1945-1990 (1989), 
Lexiconul jurnalisticii româneşti din Iugoslavia 
(1998) şi Personalităţi româneşti din Voivodina 
(2004) fac parte dintr-un proiect cultural menit 
să pună mai bine în lumină contribuţia scrii-
torilor, jurnaliştilor, a altor oameni de cultură 
la construcţia culturală în limba română din 
Voivodina. Un proiect important îl constituie 
lucrarea Cărţi vechi româneşti şi cronici biseri-
ceşti din Banat, realizată împreună cu istoricul 
Valeriu Leu și premiată de Academia Română 
(2009). Ediţia întregită sub titlul Cărţi vechi 
româneşti şi cronici bisericeşti din Banat cuprin-
de o panoramare istorică a circulaţiei cărţii în 
Banat şi se constituie în cel mai cuprinzător 
inventar al cărţii vechi şi cronicilor bisericeşti 
din acest spaţiu. 

Scrieri:
Scrieri despre noi, românii de pretutin-

deni. Studii şi cercetări. Contribuţii la istoria 
culturală a românilor de pretutindeni. Volumul I, 
Prefaţa: dr Ionela Mengher; Editura Eurostampa, 
Timişoara – Editura ICRV, Zrenianin, 2013, 326 
p.; Scrieri despre noi, românii de pretutindeni. 
Recenzii şi prezentări de carte. Contribuţia 
la istoria culturală a românilor de pretutin-
deni. Volumul II. Prefaţa: dr Ionela Mengher; 
Editura Eurostampa, Timişoara – Editura ICRV, 
Zrenianin, 2014, 220 p. 

Monografii:
Begheiţi (Torac) – Pagini din trecut şi de 

azi (în colab. cu Pavel P. Filip; prof. dr. Radu 
Flora). Editor: Consiliul Comunităţii Locale 
Begheiţi/Torac, 1976, 112 p.; Begejci (Torak) 
– juče i danas (în colab. cu Pavel P.Filip; cuv. 
înainte Radu Flora). Ediţie în limba sârbă 
completată şi adăugită. Editor: Consiliul 
Comunităţii Locale Begheiţi / Torac, 1977, 144 
p.; Societatea de Limba Română din Voivodina. 

Un sfert de veac de activitate (redactor princi-
pal şi responsabil: Costa Roşu), Editura S.L.R., 
Vârşeţ, 1989, 168 p.; Frumoasele festivaluri. 
Laudă cântecului şi jocului popular românesc. 
(cuv. înainte: Prof. dr. Ion Lelea), Editura 
Libertatea, Novi Sad, 1990, 88 p.; Corurile 
noastre bănăţene. Contribuţie la istoria muzi-
cii corale bănăţene (pref. Teodor Munteanu), 
Editura Libertatea, 1991, Novi Sad, 88 p.; Ani de 
memorie jurnalistică. Săptămânalul Libertatea 
1945-1995 (în colab. cu Ioţa Bulic şi Simeon 
Lăzăreanu; pref.: Mărioara Stojanovic), Editura 
Libertatea, Panciova, 1995, 168 p.;  Acad. Emil 
Petrovici şi Toracul natal. Evocări – Akad. Emil 
Petrović i rodni Torak. Kazivanja. (Ediţie biling-
vă. Cuv. înainte: Prof. univ. dr. Ion Muncian), 
Editura Societăţii Prieteniei Sârbo-Române din 
R. Serbia, Novi Sad, 1997; Biserica Ortodoxă 
Română din Toracu-Mare (în colab. cu pr. Petru 
Drăghicescu; pref.: I.P.S. Dr. Nicolae Corneanu, 
Mitropolitul Banatului), Editura Fundaţiei, Novi 
Sad, 1997, 90 p.; Slujitori ai altarului. Biserica 
Sf. Gheorghe din Toracu-Mare (în colab. cu 
pr. Petru Drăghicescu; pref.: P.S. Dr. Laurenţiu 
Streza, Episcop de Caransebeş şi Locţiitor de 
Vârşeţ), Editura Episcopiei – Caransebeş şi 
Editura Fundaţiei – Novi Sad, 2000, 118 p.; 
Biserica Ortodoxă Română din Banatul sârbesc şi 
de la Sud de Dunăre (pref.: Doru Dinu Glăvan), 
Editura Banatului Montan, Reşiţa, 2008, 176 
p.; Bisericile ortodoxe românești din Banatul 
sârbesc (împreună cu Adrian Negru, fotografii 
de Marius Roșu, cu o Precuvântare a † Daniil, 
Episcop-locțiitor al Daciei Felix şi Prefaţă a scrii-
torului Nicu Ciobanu), Editura ICRV, Zrenjanin, 
Editura Fundației, Novi Sad, 2013, 421 p. 

