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«Þara nu se poate ridica decât prin ingineri!»
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ISTORIA

UNIVERSITÃÞII „POLITEHNICA” DIN BUCUREªTI

Lucrarea Istoria Universitãþii „Politehnica” din Bucureºti constituie o

expunere a fazelor prin care a trecut învãþãmântul de inginerie din Þara

Româneascã, la Bucureºti, din Principatele Unite ºi, în sfârºit, din România

întregitã.

Se remarcã în mod obiectiv progresele pe care le-a realizat acest învãþãmânt,

regresele temporale prin care a trecut ºi munca deosebitã depusã de înaintaºii

noºtri pentru ca þara lor sã prospere, dispunând de o miºcare tehnicã ºi economicã

de care avea absolutã nevoie pentru a se dezvolta.
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PREFAÞÃ

Lucrarea de faþã este o reluare ºi o aducere la zi a bibliografiei existente, în

legãturã cu evoluþia învãþãmântului superior tehnic care a condus – în zilele noastre

– la Universitatea „Politehnica” din Bucureºti. În plus, s-a cãutat sã se evidenþieze

pentru cititor, munca depusã de înaintaºi pentru a edifica o ºcoalã superioarã de

inginerie la nivel mondial. De asemenea, s-a þinut seama de faptul cã în intervalul

de timp la care ne referim, 1818 – 2010, factorii politici de la conducere, care pot

influenþa în mod decisiv evoluþia unei þãri pe anumite intervale de timp, au privit

în mod diferit dezvoltarea învãþãmântului superior tehnic de la noi. Nu s-a ignorat

nici factorul extern, destinul Principatelor Române, la început ºi, ulterior al

României, fiind influenþat de marile puteri care aveau interese în spaþiul geografic

în care ne aflãm.

Caracterizarea învãþãmântului superior tehnic din Bucureºti, cel din care

provine Universitatea „Politehnica” din Bucureºti, a fost fãcutã þinând seama de

nivelul acestuia faþã de învãþãmântul similar din þãrile dezvoltate tehnologic. Astfel,

au fost evidenþiate realizãrile inginerilor produºi de-a lungul timpului de învãþã-

mântul respectiv. În analiza fãcutã, s-a pornit de la ideea cã menirea unui învãþãmânt

superior tehnic din orice þarã este, în principal, aceea de a menþine nivelul de

dezvoltare al þãrii respective în pas cu dezvoltarea ºtiinþificã, tehnicã ºi tehnologicã

a ingineriei în lume. Din fericire, s-a putut arãta cã mulþi ingineri – produºi de

învãþãmântul superior tehnic din Bucureºti – s-au aflat, în unele intervale de timp,

printre cei din avangarda dezvoltãrii ingineriei mondiale. Pentru intervalele de

timp din evoluþia acestui învãþãmânt la noi, când parcursul nu a fost mulþumitor,

s-au fãcut remarcile care se cuveneau.

Începuturile învãþãmântului de inginerie în limba românã la Academia

Domneascã de la Mânãstirea „Sfântul Sava” din Bucureºti, îºi au rãdãcinile în „ªcoala

Academiceascã pentru ªtiinþele Filosoficeºti ºi Matematiceºti”, înfiinþatã de Gheorghe

LAZÃR (1779 – 1823) în anul 1818. Gheorghe Lazãr a fost ajutat de boierii bãtrâni

(marele ban Constantin BÃLÃCEANU, marele vornic Iordache GOLESCU, mare

ban Grigore BÃLEANU º.a.), care, dupã cum relateazã Nicolae IORGA (1871 –

1940), îºi mai pãstreazã vechile virtuþi ºi unii dintre ei erau în stare sã-l priceapã ºi

sã-l ajute pentru realizarea idealurilor sale ce erau ºi ale lor.
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Gheorghe Lazãr provenea din rândul românilor ardeleni, unde iluminismul

(ªcoala Ardeleanã, multiple societãþi literare apãrute în Ardeal, tipãrirea de manuale

ºcolare menite a contribui la iluminarea poporului etc.) era mult mai dezvoltat

decât în Principatele Române. Avem de-a face cu o culturã superioarã a cãrturarilor

ardeleni faþã de contemporanii lor din Þara Româneascã ºi Moldova.

În Principatele Române, însã, datoritã luptei de supravieþuire între cele trei

imperii, Imperiul Otoman, Imperiul Rus ºi Imperiul Austriac, se dezvoltaserã ideile

cele mai radicale de independenþã ºi, mai târziu, de unire, constituindu-se o clasã

politicã proprie, capabilã ºi doritoare de o acþiune politicã autonomã.

Astfel, Gheorghe Lazãr acþioneazã pentru progresul neamului sãu pe un

teren unde erau îndeplinite condiþiile pentru a reuºi. La început, pentru bunul

mers al ºcolii înfiinþate, el este ajutat tot de un român ardelean, Erdeli, reuºita sa

fãcându-l sã aparã la Buda, în ochii publicistului român, Zaharia CARCALECHI

(1784 – 1856), ca „director al înaltelor ºcoale de ºtiinþã cele româneºti”. Urmeazã

ajutorul dat de tinerii pãmânteni (Ion HELIADE – RÃDULESCU, Eufrosin

POTECA, Petrache POENARU º.a.) pentru ca opera lui Gheorghe Lazãr sã fie

continuatã ºi consolidatã.

Este de remarcat faptul cã atât cursul de inginerie al lui Gheorghe Asachi,

inaugurat la Iaºi în 1813 – 1814, cât ºi ºcoala deschisã de Gheorghe Lazãr la

Bucureºti în 1818, au apãrut în lupta cu Academiile Domneºti (întemeiate în Þara

Româneascã între anii 1678 – 1688 ºi în Moldova în anul 1707) grecizate.

În intervalul de timp 1818 – 1849 ºcoala dãinuieºte ºi se dezvoltã (numãrul

profesorilor pregãtiþi în Franþa, Germania ºi Italia, precum ºi în þarã crescând),

dar suferã multe întreruperi datoritã rãzboaielor dintre imperiile amintite mai înainte

(Principatele Române fiind teatrul de rãzboi) ºi a revoluþiilor (Revoluþia lui Tudor

Vladimirescu din anul 1821 ºi Revoluþia din 1848).

În timpul domnitorului Barbu Dimitrie ªTIRBEI (1849 – 1853, 1854 –

1856), învãþãmântul de inginerie din Þara Româneascã face un salt calitativ datoritã

contribuþiei inginerului ºi profesorului Leon Louis Chrétien LALANNE (1811 –

1892), trimis de guvernul francez, la cererea domnitorului ªtirbei, pentru a organiza

serviciile publice din Bucureºti. Leon Lalanne a înfiinþat prima ºcoalã de conductori

pentru lucrãri publice din Bucureºti, unde a fost director ºi profesor între anii

1852 – 1853.

Dupã unirea Principatelor Române (1859), învãþãmântul de inginerie din

Bucureºti intrã pe un fãgaº tot mai bun.

Aºezãmintele pentru învãþãmântul ingineresc, cel din Moldova înfiinþat în

1849 de cãtre Gheorghe Asachi, cu denumirea de „ªcoala de Aplicaþiune pentru

Ingineri ºi Conductori” ºi cel din Þara Româneascã înfiinþat în 1852 de cãtre

Leon Louis Chrétien Lalanne, cu denumirea de „ªcoala de Conductori de Poduri

ºi ªosele”, funcþioneazã cu intermitenþã pânã în anul 1867, când se contopesc
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într-o singurã ºcoalã în Bucureºti sub autoritatea Ministerului Lucrãrilor Publice.

Observându-se cã aceastã ºcoalã nu dãdea elevilor cunoºtinþe tehnice suficiente,

ea suferã o transformare radicalã în anul 1875, ajungându-se la situaþia contrarã,

adicã, la o programã încãrcatã peste mãsurã.

Aceastã situaþie este rezolvatã începând cu anul 1881 de cãtre Gheorghe

DUCA (1847 – 1899), numit director al ªcolii Naþionale de Poduri ºi ªosele din

Bucureºti la 1 aprilie 1881, care, împreunã cu corpul profesoral de atunci (în care

se aflau mulþi ingineri români, ieºiþi din ºcolile strãinãtãþii, ce aveau cunoºtinþele

ºi experienþa necesarã ingineriei), efectueazã o nouã organizare. Programele

cursurilor devin deosebit de elevate ºi accesibile, cuprinzând o pregãtire ºtiinþificã

de matematicã, fizicã ºi chimie, precum ºi cursuri de specialitate ºi aplicaþii

practice bine chibzuite. Astfel, s-a ajuns sã se transmitã cunoºtinþele ºi experienþa

necesare inginerului. Pentru început, în special, pentru inginerul constructor. În

timp, ºcoala care avea programe ºi profesori de valoare, îºi construieºte ºi localul

propriu în care începe sã-ºi desfãºoare activitatea începând cu toamna anului 1886.

Gheorghe Duca este considerat ctitorul imobilului ªcolii Naþionale de Poduri ºi

ªosele din strada Gheorghe Polizu nr. 1-7, colþ cu Calea Griviþei, inaugurat la 2

octombrie 1886.