Costa Roșu a alcătuit de-a lungul 
anilor un număr impresionant de dicţionare/
lexicoane: Dicţionarul literaturii române din 
Iugoslavia 1945-1990, Editura Libertatea, Novi 
Sad, 1989, 200 p.; Lexiconul jurnalisticii româ-
neşti din Iugoslavia 1798-1998, (pref.: Prof. 
dr. Radmila Milentiević), Editura Libertatea, 
Panciova, 1998, 362 p.; Personalităţi româneşti 
din Voivodina, 1734-2004, (pref.: Dr. Valeriu 
Leu), Editura Libertatea, Panciova, 2004, 304 
p.; Leksikon znamenitih Rumuna iz Vojvodine 
1730-2010, Izdavaštvo ICRV, (Predgovor 
(pref.): Dr Valeriu Leu; Prevod sa rumunskog 
jezika: Florin Ursulescu), Izdavaštvo ICRV, 
2011, 352 str.; Dicţionarul preoţilor români din 
Banatul sârbesc 1761-2010, (pref.: Dr. Costin 
Feneşan), Editura ICRV, 2011, 228 p. 
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Costa Roșu este autorul unui număr 
impresionant de lucrări de istorie cultura-
lă/ studii/ cercetări: Valahii din Muntenegru 
– Vlasi u Crnoj Gori (în colab. cu dr. Djuro 
Batričević şi dr. Cvetko Pavlović; pref. / 
Predgovor: Dr. Biljana Sikimić, Institutul de 
Studii Balcanologice al Academiei Sârbe de 
Ştiinţe şi Arte din Belgrad), Editura Fundaţiei, 
Novi Sad – Imprimeria MIRTON, Timişoara, 
2004, 166 p.; Cartea veche românească din 
Voivodina (în colab. cu Valeriu Leu; pref.: Prof. 
univ. dr. Nicolae Edroiu, membru corespondent 
al Academiei Române din Bucureşti; cuv. înain-
te: Autorii), Editura Fundaţiei, Novi Sad, 2007, 
290 p.; Pe aripile inspiraţiei (în colab. cu Vasa 
Barbu şi Nicu Ciobanu), Panciova, 2008; Cronici 
bisericeşti. Manuscrise din Banat, secolele XIX-XX. 
Din istoria monografismului bănăţean (în 
colab. cu Valeriu Leu), Editura Institutului de 
Cultură al Românilor din Voivodina, Zrenianin, 
2009, 252 p.; Istroromânii din Croaţia, Povestea 
unei etnii care dispare, Editura Institutului de 
Cultură al Românilor din Voivodina, Zrenianin, 
2010, 40 p.; Cărţi vechi româneşti şi cronici 
bisericeşti din Banat, Ediţie revăzută şi adăugită, 
(în colab. cu Valeriu Leu; Prof. univ. dr. acad. 
Ioan Aurel Pop), Editura Presa Universitară 
Clujeană, Cluj-Napoca – Editura Institutului de 
Cultură al Românilor din Voivodina, Zrenianin, 
2012, 421 p.; Patrimoniul cultural al români-
lor din Voivodina, (pref.: dr. Ionela Mengher), 
Editura: Institutului de Cultură al Românilor 
din Voivodina, Zrenianin – Altip, Alba Iulia, 
2012, 330 p; Istroromânii. Povestea unei popu-
laţii străvechi care dispare (fotografii de Igor 
Ungur şi Todor Ursu) Editura ICRV, Zrenianin 
şi Editura ALTIP Alba Iulia, 2013, 168 p.; Vlahii 
din Muntengru. Povestea unei populaţii străvechi 
care dispare, (fotografii de Igor Ungur şi Todor 
Ursu); prefaţă Nicu Ciobanu, Editura ICRV, 
Zrenianin şi Editura ALTIP Alba Iulia, 98 p.; 
Românii din Voivodina, (fotografii de Todor Ursu 
și Diana Ocolișan, desene de Viorel Flora, prefa-
ță de Nicu Ciobanu), Editura ICRV, Zrenianin și 
Editura ALTIP Alba Iulia, 2015, 296.p.

Patrimoniul cultural al românilor 
din Voivodina:
Cunoscut de mai bine de patru decenii ca 

autor al unor lucrări monografice, enciclopedii 
sau bibliografii dedicate trecutului şi deopotrivă 
prezentului, îndeosebi cel cultural – religios, 

al românilor din Voivodina şi cu deosebire din 
Banatul sârbesc, Costa Roşu ne dăruieşte prin 
lucrarea sa Patrimoniul cultural al românilor 
din Voivodina, o nouă dovadă a crezului care îi 
străbate scrisul ca un fir roşu: păstrarea identi-
tăţii prin cultură. De această dată ne propune 
o veritabilă enciclopedie a formelor în care s-a 
manifestat de aproape jumătate de mileniu 
încoace viaţa materială şi spirituală într-o zonă 
mult prea adesea încercată de „răutăţile” istoriei 
şi văduvită de multe dintre comorile ei de preţ. 
De aceea, păstrarea patrimoniului cultural ca 
element de identitate, prin conservarea şi deopo-
trivă prin darea lui la iveală, nu poate fi apreci-
ată îndeajuns decât prin prisma unei culturi, a 
unei politici consecvente şi susţinute de ocrotire 
şi promovare a lui. Or, cartea lui Costa Roşu are, 
tocmai această menire: pe de o parte să facă 
publice bunurile de patrimoniu ale românilor 
din Voivodina, în vederea protejării lor, iar pe de 
altă parte să constituie un îndemn pentru darea 
lor la iveală atunci când nu sunt ştiute. 

Folclorul literar a constituit unul dintre 
subiectele constante ale cercetărilor lui Costa 
Roșu. Urmare acestor cercetări a rezultat un 
număr important de titluri precum: Foaie verde 
spic de grâu; colecţie de folclor bănăţean; poezia 



410

lirică (redactor adjunct), Zrenjanin, 702 p.; 
Foaie verde lămâiţă; colecţie de folclor literar 
bănăţean II; strigături, cântece epice, genuri 
minore (ultima redactare a textului: C.R.), 
Zrenianin, 1982, 791 p.; Legende bănăţene. 
Folclor literar bănăţean, (Culegeri, selecţie şi 
cuv. înainte: C. R.), Editura Libertatea, Novi 
Sad, 1994, 104 p.; Proverbe şi zicători bănăţene. 
Folclor literar bănăţean, (culegeri, selecţie şi 
note explicative: C. R.), Editura Libertatea, Novi 
Sad, 1996, 146 p. Colinde româneşti. Folclor 
literar bănăţean (culegeri, selecţie şi note expli-
cative:. C. R.; pref.: P.S. Dr. Laurenţiu Streza, 
Episcop de Caransebeş şi Locţiitor de Vârşeţ. 
Editura Episcopiei – Caransebeş – Editura 
Fundaţiei, Novi Sad, 1999, 106 p.; Legende, 
basme şi poveşti populare româneşti. Proză popu-
lară românească din Banatul sârbesc. Ediţie 
îngrijită de: Alexandra Mircov şi Delia Drăgan, 
pref.: Alexandra Mircov, Editura Eurostampa, 
Timişoara, 2009, 340 p. Folclor românesc din 
Banatul sârbesc. Colecţie de folclor literar bănă-
ţean în versuri şi în proză, (Culegeri, selecţie şi 
note explicative: C. R., pref.: Nicu Ciobanu), 
Editura Eurostampa, Timişoara, 2010, 540 p. 
Lucrarea de referință a lui Costa Roșu din dome-
niul folcloristicii este Folclor românesc din 
Banatul sârbesc. Colecţie de folclor literar bănă-
ţean în versuri şi în proză. 