În anul 1890, Ministerul Lucrãrilor Publice pune ªcoala Naþionalã de Poduri

ºi ªosele din Bucureºti (1881 – 1920) pe picior de egalitate cu marile ºcoli tehnice

strãine. Astfel, prin Decretul Regal Nr. 3124 din 15 XI 1890, s-a dat absolvenþilor

cu diplomã ai ºcolii, dreptul de a fi admiºi în Corpul Tehnic cu gradul de ingineri

ordinari clasa a III-a ºi s-a instituit Comisia de la ªcoala Naþionalã de Poduri ºi

ªosele din Bucureºti care examina dacã absolvenþii ºcolilor tehnice strãine au

diplome echivalente, ca grad de culturã, cu ºcoala noastrã, care a fost decretatã

ca etalon de mãsurã pentru cultura tehnicã superioarã a viitorilor ingineri ai

Statului.

La sfârºitul secolului al XIX-lea ºi începutul secolului al XX-lea se simte

din ce în ce mai mult nevoia de a avea ingineri în mai multe domenii.

Dupã Primul Rãzboi Mondial, problemele României întregite (România

Mare) sunt mult diferite în domeniul ingineriei de cele ale Principatelor Unite

(România Micã). În 10 II 1920 este numit, a doua oarã, director, Nicolae

VASILESCU-KARPEN (1870 – 1964), care elaboreazã proiectul de lege pentru

transformarea ªcoalei Naþionale de Poduri ºi ªosele din Bucureºti în ªcoala

Politehnicã. Prin Decretul – Lege relativ la înfiinþarea ºi organizarea ºcolilor

politehnice din România, dat de Regele Ferdinand I ºi publicat în „Monitorul

Oficial” Nr. 61 din 19 iunie 1920, þinându-se seama de raportul ministrului secretar

de stat ad-interim la Departamentul Lucrãrilor Publice sub Nr. 17 266 din 10 iunie

1920, se hotãrãºte ca prima ºcoalã politehnicã din România sã se înfiinþeze prin

completarea ºi transformarea ªcolii Naþionale de Poduri ºi ªosele, care devine
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ªcoala Politehnicã din Bucureºti. În decembrie 1920 se înfiinþeazã ªcoala

Politehnicã din Timiºoara. Astfel, începând cu anul 1920, România are douã ºcoli

de inginerie la nivel european.

Începând cu anul 1938, prin comasarea ºcolilor politehnice cu ºcolile de

inginerie din domeniile agricol, silvic etc., ºcolile de arhitecturã ºi institutelor de

inginerie de diferite specializãri de pe lângã universitãþi se înfiinþeazã, în cadrul

Ministerului Educaþiei Naþionale, Politehnica din Bucureºti, Politehnica din

Timiºoara ºi Politehnica „Gheorghe Asachi” din Iaºi, care ºi-au pãstrat forma de

organizare pânã în anul 1948.

În anii de dictaturã (dupã unii, autoritate) regalã a lui Carol al II-lea (1938

– 1940) ºi în cei de dictaturã antonescianã (1940 – 1944), învãþãmântul superior

tehnic din România a suferit într-o oarecare mãsurã datoritã dotãrii materiale

precare ºi amestecului politicului în alegerea conducerilor politehnicilor ºi

facultãþilor acestora. Însã, nu se poate vorbi de un amestec al politicului care sã

afecteze nivelul de pregãtire a absolvenþilor.

Puterea politicã instalatã în România la 6 martie 1945 ºi consolidatã pânã

în anul 1948 ºi-a îndreptat cu insistenþã atenþia asupra instituþiilor de învãþãmânt

superior românesc, ajungând ca în timp sã controleze toate funcþiile acestui spaþiu

care se bucura de prestigiu social ºi de autoritate moralã. Aceastã putere politicã

comunistã, impusã de U.R.S.S., a afectat ºi evoluþia învãþãmântului superior tehnic

din România, în unele perioade de dezvolatare mai mult ºi în altele mai puþin.

Influenþa politicului s-a manifestat mai puþin în ultimii ani de existenþã (1944 –

1948) a Politehnicii din Bucureºti ºi din ce în ce mai mult pe aproape tot parcursul

Institutului Politehnic din Bucureºti în etapa comunistã (1948 – 1989), acesta

existând pânã în anul 1992. Institutul Politehnic din Bucureºti a provenit din

divizarea, în anul 1948, a Politehnicii din Bucureºti în mai multe institute de

învãþãmânt superior de ingineri.

Cele petrecute în evoluþia Institutului Politehnic din Bucureºti s-au perpetuat

în alt mod, datoritã schimbãrilor caracterelor oamenilor în anii 1945-1989 ºi în

continuatoarea acestuia, Universitatea „Politehnica” din Bucureºti (1992 – prezent).

Din nefericire, a fost afectat destul de mult nivelul de pregãtire al inginerilor

produºi, care, pentru a fi refãcut necesitã schimbãri substanþiale (adevãrate

reforme). Aceste schimbãri nu pot fi fãcute local ci la nivel naþional de cãtre o

clasã politicã – pentru care prioritatea o constituie binele public.

În prezentarea fãcutã de noi, am þinut seama de faptul cã, în general, sistemul

de educaþie publicã trebuie sã fie propriu fiecãrui stat, reprezentând caracteristicile

poporului în rândul cãruia s-a organizat. Vom vedea cã, atunci când s-a intervenit

în mod forþat din exterior rezultatele nu au fost cele dorite.

De asemenea, am evidenþiat pe parcursul prezentãrii cã tot timpul sistemul

de educaþie publicã (din care face parte ºi învãþãmântul superior tehnic) trebuie
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corectat pe parcurs, împrumutând anumite pãrþi ale sistemului de educaþie din

alte þãri. Când s-a trenat cu adoptarea corecþiilor necesare, s-a constatat o înrãutãþire

a performanþelor.

În sfârºit, relatãm cã nu am dezvoltat etapa corespunzãtoare Universitãþii

„Politehnica” din Bucureºti (1993 – prezent), deoarece o judecatã cât mai exactã

asupra învãþãmântului dintr-o anumitã instituþie este mai corectã dupã trecerea

câtorva zeci de ani. Rãmâne ca, în viitor, alþii sã prezinte mult mai veridic aceastã

etapã.

Autorii





„O naþiune valoreazã în faþa lumii, atât cât

valoreazã în ochii ei propriul învãþãmânt”.

(ªtefan Pop, profesor la Colegiul

„Sfântul Sava” din Bucureºti )

1. INTRODUCERE

Accepþiunea actualã de inginer este cea de specialist cu o pregãtire tehnicã

ºi teoreticã obþinutã într-o instituþie de învãþãmânt superior, care presteazã o

activitate tehnicã de proiectare, de cercetare, de organizare ºi de conducere a

proceselor tehnologice dintr-o întreprindere. Meseria unui inginer, ingineria,

constã din studiul unui proiect industrial sub toate aspectele sale (tehnice,

economice, financiare, monetare ºi sociale) care necesitã un lucru de sintezã,

coordonând lucrãrile mai multor echipe de specialiºti; disciplinã, specialitate

care constituie domeniul unor asemenea studii.

Edificarea acestor douã concepte (inginer, inginerie) a avut loc de-a lungul

timpului fiind în parte conturate începând cu secolul al XVIII-lea. Inainte de secolul

al XVIII-lea, ingineria se învãþa prin ucenicie, ca oricare altã meserie. Astfel,

tinerii care doreau sã înveþe sã mãsoare pãmânturile, sã facã clãdiri, poduri, maºini

de rãzboaie, sã extragã metale, sã le prelucreze etc., trebuiau sã lucreze pe lângã

constructori sau meºteri, mai mulþi ani, pânã ce primeau cunoºtinþele necesare

pentru a fi în stare sã lucreze singuri. De foarte multe ori, tatãl îi pregãtea pe fiii

lui în profesiunea sau meseria pe care o exercita. Toate cunoºtinþele primite de

inginerii din Antichitate ºi din Evul Mediu erau empirice. Acestea se bazau în

mare parte pe experienþã ºi într-o oarecare mãsurã pe intuiþie, rezultatele obþinute

pe baza acesteia fiind acceptate în urma verificãrilor practice. De exemplu, Brugsch

a gãsit cã în Egiptul antic erau pânã la 22 de generaþii de arhitecþi, din tatã în fiu.

Astfel, acumularea de experienþã a condus la un progres pentru arta construcþiilor

prin acest mod de lucru, progres care a fost destul de lent.

Aceastã etapã a ingineriei empirice se caracterizeazã prin progrese lente,

salturile datorându-se unor genii ale omenirii. Sunt de remarcat construirea podului

peste Eufrat la Babilon mult înainte de Iisus Cristos, a podului peste Helespont

construit din ordinul lui Xerxe I (486 – 465 î.H.), pod, care fiind luat de apã, l-a

condus pe Xerxe sã ordone decapitarea inginerului care l-a construit º.a. Cele

ºapte minuni ale lumii antice (Piramidele, Grãdinile Suspendate ale Semiramidei

din Babilon, Statuia lui Zeus din Olimpia, Mausoleul din Halicarnas, Templul
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Zeiþei Artemis din Efes, Colosul din Rhodos ºi Farul din Alexandria) ºi altele, ca

Zidurile Babilonului, Obeliscul Semiramidei din Babilon, Capitoliul din Roma,

Colosseumul din Roma, Labirintul din Creta, Statuia Atenei realizatã de Fidias,

Cetatea Theba din Egipt etc. sunt tot opera unor mari ingineri ºi arhitecþi, pregãtiþi

la ºcoala empirismului ingineresc. De asemenea, mai amintim Via Appia, numitã

dupã iniþiatorul ei, respectatul cenzor Appius Claudius Caecus („Orbul”) terminatã

în 312 î.H., care este practicabilã ºi astãzi, fiind consideratã, pe drept, prima

„autostradã” din lume. Appius este ºi proiectantul primului apeduct al Romei.

Astfel de ingineri cu mare reputaþie erau foarte rari. În secolele I-iu ºi al II-lea

d.H., îl amintim pe Apollodor din Damasc, adus de împãratul romanilor, Traian,

pentru a-i construi un pod peste Dunãre la Drobeta-Turnu Severin. Acelaºi

Apollodor a construit Forumul lui Traian din Roma. Peste aproximativ douã secole

(298 – 305) sunt construite Termele lui Diocleþian ºi Maximianus pe colina Viminal.

La începutul erei creºtine, însã, se ajunsese la concluzia cã un bun inginer

trebuie sã aibã ºi o culturã generalã precum ºi anumite studii preliminare. Astfel,

Vitruvius, care a trãit pe timpul lui Octavianus Augustus (63 î.H – 14 d.H.), în

lucrarea sa „De Arhitectura”, afirmã urmãtoarele: „arta constructorului constã

din practicã ºi din teorie, deoarece teoria lãmureºte ºi clarificã legile fundamentale

ale construcþiilor ºi procurã renume celor care clãdesc cu conºtinþa ei;

constructorul trebuie sã fie desãvârºit în condei, abil la desen, versat în geometrie,

cunoscãtor în opticã, învãþat în aritmeticã...” º.a.m.d. Tot Vitruvius aratã cã

asemenea capete sunt rare ºi îi citeazã pe Apollonius din Perga (260 – 190 î.H.),

Archimedes (278 – 212 î.H), Architas, Eracthenes (276 – 194 î.H), Philolaus,

Scopinas ºi Aristarchus din Samos (280 – 264 î.H). Aceste idei au prins foarte

bine pânã în timpul împãratului Traian (când lucrãrile publice la romani au atins

apogeul) ºi puþin timp dupã acesta.

Urmeazã o decãdere a artei inginerului, deaorece se credea cã oricine poate

sã devinã constructor sau arhitect. În Antichitate, cel care începe sã critice pe cei

care aleg meseria de ingineri ºi arhitecþi este poetul Martial (Marcus Valerius

Martialis, 41 – 104 d.H.). Acesta în opera sa, combate dezvoltarea tehnicilor ºi

artelor antice, spunând:... „dacã fiul tãu fuge de gramatici ºi de retori, nu are sã

ajungã niciodatã Cicero sau Marius; dacã face versuri dezmoºteneºte-l; dacã

vrea sã înveþe o artã care sã aducã bani fã-l cântãreþ; iar dacã este tare de cap

fã-l strigãtor la licitaþii sau constructor.” Aceastã idee cã oricine poate fi inginer

sau arhitect, s-a continuat în tot restul Antichitãþii ºi într-o bunã parte din Evul

Mediu. Cel care a trezit lumea la realitate, a fost genialul Leonardo da Vinci (1452

– 1519), care s-a interesat de toate ramurile artei (arhitectura, sculptura), ale

ºtiinþelor ºi ale tehnicilor etc. Acest „Ingegnere generale” (dupã cum era numit) a

atras atenþia cã mecanica trebuie pusã la baza cunoºtinþelor tehnice, la vremea

aceea ea fiind paradisul ºtiinþelor matematice. Astfel, ideile lui Vitruvius revin ºi
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îºi fac drum în formarea inginerului ºi arhitectului, cele douã profesiuni nefiind

încã bine distinse. Pânã în secolul al XVIII-lea, ingineria era ca ºi arhitectura mai

mult artã.

Despre o ºtiinþã tehnicã (inginerie pe baze ºtiinþifice) a început sã se

vorbeascã în Epoca Renaºterii (Secolul al XV-lea ºi al XVI-lea). Cunoscându-se

teoria pârghiilor, a centrelor de greutate ºi unele probleme de hidraulicã de la

Archimede (287 – 212, î.H) din Siracuza, legea paralelogramului forþelor

descoperitã de Stevin (numit Simon de Bruges, 1548 – 1620) º.a., Galileo Galilei

(1564 – 1642) reuºeºte sã dimensioneze prin calcul unele construcþii. Secolele al

XVII-lea ºi al XVIII-lea, datoritã progreselor fãcute în edificarea mecanicii de

cãtre Galileo Galilei ºi Isaac Newton (1642 – 1727) ºi a calculului infinitezimal

de cãtre Newton, Leibnitz (Gottfried Wilhelm Leibnitz, 1646 – 1716) ºi Euler

(Leonhard Euler, 1707 – 1783), fac ca ingineria sã capete o tentã ºtiinþificã foarte

pronunþatã.

În evoluþia ei spre edificare, ingineria a respectat ideile lui Roger Bacon

(1220 – 1292) care este precursorul recursului la metoda experimentalã în ºtiinþe,

fiind considerat pãrintele ºtiinþei experimentale. În opera sa, Opus Majus, apãrutã

în 1267 – 1268, el afirmã: „nu putem cunoaºte nimic din lucrurile acestei lumi

dacã nu stãpânim matematica”, sau „raþionamentul nu dovedeºte nimic, totul

depinde de experienþã”. El este acela care îi determinã pe constructori sã facã

cercetãri asupra materialelor ºi modurilor de construcþie. De aici a rezultat cã la

baza formãrii inginerului trebuie sã se afle ºi cunoºtinþele de fizicã ºi de chimie.

În aceastã perioadã a secolelor al XII – lea pânã la secolul al XVI-lea,

contactele tot mai numeroase care se stabilesc cu Sud-Estul Europei ºi cu Asia

Micã permit Europei Occidentale, mai puþin perturbatã de popoarele migratoare,

sã preia ºi sã asimileze pe lângã moºtenirea ºtiinþificã a Antichitãþii ºi a Lumii

Arabe ºi cuceririle în domeniile ingineriei ºi arhitecturii, pregãtind magnifica

înflorire a civilizaþiilor dupã Epoca Renaºterii, amintitã mai înainte, datoritã inova-

þiilor tehnice din prima ºi a doua revoluþie industrialã. În momentul de faþã, aceastã

înflorire a civilizaþiilor lumii este continuatã prin a treia revoluþie industrialã, care

mai este numitã ºi revoluþia postindustrialã datoritã specificului acesteia. La aceastã

dezvoltare a contribuit ºi Statele Unite ale Americii care, în mare parte, îºi au

originile în Europa Occidentalã.

Nevoia de lucrãri publice mari ºi numeroase, mai ales în Europa Occidentalã

din secolele al XVII-lea ºi al XVIII-lea, a fãcut sã creascã cerinþa de ingineri bine

pregãtiþi ºi numeroºi care nu se mai puteau obþine numai prin ucenicie. Astfel, în

Franþa, în timpul lui Ludovic al XIV-Lea (1638 – 1715), Colbert cautã sã dezvolte

cãile de comunicaþii. Însã, cu toate cã arhitecþii lui Ludovic al XIV-lea fãceau

palate mãreþe (cum ar fi, de exemplu, Palatul Versailles), nu reuºeau sã facã ºi

lucrãri mari de inginerie. Astfel, existã exemplul celebrului arhitect Hardouin
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Monsart de la care ne-au rãmas acoperiºurile sub formã de mansardã, dar care a

cheltuit foarte mult pentru a reuºi sã facã podul peste Allier la Moulins, pe care

l-au distrus de douã ori viiturile apei, dupã ce fusese aproape terminat. Aceasta a

condus, în Franþa, la crearea unei Direcþii Generale de Poduri ºi ªosele, iar în anul

1716 la organizarea unui Corp de Poduri ºi ªosele.

Prima ºcoalã pentru pregãtirea personalului tehnic a fost înfiinþatã la Paris

în anul 1744, ªcoala de Desenatori, urmãrindu-se ca tinerii care intrau în Corpul

de Poduri ºi ªosele sã ºtie sã citeascã ºi sã facã planuri. Acestã pregãtire fiind

insuficientã, dupã trei ani, în anul 1747 ia fiinþã, în Franþa prima ºcoalã adevãratã

de inginerie, ªcoala de Poduri ºi ªosele, sub conducerea celebrului inginer Jean

Rodolphe Perronet (1708 – 1794), care a dirijat tehnica (cu o micã întrerupere în

timpul Revoluþiei Franceze, 1789 – 1799, dar nu pe toatã durata acesteia) în a

doua jumãtate a secolului al XVIII-lea. Aceastã ºcoalã a pregãtit o elitã de tineri

ingineri, care cunoºteau toate ºtiinþele cunoscute atunci pentru arta inginerului.