Cunoscător și vorbitor a două limbi, 
trăitor într-un spațiu multietnic și multicultu-
ral, Costa Roșu nu scapă de „ispita” traducerii. 
Semnează fie de unul singur, fie în colaborare, 
următoarele traduceri: Zoran Petrović, Satul 
Sakule, dar în Banat. Piesă de teatru. (în colab. 
cu Todor Baloş), Editor: Comunitatea Cultural-
Instructivă din Alibunar, 1981,140 p;. Cvetko 
Pavlović, Cuvinte înţelepte. Proverbe şi zicători 
din Muntenegru. (traducere în limba română 
şi note explicative), Editura S.L.R.V., Novi 
Sad, 1993. 

Din lista lucrărilor semnate de Costa 
Roșu nu pot fi omise nici lucrările ce fac parte 
din următoarele categorii: 

Interviuri și reportaje: Interviuri. În 
dialog cu 50 de scriitori şi oameni de ştiinţă. 
(pref.: Florin Ursulescu), Editura Libertatea, 
Panciova, 1999, 240 p.

Reportaje: Călătorii din amintiri. 
Reportaje şi note de drum, vol. I. şi vol. II(pref.: 
Vasa Barbu), Editura Libertatea, Panciova, 
2011, 348 p şi 2014, 288 p.

Bibliografii: Bibliografia Editurii 
„Libertatea” 1945-1995, vol.I, Cartea I, Editura 
Libertatea, Panciova, 1995, 256 p.; Bibliografia 
Editurii „Libertatea” 1995-2005, vol. I, Cartea 
a II-a, Editura Libertatea, Panciova, 2005, 216 
p.; Bibliografia săptămânalului „Libertatea” 
1945 -1970, vol. II, Cartea I, (cuv. înainte: C. 
R.), Editura Libertatea, Panciova, 1997, 368 
p.; Bibliografia săptămânalului „Libertatea” 
1971-1980, vol. II, Cartea a II-a, (cuv. înainte: 
C. R.), Editura Libertatea, Panciova, 2008, 562 
p.; Bibliografia săptămânalului „Libertatea” 
1981-1990, vol. II, Cartea a III-a, (cuv. înain-
te: C. R.), Editura Libertatea, Panciova, 2009, 
658 p.; Bibliografia săptămânalului „Libertatea” 
1991-2000, vol. II, Cartea a IV-a, (pref.: 
Vasa Barbu), Editura Libertatea, Panciova, 
2006, 536 p.; Bibliografia săptămânalului 
„Libertatea” 2001-2006, vol. II, Cartea a V-a. 
(pref.: Nicu Ciobanu; date bibliografice despre 
autor: Florin Ursulescu), Editura Libertatea, 
Panciova, 2006,532 p.; Bibliografia săptămâna-
lului „Libertatea” 1945-2010, vol. II, Cartea a 
VII-a. Suplimente, (Argument: C. R.), Editura 
Libertatea, Panciova, 2010, 504 p.; Bibliografia 
revistei „Lumina” 1947-1997, vol. III, Cartea 
I. (pref.: Slavco Almăjan; cuv. înainte: C. R.), 
Editura Libertatea, Panciova, 2007, 400 p.; 
Bibliografia revistei „Lumina” 1978-2007, 
vol. III, Cartea a II-a. (cuv. înainte: C. R.), 
Editura Libertatea, Panciova, 2007, 492 p.;