ªcoala este închisã în anii 1789 – 1791, iar printr-o lege din anul 1791 se

reînfiinþeazã. În anul 1794 se înfiinþeazã ªcoala Centralã de Lucrãri Publice din

Paris, care în 1795 este transformatã în ªcoala Politehnicã. În aceastã ºcoalã, încã

din timpul când era ªcoala Centralã de Lucrãri Publice din Paris, pe lângã

cunoºtinþele de matematici, candidaþilor li se pretindea ataºament la principiile

republicane, o manifestare permanentã a dragostei de libertate ºi de egalitate,

precum ºi manifestarea de urã contra tiranilor. Prin legea din 1795 asupra ªcolilor

de Servicii Publice, ªcoala Politehnicã are sarcina de a pregãti elevii ªcolilor de

Poduri ºi ªosele, ªcolilor de Mine, ªcolilor Militare de Geniu, de Artilerie ºi de

Marinã, în ºtiinþele matematice ºi fizice. De asemenea, ªcoala Politehnicã

pregãteºte tinerii care doresc sã cunoascã matematica ºi fizica pentru a urma cursuri

de inginerie. ªcoala de Poduri ºi ªosele îºi schimbã numele în ªcoala Naþionalã

de Poduri ºi ªosele.

Sub Napoleon I, ªcoala Politehnica a fost militarizatã, elevii au fost

încazarmaþi, conduºi la ºcoalã ºi la lucrãri de teren de ofiþeri care fãceau ºi poliþia

clasei în timpul cursurilor, lucrãrilor ºi studiilor.

Amintim cã înaintea Franþei, la Bruxelles ºi la Viena se deschid ºcoli

rudimentare de inginerie, care nu au pornit cu intensitatea de cunoºtinþe ale ºcolilor

franceze ºi nu au atins, nici pe departe, strãlucirea la care au ajuns acestea încã din

primii lor ani de funcþionare. La 50 de ani de la înfiinþarea ªcolii de Poduri ºi

ªosele de la Paris, în toamna anului 1797 se înfiinþeazã la Viena o ºcoalã de inginerie

care, în anul 1815, dã naºtere ªcolii Politehnice. În anul 1779 se înfiinþeazã la

Berlin, Academia de Construcþii, iar în 1821, Academia Industrialã, aceasta

unindu-se în anul 1879 cu Academia de Construcþii, care dau naºtere Scolii

Politehnice. Aceastã ªcoalã Politehnicã este mutatã în 1884 la Charlottenburg. În

anul 1745 s-a înfiinþat ªcoala de Mine de la Freiberg, iar în anul 1755 ªcoala de
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Mine de la Clausthal, care a devenit Academia de Mine în anul 1864. În anul 1860

a fost înfiinþatã ªcoala de Mine de la Berlin. În anul 1778, la Paris, s-a deschis

ªcoala Publicã ºi Gratuitã de Mineralogie ºi Metalurgie Docimaticã, în care se

predau cunoºtinþe de geometrie, fizicã, construcþia galeriilor, hidraulicã, aeraj,

ventilaþie, furnale, minerologie, docimasie (ºtiinþa proporþiilor metalelor utilizabile

conþinute în minerale). Aceastã ºcoalã, în anul 1794, devine ªcoala Naþionalã de

Mine care funcþioneazã cu anumite întreruperi ºi din anul 1816 ºi îºi desfãºoarã

activitatea în mod continuu sub denumirea de ªcoala de Mine de la Saint-Etienne.

Începând cu secolul al XIX-lea ºcolile tehnice s-au înmulþit ºi s-au dezvoltat

foarte mult începând cu ºcoli inferioare ºi devenind în mod treptat ªcoli Politehnice

ºi ªcoli Superioare Tehnice precum ºi Facultãþi Tehnice ataºate pe lângã

Universitãþi. Astfel de ºcoli au fost înfiinþate la: Praga (1803); Rio de Janeiro

(1810); Neapoli (1811); Graz (1811); Karlsruhe, Munchen, Dresda, Stuttgart ºi

Darmstadt (în decada 1820 – 1830); Zurich (1855, ca ªcoalã Politehnicã);

Budapesta (1856, ca ªcoala Politehnicã, acesta având începuturile ca ºcoalã

inferioarã de ingineri hotarnici în anul 1782); Tokio (1864, ca Facultate Tehnicã);

Breslau (1910); Londra (1840, sub denumirea de ªcoala de Ingineri); India (1847);

USA (1802 fiind anul în care începe pregãtirea inginerilor în ºcolile militare unde

fãceau studii aprofundate de ºtiinþe matematice ºi fizice, iar în anul 1830 este

înfiinþatã la Troy prima ºcoalã de ingineri); Sankt Petersburg (1803, cea mai veche

ªcoalã de Silviculturã); Nancy – Franþa (1826, ªcoala de Silviculturã) º.a.m.d.

În a doua parte a secolului al XIX-lea ºi la începutul secolului al XX-lea

ºcolile superioare tehnice s-au înmulþit fãrã mãsurã încât în primele decade ale

secolului al XX-lea jumãtate din numãrul absolvenþilor nu mai fãceau inginerie

dupã ce terminau ºcoala.

Dupã intrarea omenirii în a doua revoluþie industrialã ºi, anume, cãtre

sfârºitul primei jumãtãþi a acesteia (anii 1930), când inovaþiile tehnice se bazeazã

din ce în ce mai mult pe cuceririle ºtiinþifice se simte nevoia diversificãrii învãþã-

mântului de ingineri în: ingineri de concepþie (recrutaþi din cei pregãtiþi excepþional,

care primesc o instrucþie aparte) ºi ingineri de exploatare (care înlocuiesc cadrele

tehnice cu pregãtire mai slabã ºi efectueazã în bunã parte muncile auxiliare

ingineriei: întreþinerea aparaturii de exploatare, pregãtirea tehnicienilor ºi mun-

citorilor, urmãrirea activitãþilor tehnicienilor ºi muncitorilor, management ºi

activitatea cu clienþii º.a.). În acest mod s-a ajuns ca în etapa actualã, a celei de-a

treia revoluþii industriale (a revoluþiei postindustriale), nevoia de ingineri (atât a

inginerilor de concepþie cât ºi a inginerilor de exploatare) sã fie din ce în ce mai

mare, ingineria asigurând dezvoltarea din ce în ce mai rapidã din punct de vedere

economic pentru fiecare þarã.

Înainte de a justifica dezvoltarea fãrã precedent a învãþãmântului ingineresc

începând cu a doua jumãtate a secolului al XVIII-lea, se cuvine sã aruncãm o
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privire ºi asupra provinciei româneºti, Þara Româneascã, în care îºi are începu-

turile învãþãmântul de ingineri care stã la originea Universitãþii „Politehnica”

din Bucureºti.

În Þara Româneascã ºi în Moldova istoricii au descoperit prin actele rãmase

numele a multor hotarnici de pe vremuri, ca Stoica (paharnic de Zerneºti în anul

1639), Mihai Bibescu, bunicul domnitorului Gheorghe Bibescu (1842 – 1848) pe

la 1750 º.a. Istoricul român Nicolae Iorga, în urma cercetãrilor fãcute, estimeazã

cã pavajele de lemn (care se numeau poduri)existau în Bucureºti încã din 1574.

Într-o comunicare fãcutã în deceniul al treilea al secolului al XX-lea, la Academia

Românã, de cãtre istoricul Ion Nistor, s-a arãtat cã trupele de pontonieri ale arma-

telor turceºti care au mers la împresurarea Vienei (1683, 4 iulie – 14 septembrie)

erau alcãtuite numai din români (domnul Þãrii Româneºti, Serban Cantacuzino ºi

domnul Moldovei Gheorghe Duca, au participat cu armate ale lor la asediul Vienei),

care au fãcut toate podurile pe unde au trecut armatele otomane, printre care ºi

unele poduri peste Dunãre. Din documente istorice care au rãmas de-a lungul

timpului, reiese cã unii domnitori aveau cunoºtinþe tehnice ºi de arhitecturã, ca

Neagoe Basarab, Petru Rareº, Petru Cercel, Duca Vodã, Petru ªchiopul, Dimitrie

Cantemir º.a. Se remarcã stolnicul Constantin Cantacuzino care a fãcut studii

serioase, în a doua jumãtate a secolului al XVII-lea, la Constantinopol, Veneþia,

Padova, Viena ºi Varºovia, cel care a alcãtuit prima hartã a Þãrii Româneºti

(Valahia); spãtarul Nicolae Milescu Cârnu, care a fãcut studii la ºcoala domnitorului

Vasile Lupu la Iaºi, la Academia Greacã din Constantinopol ºi în Italia pregãtindu-se

în ºtiinþele fizico-matematice, el fiind ºi dascãl al lui Petru cel Mare, împãratul

Rusiei, care l-a trimis ambasador la Pekin. De asemenea, mai amintim pe Mihail

Cantacuzino, care a învãþat arhitectura în Italia; Chrisanth Notara, care a fost trimis

sã studieze la Padova ºi Paris de domnitorul Constantin Brâncoveanu ºi la revenirea

în þarã corecteazã harta Þãrii Româneºti întocmitã de stolnicul Constantin

Cantacuzin º.a. In general, în secolul al XVII-lea, atracþia tinerilor din rândul

boierimii spre focarele de culturã ale Europei Centrale ºi ale Europei de Vest,

unde spiritul Reformei ºi rezultatele ºtiinþelor au continuat sã se afirme, a fost

încurajatã în Tara Româneascã de cãtre domnitori, aceºtia fiind interesaþi ca tinerele

vlãstare boiereºti sã-ºi lãrgeascã orizontul cunoºtinþelor. Centrele de învãþãmânt

în care mergeau, erau: Padova, Veneþia, Roma, Viena, Paris etc.

Din cercetãrile istorice reiese, însã, cã abia din secolul al XIX-lea putem

vorbi de ºcoli de inginerie organizate în Tara Româneascã ºi Moldova.

Examinarea duratei de timp în care s-au înfiinþat ºcolile inginereºti în þãrile

Europei ºi în alte þãri ale lumii, conduce la constatarea cã existã o suprapunere cu

intervalul de timp în care a avut loc prima revoluþie industrialã (1769 – 1872). În

timpul primei revoluþii industriale se deosebesc patru etape mai importante.

Prima etapã are loc între anii 1769 – 1788 ºi corespunde marii mutaþii a celui
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de-al XVIII-lea secol, caracterizatã prin agonia marei revoluþii agricole a

neoliticului, care a durat circa opt pânã la douasprezece milenii ºi instalarea primei

revoluþii industriale. În aceastã etapã apar ca invenþii tehnice de o valoare deosebitã:

maºina cu vapori, descoperitã în anul 1769 de cãtre scoþianul James W.Watt (1736

– 1819); maºina de filat, descoperitã în anul 1779 de cãtre englezii James

Hargreaves ºi Samuel Crompton; soda, descoperitã de chimistul francez Nicolas

Leblanc (1742 – 1806), în anul 1780; elaborarea procedeului de obþinere a fierului

prin pudlarea (afinarea) fontei, inventatã în 1784 de cãtre englezul Henry Cort

(1740 – 1800) º.a.. În aceastã etapã se menþine domnia agriculturii ºi lucrului la

domiciliu. În anul 1785 se construieºte prima uzinã la Nottingham în Anglia,

acesta fiind prima din lume, în care maºinile de filat bumbac erau antrenate prin

multiple curele de transmisie acþionate de maºinile lui Watt. Astfel, filaturile de la

marginea apei sunt condamnate la pieire ºi energia hidraulicã cedeazã celei cu

aburi. Creºterea consumului de bumbac conduce la dezvoltarea a o mulþime de

activitãþi anexe. Ca rezultat al crizei agricole ºi financiare care se instaleazã din

anul 1770, în anul 1789 începe Revoluþia Francezã care aduce multe schimbãri

atât în Franþa, cât ºi în întreaga Europã. În aceastã etapã începe o slabã urbanizare,

iar aurul ºi argintul sunt etaloane monetare. În anul 1776 USA îºi proclamã

independenþa iar în anul 1784 Anglia colonizeazã India ºi în anul 1788 colonizeazã

Australia.

În a doua etapã a primei revoluþii industriale, situatã între anii 1789 – 1815,

are loc aºa numita marea decolare (sau marele salt), când îºi fac apariþia mai

multe invenþii tehnice, cele mai deosebite fiind: vaporul cu aburi (prima navã

acþionatã de un motor cu aburi) în anul 1803, realizat de americanul Robert Fulton

(1745 – 1815), care a stat douãzeci de ani (1786 – 1805) în Europa lucrând ca

inginer în tehnologiile navale ºi construcþia canalelor; rãzboiul de þesut, folosind

mecanismul de comandã cu cartelã, realizat în anii 1804 – 1805 de cãtre francezul

Joseph Marie Jacquard (1752 – 1834); locomotiva cu aburi realizatã în anul 1814

de cãtre englezul George Stephenson (1781 – 1848) º.a. Datoritã acestora, se

remarcã apariþia unor factori sociali importanþi care schimbã lumea, anume: se

introduce lucrul în uzinã; durata de lucru a femeilor ºi a copiilor este de pânã la 18

ore pe zi; scade puterea de cumpãrare, în ciuda creºterii productivitãþii. De ase-

menea, modurile de viaþã se schimbã: are loc dezvoltarea accentuatã a urbanizãrii

ºi cresc cerinþele pentru produsele alimentare ºi textile. În anul 1800 este creatã

Banca Franþei, la un secol dupã Banca Angliei (înfiinþatã în anul 1694) ºi la aproape

douã secole de la înfiinþarea Bãncii din Amsterdam (1609). Începe o concurenþã

acerbã, în anul 1790 de exemplu, având loc ruinarea industriei bumbacului a Indiei

în favoarea celei a Angliei care este protejatã. De asemenea, au loc schimbãri

importante de politici vamale.
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A treia etapã a primei revoluþii industriale are loc între anii 1816 – 1848

când se produce marea recesiune a secolului al XIX-lea, care conduce la factori

sociali de remarcat: scãderea puterii de cumpãrare a muncitorului; recunoaºterea

dreptului la grevã ºi la asociaþii (Anglia, 1824); recunoaºterea zilei de lucru de

zece ore obligatorii în industria textilã englezã, º.a.

A patra (ultima) etapã a primei revoluþii industriale, care are loc între anii

1849 – 1872, conduce la salturi sociale importante datoritã unor inovãri tehnice

deosebite, dintre care remarcãm: realizarea primului colorant chimic sintetic din

anilinã (moveinã) în anul 1856, de cãtre chimistul englez Sir William Henry Perkin;

prima exploatare de petrol ºi cracarea petrolului în anul 1859 de cãtre americanul

Edwin Laurentin Drake (1819 – 1880) la Titusville (Pensilvania); realizarea

fabricãrii industriale a carbonatului de sodiu («soude Solvay») în anul 1863 (din

1861 pânã la 1865), de cãtre belgianul Ernest Solvay (1838 – 1922); obþinerea

unui nou colorant chimic sintetic în anul 1868, de cãtre germanul Graebe etc.

Acest salt tehnic ºi tehnologic conduce la generalizarea lucrului în uzinã, creºterea

puterii de cumpãrare ºi recunoaºterea dreptului la grevã ºi în alte þãri decât Anglia

(Franþa, în anul 1864). Se dezvoltã foarte mult transporturile feroviare.

Schimbãrile sociale care apar, în mare parte datoritã invenþiilor tehnice din

prima revoluþie industrialã, conduc la apariþia de noi cadre ºtiinþifice ºi inginereºti

de înaltã calificare. Acestea contribuie în mod decisiv la instaurarea celei de-a

doua revoluþii industriale, care este situatã între anii 1873 – 1973.

În prima etapã (1873 – 1896) a celei de-a doua revoluþii industriale are loc

marea mutaþie a celui de-al XIX-lea secol, caracterizatã prin inovaþii tehnice

deosebite, ca: descoperirea dynamului, în anul 1871 – 1873, de cãtre inventatorul

belgian Zenobe Théophile Gramme (1826 – 1901), care pune la punct colectorul

pentru a realiza maºini electrice în curent continuu ºi construieºte primul dynam

indutrial; realizarea telefonului, în anul 1876, de cãtre inventatotul american de

origine englezã Alexander Graham Bell (1847 – 1922); realizarea oþelului

(inventarea procedeului de elaborare a oþelului din fonte fosforoase), în anul 1879,

de cãtre englezul Sidney Gilchrist Thomas (1850 – 1885); realizarea turbinei cu

aburi ºi a generatorului de electricitate, în anul 1884, de cãtre englezul Sir Charles

Algernon Parsons (1854 – 1931) construind prima turbinã cu vapori funcþionând

prin reacþie; realizarea automobilului cu benzinã, în anul 1886, de cãtre germanii

Gottlieb Daimler (1834 – 1900) ºi C.F. Benz, ca urmare a obþinerii în anul 1883,

a primelor motoare cu benzinã uºoare de mare vitezã de rotaþie, împreunã cu

compratriotul lor W. Maybach; realizarea primului ventilator în anul 1891 (în

U.S.A.); obþinerea telegrafiei fãrã fir datoritã italianului Guglielmo Marconi ºi a

rusului Alexandr Popov º.a.

Dezvoltarea economicã rezultatã va conduce la naºterea securitãþii sociale

(1883, Bismarck, Germania) ºi la recunoaºterea sindicatelor (1884, Franþa). Se
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dezvoltã transportul echipamentelor pe cãile ferate din Europa ºi din U.S.A. Are

loc o saturare a pieþei cu mãrfurile textile.

A doua etapã a celei de-a doua revoluþii industriale, numitã ºi Frumoasa

Epocã, are loc între anii 1897 – 1920 ºi este caracterizatã, în principal, prin invenþia

tehnicã avionul datoritã fraþilor Wright din U.S.A. Astfel, Wilbur Wright (1867 –

1912) ºi Orville Wright (1871 – 1948), la 17 decembrie 1903 la Kitty Hawk, la

bordul uni avion cu douã elice, reuºesc primul zbor susþinut al unui aparat mai

greu decât aerul. În anul 1906 este realizatã trioda de cãtre Lee De Forest (în

U.S.A) ºi în anul 1908 se realizeazã primul aspirator în U.S.A. În anul 1910

Henri Coandã (1886–1972) a conceput ºi a construit primul avion cu reacþie din

lume, încercat de el, în zbor, în acelaºi an. În aceastã perioadã se introduce

taylorismul (sistem de organizare a muncii, de control al timpilor de execuþie ºi de

remunerare a muncitorului, stabilit de Frederick Winslow Taylor, 1856 – 1915,

inginer ºi economist american) ºi fordismul (teoria de organizare industrialã datoratã

lui Henry Ford, 1863 – 1947, industriaº american), care vizeazã creºterea

productivitãþii prin standardizarea produselor ºi prin o nouã organizare a muncii –

munca în lanþ), mai întâi, în U.S.A. ºi, apoi, în Europa. În anul 1919 se stabileºte

ziua de lucru de opt ore în Franþa. Au loc începuturile automobilismului ºi

dezvoltarea electrificãrii.