Alte lucrări: Patruzeci de ani ai săptă-
mânalului „Libertatea”, „Libertatea”, Panciova, 
1985, nr. 11 – 29, martie – iulie;. Folclor lite-
rar bănăţean, Culegeri de teren, „Libertatea”, 
Panciova, 1987, nr.1-18, ianurie – mai; Colonia 
literară la cea de a XX-a ediţie, „Libertatea”, 
Panciova, 1992, nr. 46-51, noiembrie – decem-
brie;. Din trecutul jurnalisticii noastre. Două 
secole de presă românească în Banatul sârbesc, 
„Libertatea”, Panciova, 1992, nr. 47-52, noiem-
brie-decembrie; 1993, nr. 1-28, ianuarie – iulie; 
Evreii din Voivodina în trecut şi azi, „Libertatea”, 
Panciova, 2001, nr. 27, 28 şi 39, septembrie; 
Biserica Valahă – cel mai vechi lăcaş de credinţă 
din Cetinje, „Libertatea”, Panciova, 2003, nr. 21, 
22 şi 23, mai – iunie;  250 de ani de la prima 
atestare documentară despre existenţa români-
lor din Novi Sad. Românii de dincolo de Tisa, 
„Libertatea”, 2004, nr. 33-37, august – septem-
brie; Aşezări de valahi de pe malurile Dunării 
din Serbia de Nord-Est, de la V. Gradište şi până 
la Brza Palanka, Dunărea, liant între popoare-
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le Clisurei, „Libertatea”, Panciova, 2007, nr.  
34-48, august – decembrie; Călătorie la istroro-
mânii din Croaţia, Povestea unei populaţii stră-
vechi care dispare, „Libertatea”, Panciova, 2010, 
nr. 4-9, ianuarie – martie;

Repere bibliografice:
Ioan Flora, Costa Roşu – Dicţionarul 

literaturii române din Iugoslavia, „Libertatea”, 
1989, 16 decembrie; Teodor Munteanu, Costa 
Roşu, Frumoasele festivaluri – o carte mult aştep-
tată, „Libertatea”, Panciova, 1991, 23 februarie; 
Ioţa Bulic, Învingător în lupta cu vremelnicia, 
„Libertatea”, Panciova, 1992, 22 februarie; Dr. 
Ion Lelea, Monografia corurilor noastre bănă-
ţene a publicistului şi folcloristului Costa Roşu, 
„Libertatea”, Panciova, 1992, 15 august; Aurel 
Turcuş, Costa Roşu, „Renaşterea bănăţeană”, 
Timişoara, 3 august 1994, p. 3; Kornelija Olar, 
Bibliografije – Vredan most, „Dnevnik”, Novi 
Sad, 1995, 10 iunie, p. 10;  Ion Marin Almăjan, 
Libertatea de a trage cu puşca, libertatea de a 
scrie în limba română..., „Renaşterea bănăţea-
nă”, Timişoara, 19 iunie 1995; Vasa Barbu, O 
realizare editorială utilă, „Libertatea”, Panciova, 
1995, 25 noiembrie, p. 8;  Dumitru D. Ionaşcu, 
Dicţionarul literaturii române din Iugoslavia, 
„Constelaţia dragonului”, Deva, 1995, 1 decem-
brie; Ion Gh. Oltean, Legendele bănăţene de Costa 
Roşu, „Redeşteptarea”, Lugoj, 1995, decembrie, 
p. 5; Nikola Salapura, Kosta Rošu – Monografia 
Emila Petrovića (Costa Roşu – Monografia 
despre Emil Petrovici), „Zrenianin”, 1997, 4 
iulie, p. 10; Sima Petrovici, Realizarea treptată 
a unui proiect – C. Roşu, Bibliografia românilor 
din Iugoslavia, „Libertatea”, Panciova, 1997, 
30 august; Ion Condan, Document şi bucurie 
sufletească, „Libertatea”, Panciova, 1997, 18 
septembrie, p. 25; Mr. Nikola Rodić, Kazivanje 
o Emilu Petroviću. Povodom knjige Koste Rošu, 
„Glas Zrenjanina”, 1997, 20 noiembrie; F.[lorin] 
U.[rsulescu], Costa Roşu – laureat al „Scânteilor 
culturii”, „Libertatea”, Panciova, anul LVI, 2000, 
nr. 9 (3011), p. 6; Florin Ursulescu, La Novi Sad 
au fost decernate „Scânteile culturii” – Publicistul 
Costa Roşu, unul dintre laureaţi, „Libertatea”, 
Panciova, 2000, nr. 13 (3015), 25 martie, p. 11; 
Marinica Ciobanu, „Scânteile culturii - 1999” 
lui Costa Roşu, „Libertatea”, Panciova, 2000, 
nr. 14 (3016), p. 9; Rodica Ursulescu Miličić, 
Costa Roşu – Laureat al scânteilor culturii, 
„Tradiţia”, Novi Sad, 2000, nr. 13 – 14, p.5; 
Doina Scaverdia, Publicistului român Costa Roşu 

– Premiul de carieră, „Libertatea”, Panciova, 
2002, 2 martie, p. 9; Vasa Barbu, Interviuri 
(1970 – 2000), „Libertatea”, Panciova, 2002, 9 
martie, p.12; Nicu Ciobanu, (în) vol. Costa Roşu, 
Personalităţi româneşti din Voivodina, Panciova, 
2004, 184 - 188; Anemarie Sorescu Marinković, 
O geografie culturală inedită a Voivodinei (Costa 
Roşu, Personalităţi româneşti din Voivodina), 
„Libertatea”, Panciova, LX, 2004, nr.13 (3217), 
3 aprilie, p. 9; Valentin Mic, Veritabila istorie 
culturală şi spirituală a românilor de aici, 
„Libertatea”, Panciova, LX, 2004, nr. 22 (3227), 
p. 9; Dr. Mircea Taban, Istoria ca necesitate, 
„Libertatea”, Panciova, 2004, nr. 28 şi nr. 29, 
17 şi 24 iulie, p. 9; S.[imeon] Lăzăreanu, Costa 
Roşu – laureatul Premiului Editurii „Libertatea”: 
Cartea anului 2004, „Libertatea”, Panciova, LX, 
2005, nr. 8 (3265), 26 februarie, p. 9; Vasa 
Barbu, Amprente durabile în timp, „Libertatea”, 
Panciova, LX, 2005, nr. 17 (3274), 30 aprilie, p. 
9; Iordan Datcu, Dicţionarul etnologilor români, 
Bucureşti, Editura Saeculum I.O., 2006; Vasa 
Barbu, Nicu Ciobanu, Costa Roşu, Pe aripile 
inspiraţiei, Panciova, 2008, 147 – 152; Catinca 
Agache, Literatura română din Voivodina, 
Panciova, 2010, 197 – 199; Piramida, revistă 
de cultură, investigație și atitudine, nr. 6, 
anul II/III, toamnă/iarnă 2012 – 2013, număr 
omagial Costa Roșu (autori: Catinca Agache, 
Carmen Albert, Avram Andea, Vasa Barbu, 
Nicolae Bocșan, P.S.S. Calinic, Nicu Ciobanu, 
Florian Copcea, I.P.S.S. Nicolae Corneanu, 
Crișu Dascălu, Ion Dejan, Ervin Dubrovic, 
acad. Nicolae Edroiu, Costin Feneșan, Sorin 
Frunzăverde, Gheorghe Jurma, Ion Lelea, 
Annemarie Sorescu Marinković, Felicia Marina 
Munteanu, Ionela Mengher, acad. Ioan Aurel 
Pop, Cvetko Pavlović, Biljana Sikimić, I.P.S.S. 
Laurențiu Streza, acad. Božidar Šekularac, 
Florin Ursulescu, Igor Ungur). 