În a treia etapã (1921 – 1946) a celei de-a doua revoluþii industriale apar ca

invenþii tehnice deosebite: refrigeratorul (în anul 1922, în U.S.A.); maºina de

spãlat (în anul 1930, în U.S.A.); realizarea primului microscop electronic de cãtre

Ernst Ruska în anul 1931 (în Germania); televiziunea inauguratã de BBC în anul

1936. În anul 1942, Enrico Fermi realizeazã primul reactor nuclear în U.S.A.; în

1948 este descoperit tranzistorul de cãtre William Schockley, J. Barden ºi W.H.

Brattain în U.S.A. La aceasta se adaugã alte inovaþii tehnice de importanþã mai

micã. În majoritatea þãrilor (mai ales, în cele industrializate) are loc o creºtere a

puterii de cumpãrare care este, însã, inferioarã creºterii productivitãþii. Se legife-

reazã concediile plãtite ºi timpul de lucru de 48 de ore pe sãptãmânã (începând cu

Franþa în anul 1936) ºi se introduce un sistem de protecþie socialã (1942, Anglia).

Este realizatã electrificarea în centrele urbane, aproape în totalitate.

În ultima etapã (a patra) a celei de-a doua revoluþii industriale avem ca

invenþii tehnice deosebite: primul calculator comercial (în anul 1951, în USA);

explicarea structurii moleculei de ADN de cãtre americanul James Watson ºi

englezul Francis Crick (in 1953); realizarea primului laser de cãtre Theodore

Harold Maiman anul 1960 (Bell Labs ATT, U.S.A); primul satelit de comunicaþii

„Early Bird” (în anul 1965); microprocesorul, realizat de Intel – U.S.A., în anul

1971; recombinarea geneticã, realizatã în anul 1973, de cãtre Boyer ºi Cohen în

U.S.A. º.a. În aceastã etapã se extinde securitatea socialã în Europa, are loc o

evoluþie a puterii de cumpãrare corelatã cu productivitatea muncii (în cadrul
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generalizãrii fordismului) etc. Se dezvoltã turismul de mase, automobilismul ºi

electromenajerele, care sunt simboluri ale consumului de mase.

Urmeazã cea de-a treia revoluþie industrialã (sau, aºa numita revoluþie

postindustrialã) care îºi are începuturile între anii 1971 – 1996 ºi se dezvoltã în

zilele noastre. Începând din anul 1971 se dezvoltã mai mult microprocesoarele,

iar din anul 1973 ingineria geneticã. În 1976, Alexander Poniakoff (USA) realizeazã

magnetoscopul; în 1982 Gerd Bining ºi Heinrich Rohrer obþin microscopul

electronic cu efect tunel în Elveþia ºi în 1996 se obþine clonarea unui mamifer

adult în Anglia. Are loc o dezvoltare cu precãdere a tehnologiilor electrofizice faþã

de tehnologiile mecanochimice. Problema telecomunicaþiilor este rezolvatã în

mare parte ºi omenirea se aflã în pragul rezolvãrii problemei energiei prin fuziunea

termonuclearã (obþinerea unei centrale termonucleare comercialã fiind estimatã

pentru anul 2013, în U.S.A). Aceastã revoluþie postindustrialã este numitã din ce

în ce mai mult revoluþia informaticã. Aceastã denumirea este din ce în ce mai

mult acceptatã dupã anul 1955, când, în U.S.A., numãrul funcþionarilor a depãºit

pentru prima datã numãrul muncitorilor.

Durata valurilor de prefaceri descreºte drastic: de la circa zece mii de ani

pentru revoluþia agricolã la douã – trei sute de ani pentru revoluþia industrialã ºi,

probabil, la mai puþin de o sutã de ani pentru revoluþia informaticã. Þãrile industriale

dezvoltate se aflã în faza de distingere fãrã greº între manifestãrile revoluþiei

industriale perimate ºi cele ale revoluþiei informatice în curs, pentru a-ºi asigura

orientarea în prezent ºi viitor.

Atât ultimele douã etape ale celei de-a doua revoluþii industriale, cât ºi

începuturile revoluþiei informatice au condus la adâncirea ideii de a avea cel puþin

douã tipuri de ingineri (produse de învãþãmântul de ingineri diversificat): ingineri

de creaþie ºi ingineri de exploatare. Inginerii de creaþie sunt pregãtiþi foarte bine

atât ºtiinþific cât ºi tehnic (cu o culturã tehnicã generalã ºi o cunoaºtere avansatã

într-un domeniu tehnologic), iar inginerii de exploatare au cunoºtinþe tehnice

generale avansate ºi sunt buni stãpânitori ai conjuncturilor economice.

Evoluþia spectaculoasã a tehnologiei informaþiei ºi comunicaþiilor coroboratã

cu creºterea complexitãþii sistemelor tehnice prefigureazã noua societate

informaþionalã cu tendinþe spre noua societate bazatã pe cunoaºtere.

Aceastã paradigmã a societãþii bazatã pe cunoaºtere presupune creºterea

nivelului de pregãtire a tuturor membrilor sãi, dezvoltarea capacitãþii creatoare

inovativã a lor cu impact major asupra economiei bazatã pe cunoºtinþe.

Noua Paradigmã Cyber-Physical Systems, în plin proces de dezvoltare,

creeazã premisele unor transformãri majore în ºtiinþã ºi tehnologie ºi, implicit, în

procesul de formare a viitorilor ingineri.
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2. ÎNCEPUTURILE ÎNVÃÞÃMÂNTULUI DE
INGINERI ÎN LIMBA ROMÂNÃ LA ACADEMIA
DOMNEASCÃ DE LA MÂNÃSTIREA „SFÂNTUL

SAVA” DIN BUCUREªTI – IZVORUL
ÎNVÃÞÃMÂNTULUI SUPERIOR TEHNIC DIN

UNIVERSITATEA „POLITEHNICA” DIN
BUCUREªTI

Începuturile învãþãmântului de inginerie în limba românã la Academia

Domneascã de la Mânãstirea „Sfântul Sava” din Bucureºti, au loc în perioada

Iluminismului Românesc, care se manifestã dupã 1774 prin înmulþirea contactelor

românilor cu europenii ºi cu filosofia luminilor ieºind de sub controlul cârmuirii

fanariote. Astfel, creºte numãrul celor care merg în Apus ºi vãd ceea ce citeau în

cãrþi având posibilitatea sã compare cele douã realitãþi ºi sã mediteze asupra

cauzelor deosebirilor.

Rãzboaiele ruso-austro-turce, prezenþa ofiþerilor europeni la Bucureºti ºi

Iaºi, precum ºi deschiderea spre Europa care a avut loc dupã 1774 au dus la treptata

înlocuire a modului de viaþã oriental cu cel european.

Cu toate cã fanariotismul, instaurat dupã domnitorii Dimitrie Cantemir în

Moldova (1711) ºi ªtefan Cantacuzino în Þara Româneascã (1716), a impus din

motive politice o activã tendinþã de orientalizare, în a doua jumãtate a secolului al

XVIII-lea s-a reluat circulaþia ideilor dinspre Europa cãtre Principatele Române.

Astfel, au fost traduse cãrþi în româneºte, din limba francezã, boierii învaþã

franþuzeºte, se generalizeazã moda preceptorilor apuseni, se înmulþesc în

Principatele Române secretarii particulari, medicii, profesorii de pian, grãdinarii,

bucãtarii º.a., aduºi din Franþa, Austria, Germania. Cunoaºterea limbii franceze a

fãcut posibilã stabilirea unui contact direct cu literatura iluministã ºi a ajutat

pãtrunderea ei în Principatele Române.

Scriitorii vremii, Montesquieu, Voltaire, Rousseau º.a. sunt ºi ei bine repre-

zentaþi în biblioteci ca ºi de altfel bogata literaturã istoricã ºi politicã legatã de

Revoluþia Francezã din 1789 ºi de Epopeea lui Napoleon I. Enciclopedia lui Denis

Diderot era cerutã ºi se citea la sfârºitul secolului al XVIII-lea în Principatele

Române.
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Învãþãmântul care a avut o evoluþie contradictorie, nu întotdeauna în slujba

intereselor naþionale, a contribuit ºi el la rãspândirea ideilor iluministe.