Distincţii:
„Crucea șaguniană pentru laici” (2015), 

Premiul de „Promovare a imaginii Banatului” 
(2015), acordat de Academia Română – 
Filiala Timișaoara, Universitatea de Vest din 
Timișoara, Asociația Solidaritatea Timișoara 
și Marea Lojă Națională din România, Premiul 
Academiei Române pentru volumul Cartea 
veche românească din Voivodina (2009); 
Premiul „Cartea Anului Editorial 2004” pentru 
volumul Personalităţi româneşti din Voivodina; 
Premiul Pro Cultura (Consiliul Judeţean Timiş, 
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2010); Premiul de carieră, acordat de Uniunea 
Ziariştilor din Serbia/Voivodina (2002); 
Ordinul Ziariştilor Clasa I-Aur, acordat de 
Uniunea Ziariştilor Profesionişti din România 
(2007); Premiul pentru punerea în valoare 
a patrimoniului cultural român din afara 
Româniai, acordat de Direcţia pentru Cultură, 
Culte şi Patrimoniul Naţional al Judeţului Arad; 
Cetăţean de Onoare al Judeţului Caraş-Severin.

Costa Roşu face cu o exemplară dăruire 
atât o muncă de construcţie culturală, cât şi una 
de recuperare, de umplere a golurilor dintr-o 
istorie culturală a românilor. înregistrează 
meticulos, recuperează cu metodă, construieş-
te temeinic. Lucrările sale intră în bibliografia 
obligatorie pentru cunoaşterea unei realităţi 
istorice şi culturale.
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CUVINT DE ÎNCHEIERE

Acad. Păun Ion OTIMAN

A trecut un veac și jumătate de când, la București, a luat ființă cel mai de seamă for al 
culturii și științei românești: Academia Română. La 1 aprilie 1866, în decretul prin care se înființa 
Societatea Literară Română, devenită, peste numai un an, Societatea Academică Română, iar ulte-
rior Academia Română, se prevedea alegerea de membri din toate provinciile istorice românești, 
indiferent de statutul lor juridic și politic: din Transilvania și Moldova, din Țara Românească și 
Bucovina, din Basarabia și Maramureș, din Crișana și din sudul Dunării, dar și din Banat. Așa cum 
sublinia mai târziu unul dintre foștii ei președinți, Ludovic Mrazec, „Prin însuşi actul ei de fundaţie 
şi constituire, Academia Română cuprindea, de la început, pe reprezentanţii gândirii şi graiului româ-
nesc, tot ce România avea pe atunci mai ales şi mai nobil. Toate ţinuturile aveau solii lor în acest întâi 
for al culturii integrale româneşti. Deopotrivă erau reprezentate atât Principatele de curând unite, 
Bucovina şi Basarabia şi aromânii, cât şi Ardealul şi Banatul”.

Banatul, această provincie atât de armonios alcătuită, mărginită de Mureş, Tisa, Dunăre 
şi coroana vestică a Carpaţilor, cuprinzând cele mai diferite bogăţii naturale, câmpii dintre cele 
mai mănoase, dealuri şi munţi de un pitoresc aparte, binecuvântată de Dumnezeu şi înnobilată 
de locuitorii săi, a fost şi continuă să fie una dintre cele mai de seamă zone economice, culturale, 
spirituale și științifice ale țării. Banatul, din cele mai vechi timpuri, începând cu ocupaţia romană şi 
până în epoca modernă şi contemporană, a fost o zonă de maximă statornicire, atracţie,  aşezare şi 
armonioasă convieţuire pentru românii majoritari şi  diferitele seminţii, și etnii rămase în decursul 
vremii pe aceste meleaguri şi continuă să fie şi azi loc de căutare pentru mulţi, foarte mulţi locui-
tori din alte provincii ale României şi din alte ţări. Evoluţia economică complexă, de ansamblu, a 
Banatului, dezvoltarea unor centre industriale, agricole, comerciale, științifice și culturale, apariţia 
unor premiere mondiale în domeniul tehnicii, au făcut, în permanenţă, din provincia bănăţeană și 
capitala ei, Timișoara, un loc de mare căutare şi aşezare.