Academia Domneascã de la Bucureºti, în Þara Româneascã, înfiinþatã în

anii 1678-1688 de domnitorul ªerban Cantacuzino, având sediul la Mânãstirea

„Sfântul Sava” ºi Academia Domneascã de la Iaºi în Moldova, înfiinþatã în anul

1707 de domnitorul Antioh Cantemir, având sediul la Biserica „Trei Ierarhi” (ca

urmaºã la Academia Vasilianã, ºcoalã superioarã de limbã slavonã ºi greacã,

întemeiatã de domnitorul Vasile Lupu, 1634-1653), au reprezentat un însemnat

factor de culturã al Rãsãritului Ortodox, dar prezenþa domnitorilor fanarioþi le-a

trecut repede sub controlul grecilor. ªcoala naþionalã înaltã, cu limba de predare

românã, a fost înãbuºitã ºi nu a putut renaºte decât la începutul veacului al XIX-lea

când s-au impus cursurile de inginerie inaugurate în anul 1813 la Iaºi de Gheorghe

Asachi ºi ºcoala lui Gheorghe Lazãr deschisã în anul 1818 la Bucureºti în luptã cu

Academiile Domneºti grecizate. Totuºi, trebuie remarcat cã ºi aceste academii,

ale cãror cursuri erau urmate de români, greci, bulgari ºi chiar ruºi, au reprezentat

deseori un canal de pãtrundere în Principatele Române a ideilor iluministe. Astfel,

Wolf, Baumaister ºi Condillac erau filosofii cu cea mai mare influenþã printre

profesorii Academiei Domneºti din Bucureºti, în timp ce la ºcoala lui Gheorghe

Lazãr de la Mânãstirea „Sfântul Sava” cursurile de filosofie erau inspirate din

Kant.

Trecerea de la epoca ingineriei empirice la epoca ingineriei ºtiinþifice în

Þara Româneascã (Valahia) ºi Moldova la începutul secolului al XIX – lea se

datoreazã în bunã parte influenþelor þãrilor mai dezvoltate din Europa Centralã ºi

de Vest (unde ingineria ºtiinþificã a început sã se dezvolte începând cu secolul al

XVII-lea), cu care þãrile române aveau relaþii. Aceasta a fost facilitatã ºi de existenþa

de ºcoli în alte domenii, în Principatele Române.

Referindu-ne la Þara Româneascã, putem da câteva exemple de ºcoli ale

cãror începuturi se situeazã în secolul al XVI-lea, numãrul lor crescând notabil

pânã în al doilea deceniu al secolului al XVIII-lea. Astfel, amintim: – ªcoala

slavo-românã de pe lângã mãnãstirea Menedicul din satul Rãchinuri, judeþul Buzãu,

înfiinþatã de domnitorul Vlad Vodã Vintilã în anul 1532; – Prima ªcoalã cu limba

de predare româna din localitatea Câmpulung, fondatã de Doamna Chiajna în

anul 1552, care a funcþionat pe lângã Biserica Domneascã; – ªcoala din Târgoviºte,

înfiinþatã în anul 1650, care este urmatã de 12 tineri care aparþin celor mai mari

familii de boieri din Þara Româneascã; – ªcoala de limbã slavonã, apoi ºi de

românã, de la Biserica Sfântul Gheorghe-Vechi din Bucureºti, înfiinþatã de

domnitorul Grigore I Vodã Ghica (1660-1664; 1672-1674), ca ªcoalã Domneascã

care era de nivel mediu pentru învãþarea limbilor slavonã ºi românã, depãºind

nivelul ºcolilor organizate pe lângã mãnãstiri; – ªcoala din Câmpulung – Muscel,

înfiinþatã de domnitorul Þãrii Româneºti, Antonie Voievod, prin hrisovul din anul
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1669, prin care se hotãrãºte ca plata dascãlilor ºi întreþinerea ºcolilor sã fie asigurate

prin veniturile vãmilor de la Rucãr (întregul venit) ºi de la Dragoslavele (jumãtate

din venit); – ªcoala greceascã cu denumirea de Frantisterion în chiliile Mãnãstirii

Cotroceni, înfiinþatã de domnitorul Gheorghe Duca, în anii 1673 – 1674;

–Reorganizarea învãþãmântului superior din Bucureºti de cãtre domnitorul ªerban

Cantacuzino, în anul 1678; – Reorganizarea ºi dotarea de cãtre domnitorul

Constantin Brâncoveanu a Academiei Elineºti a lui ªerban Cantacuzino,

transformând-o în Academia Domneascã de la „Sfântul Sava”, care devine una

din cele mai reputate instituþii de învãþãmânt din Europa de Sud-Est, unde se

studiau literatura, filosofia anticã ºi creºtinã (în anul 1694); – Înfiinþarea unei

ªcoli de slovenie la Colþea (Bucureºti), de cãtre Mihai Cantacuzino, în anul 1703;

– Reorganizarea ªcolii de la „Sfântul Sava” din Bucureºti, ridicând-o la rangul de

Academie Domneascã, prin hrisovul dat de domnitorul Constantin Brâncoveanu

în anul 1707; – ªcoala cu limba de predare românã în localitatea Ocnele Mari

(Râmnicu Vâlcea), avându-l ca dascãl pe Constanda, înfiinþatã în anul 1713;

– Reorganizarea Academiei Domneºti din Bucureºti, cu sprijinul dat de Hrysant

Notara, prin hrisovul dat de domnitorul ªtefan Cantacuzino, în anul 1714;

– Înfiinþarea unei ºcoli cu predare în limba românã la Râmnicu Vâlcea ºi a unei

ºcoli cu predare în limba latinã la Craiova, în anul 1719; – Existenþa ªcolii de la

Mãnãstirea Vãcãreºti, menþionatã pentru prima datã în anul 1721; – Episcopul

ªtefan este însãrcinat în anul 1725, prin hrisovul dat de domnitorul Nicolae

Mavrocordat, sã întreþinã douã ºcoli pe lângã episcopie, una greceascã ºi alta

slavoneascã; – În anul 1727 ia fiinþã, la Craiova, o ºcoalã catolicã, cu limbile de

predare latinã ºi germanã, din iniþiativa Administraþiei Austriace a Olteniei (ºcoala

funcþionând pânã în anul 1737); – Înfiinþarea la Craiova a unui colegiu, condus de

cãlugãrii iezuiþi, prin ordinul din anul 1729 al împãratului Carol al IV-lea al Austriei,

colegiul care funcþioneazã pânã în 1737; – ªcoala izraelitã, care cuprinde un

învãþãmânt elementar ºi un învãþãmânt de grad superior, ia fiinþã în anul 1730 la

Bucureºti; – ªcoala Domneascã din Târgoviºte cu limba de predare slavonã ºi

ºcolile din Slatina, Râmnicul Sãrat ºi Câmpulung Muscel, tot cu limba de predare

slavonã înfiinþate în anul 1741; – Prima ºcoalã cu limba de predare românã la

Craiova, înfiinþatã în anul 1741; – ªcolile episcopale înfiinþate în anul 1742, la

Râmnicul Vâlcea ºi la Buzãu, ca ºcoli de stat, prin hrisovul dat de domnitorul

Mihail Racoviþã; – Prima ºcoalã cu limba de predare româna în localitatea Râmnicul

Vâlcea ia fiinþã în anul 1746; – În anul 1749 domnitorul Grigore Ghica dã hrisovul

prin care reorganizeazã învãþãmântul din Þara Româneascã, dând ºcolilor de toate

gradele durabilitate; – Înfiinþarea primei ºcoli cu predare în limba românã, în anul

1750, în localitatea Berislãveºti (judeþul Argeº), de cãtre Sandu Bucºãnescu; – În

anul 1751 Martin Cupeþul înfiinþeazã prima ºcoalã de învãþãturã româneascã la

Schitul – Buliga din Piteºti; – În anul 1759 ia fiinþã prima ºcoalã cu limba de
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predare româna în localitatea Slatina; – În anul 1761 ia fiinþã, în centrul oraºului

Craiova, pe lângã Biserica Madona Dudu, o ºcoalã de predare în limba românã; –

În anul 1780 se înfiinþeazã ºcoala elementarã cu limba de predare românã în

Râmnicul Vâlcea; – În anul 1793 iau fiinþã ºcolile din Caracal (pe moºia donatã de

Constantin Filipescu) ºi din satul Obileºti (Ilfov); – În anul 1798 ia fiinþã la Caracal

o ºcoalã cu limba de predare româna; – În anul 1812 ia fiinþã ºcoala româneascã

din Slãnic – Prahova; – În anul 1813 este menþionatã ºcoala din Valea ªcheilor,

judeþul Dâmboviþa, pe moºia boierului Ghinea Speteanu; – În anul 1817 ia fiinþã

în Bucureºti, pe strada ªtirbei Vodã, o ºcoalã armeneascã s.a.m.d.

În enumerarea fãcutã am amintit de reorganizarea învãþãmântului superior

din þara Româneascã la Bucureºti de cãtre domnitorul ªerban Cantacuzino (1678

– 1688). În 1688, la iniþiativa stolnicului Constantin Cantacuzino (cãrturar umanist

cu studii la Padova, fratele domnitorului ªerban Cantacuzino), ºi-a început

activitatea în Bucureºti, la Mânãstirea „Sfântul Sava”, Academia Domneascã,

instituþie de învãþãmânt superior. Aceastã Academie Domneascã a fost un lãcaº de

înaltã culturã al Þãrii Româneºti, fiind de-a lungul timpului cea mai importantã

ºcoalã din Þãrile Române. În anul 1928, la propunerea marelui istoric Nicolae

Iorga, s-a sãrbãtorit împlinirea a 250 de ani de la întemeierea unei Facultãþi de

litere la noi în þarã, demonstrând prin compararea programelor cã la Bucureºti

cursurile de litere ºi filosofie nu erau mai prejos decât cele din Occident.