Între primii 14 membri numiți în noua societate academică s-au aflat și doi reprezentanți 
ai Banatului: Andrei Mocioni și Vincențiu Babeș. Deschizători de drum, cei doi cărturari bănățeni 
au fost urmați, de atunci și până astăzi, de personalități remarcabile, figuri ilustre legate de Banat: 
unii născuți în zona de sud-vest a țării, alții pregătiți în instituțiile de învățământ superior din 
Timișoara, în fine, alții stabiliți în această regiune, unde au desfășurat o bogată și diversă activitate 
de dascăli, cercetători și îndrumători culturali. Între aceștia se află  laureatul Premiului Nobel, 
din anul 2014, profesorul Stefan Hell, cel care a învățat la Liceul Lenau din Timișoara, în prezent 
directorul Institutului Max Planck din Germania; episcopul de Caransebeș, Dr. Miron Cristea, cel 
dintâi patriarh al Bisericii Ortodoxe Române; episcopul vicar al Mitropoliei Banatului, născut pe 
meleagurile bănățene, actualul Întâistătător, Patriarhul Daniel; ingineri, medici și biologi, mate-
maticieni, fizicieni și chimiști, istorici și scriitori, economiști și agronomi, mitropoliți și episcopi, 
juriști și demografi etc., personalități de frunte ale științei, culturii și artei românești.

Mulți dintre ei s-au remarcat prin crearea, în această parte de țară, a unor adevărate școli 
în domenii precum ingineria ori medicina, alții s-au aplecat asupra  studierii  folclorului  atât  de 
divers și de bogat al zonei ori i-au imortalizat frumusețile în muzică, vers, proză. De aici au pornit 
și luptători pentru apărarea drepturilor și libertăților românilor, dar și militanți de frunte pentru 
unirea lor într-un singur stat. Iubitor de libertate, Banatul a dat, poate nu întâmplător, pe marele 
inventator Traian Vuia și a pregătit, chiar dacă pentru o scurtă perioadă, prin visele sale din 
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copilăria petrecută la Bujoru bănățean (azi Comuna Traian Vuia) pe cel ce avea să devină singurul 
român care s-a avântat în Cosmos, generalul Dr. Dumitru Dorin Prunariu, cu adânci rădăcini ale 
părinților și bunicilor săi pe meleagurile natale.

De-a lungul anilor, membrii bănățeni ai Academiei Române s-au dovedit a fi prezențe 
deosebit de active în cadrul supremului for de cultură și de știință prin inițierea și realizarea unor 
lucrări fundamentale în diverse domenii, în prezentarea rezultatelor științifice românești peste 
hotare etc., prin susținerea de comunicări și discursuri de recepție, prin implicarea în rezolvarea 
unor aspecte importante menite a asigura bunul mers al instituției academice și a institutelor ei,

Iată de ce acum, la ceas aniversar, se cuvine să aducem un omagiu fondatorilor care au 
făcut prima Mare Unire a tuturor românilor sub cupola științei, culturii și spiritualității naționale, 
tuturor membrilor Academiei Române care, prin întreaga lor viață și activitate, au făcut ca forul 
cel mai înalt de cultură și de știință al țării să devină o instituție de primă referință și un model 
pentru societatea românească. 

Cartea, „Viața academică în Banat”, apărută cu prilejul împlinirii a 150 de ani ai Academiei 
Române în slujba Națiunii Române și a 65 de ani de existență ai Filialei din Timișoara, se dorește să 
fie un act modest de prețuire pentru toți cei care, proveniți din zona de sud-vest a țării sau legați de 
aceasta, într-o formă sau alta, au contribuit la afirmarea celui mai înalt for de reflecţie şi de creaţie 
intelectuală, științifică, literară şi artistică a poporului român din țară și dincolo de fruntariile ei.