De fapt, cu Academia Domneascã din Bucureºti (fondatã cu credinþã de

ªerban Cantacuzino, reorganizatã de Constantin Brâncoveanu în 1707 ºi 1714, de

Alexandru Ipsilante în 1776 ºi de Ion Caragea în 1814 – 1817) începe prima

perioadã din istoria învãþãmântului superior cu limbile de predare greaca ºi latina,

perioadã care a contribuit mult la rãspândirea culturii clasice în þara noastrã.

Programa cursurilor (europeanã), limbile de predare (elina ºi latina), originea

profesorilor ºi elevilor (din Þãrile Române, Peninsula Balcanicã ºi toatã Mediterana

Orientalã) au conferit Academiei Domneºti din Bucureºti faima unui aºezãmânt

modern pentru învãþãmântul timpului ºi totodatã un caracter internaþional.

Clãdirile mãnãstirii Sfântul Sava, unde s-a hotãrât sã se înfiinþeze Academia

Domneascã, se aflau în centrul Bucureºtiului unde sunt acum Piaþa ºi clãdirea

Universitãþii.

Academia Domneascã de la Sfântul Sava rivaliza în acele vremuri cu

Academia Fanarului sau Marea ªcoalã a Patriarhiei din Constantinopol (Istambul)

din Imperiul Otoman ºi a funcþionat cu predare numai în limbile greacã ºi latinã.

Cu apariþia în anul 1818 în cadrul Academiei Domneºti de la Bucureºti a

„Academiei de ºtiinþe chiar în limba româneascã” începe o nouã etapã din istoria

învãþãmântului superior din Þara Româneascã, aceea a predãrii filosofiei ºi ºtiinþelor

în limba românã. Începutul acestei etape coincide cu începuturile ingineriei în

Þara Româneascã, a ingineriei hotarnice, când Gheorghe Lazãr înºtiinþeazã cã
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pentru „un popor ºi neam ce este aºa de vechiu, aºa vestit, proslãvit ºi înzestrat cu

toate rodurile pãmântului, precum ºi cu darurile duhovniceºti” se cuvine „o

Academie cu ºtiinþe, chiar în limba maicii sale”.

Trebuie remarcat cã Academia Domneascã din Bucureºti a fost o instituþie

de învãþãmânt superior a Þãrii Româneºti, unde se preda în limbile clasice, greaca

ºi latina, asemãnãtoare tuturor instituþiilor de învãþãmânt superior european de

pânã în secolul al XVIII-lea. Faptul cã la College de France, la înfiinþare (în anul

1529) existau numai catedre de greacã, latinã, limbi orientale ºi matematicã (la

care dupã 1700 mai apar catedre de medicinã ºi de drept canonic), iar pentru

limba ºi literatura francezã se constituie o catedrã abia în anul 1773, nu a îndreptãþit

pe niciun istoric sã considere College de France altfel decât o instituþie francezã

de învãþãmânt superior.

Aceasta era situaþia în Þara Româneascã înainte de 1818 când se deschide

la Bucureºti o ºcoalã de inginerie în limba românã de cãtre Gheorghe Lazãr, numitã

„ªcoala Academiceascã Pentru ªtiinþele Filosoficeºti ªi Matematiceºti”.

La 10 decembrie 1817, boierii efori au cerut domnitorului Ioan Gheorghe

Caragea (care a domnit în intervalul de timp: 27 august 1812 – 29 septembrie

Faþada ºi planul clãdirii Academiei Domneºti de la Sfântul Sava – Bucureºti (refãcutã în 1776-1779)



Ioan M. Popescu, Ioan Gr. Dumitrache26

1818), înfiinþarea, la Bucureºti, a Colegiului în limba românã care sã-l înlocuiascã

pe cel grecesc. Caragea Vodã aprobã anaforaua boierilor efori la 12 decembrie

1817. La 6 martie 1818 boierii efori1 (Constantin Bãlãceanu, Grigorie Dimitrie

Ghica ºi Iordache Golescu) ai ªcolilor din Þara Româneascã, au înaintat

domnitorului anaforaua2 prin care solicitã în afarã de înfiinþarea grabnicã a ºcolii

amintite mai înainte ºi numirea lui Gheorghe Lazãr, inginer venit din pãrþile

Transilvaniei, ca dascãl al acestei ºcoli. În 8 martie 1818 domnitorul Ioan Gheorghe

Caragea aprobã anaforaua înaintatã de boierii efori la 6 martie 1818 ºi la 24 martie

1818 domnitorul dã hrisovul prin care îl numeºte pe Gheorghe Lazãr „dascãl” de

aritmeticã, geometrie ºi geografie la ºcoala de la Sfântul Sava. Colegiul înfiinþat,

care îºi desfãºura studiile în limba românã, urma sã funcþioneze la Biserica Sfântul

Gheorghe Nou cu trei dascãli (pentru începãtori, avansaþi ºi inginerie hotarnicã).

Actul sancþionat de domnie, datã fiind însemnãtatea lui, era comunicat cãtre

toate isprãvniciile de judeþe ºi anunþa deschiderea în oraºul de reºedinþã (Bucureºti),

a ºcolii româneºti cu trei dascãli.

Gheorghe Lazãr (1779/1782 – 1823)

1 Efor – este un membru în consiliul de conducere al unei eforii, eforia fiind numele

dat unor instituþii administrative de utilitate publicã sau culturalã din trecut.
2 Anaforaua – este un raport scris adresat domnitorului de cãtre un mare dregãtor, în

trecut, în Moldova ºi Þara Româneascã.
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Gheorghe Lazãr este ardelean de origine, nãscut în anul 1779 (dupã unii

istorici în 1782) la Avrig. Gheorghe Lazãr era dintr-o familie de þãrani (români

liberi), localitatea Avrig în care s-a nãscut fiind situatã pe valea superioarã a Oltului.

A fost remarcat, din întâmplare, de cãtre baronul Samuel Brukenthal (1721-1803),

consilier intim al împãrãtesei Maria Tereza (1740-1780) ºi guvernator al Transil-

vaniei (1777-1787). A fãcut primele studii la Sibiu ºi, ulterior, a urmat dreptul ºi

filosofia la Cluj-Napoca. Obþinând o bursã de studii, dupã efectuarea studiilor de

la Cluj-Napoca, se duce la Viena, unde urmeazã teologia, ºtiinþele fizico-mate-

matice ºi terminã studiile cu distincþiune, obþinând ca recompensã un inel împã-

rãtesc cu diamant. Este probabil cã tot la Viena a urmat ºi cursurile de la ªcoala de

inginerie ce se întemeiase în anul 1797 (este vorba de ºcoala de ingineri care, în

anul 1815, dã naºtere ªcolii Politehnica din Viena). Deoarece era foarte abil în

ridicãri topograficeºti, a servit ca topometrist în timpul luptelor napoleoniene din

Austria. În anul 1809 Gheorghe Lazãr se întoarce la Sibiu, unde candideazã fãrã

izbândã la scaunul episcopal care era vacant. Revine la Viena în 1810 pentru a-ºi

completa studiile pentru profesorat. La 11 decembrie 1811, Gheorghe Lazãr este

numit profesor la Seminarul Ortodox din Sibiu, unde desfãºoarã o muncã asiduã

de dascãl, pentru rãspândirea culturii. Deoarece în cursul þinut fãcea ºi propagandã

pentru naþiunea românã, a intrat în ceartã cu episcopul de la Sibiu. Datoritã acestei

acþiuni este înlãturat de mitropolitul de la Carlowitz, de care þineau atunci ortodocºi

din Transilvania, pentru cã ar fi avut idei prea „avansate”. S-a dus pentru scurt

timp la Braºov unde i-a cunoscut pe boierii refugiaþi din Bucureºti. Astfel, în anul

1816 Gheorghe Lazãr, dezamãgit, a trecut Carpaþii ºi a venit la Bucureºti unde a

lucrat ca inginer hotarnic la anumiþi boieri ai vremii. La Bucureºti a locuit în casa

marelui logofãt Ion Bãrcãnescu ºi a soþiei sale Ecaterina, pregãtind copiii familiei

respective. Aici învaþã el sã cucereascã boieri în vârstã, care-ºi pãstreazã încã

vechile virtuþi ºi unii dintre ei (ca, de exemplu, cinstitul mare ban Constantin

Bãlãceanu – cuscrul lui Iordache Golescu, învãþatul culegãtor de proverbe Iordache

Golescu – mare vornic, Grigore Bãleanu – mare ban ºi alþii) erau în stare sã-l ºi

priceapã, deoarece se familiarizeazã acum prin citit cu scrierile lui Carcalechi

(Zaharia Carcalechi, 1784-1856, publicist ºi tipograf român, unul dintre precursorii

presei în limba românã). Gheorghe Lazãr întâlni ºi boieri mai tineri, care tocmai

se întorseserã din strãinãtate ºi a cãror culturã se aratã numai prin întrebuinþarea

unei limbi strãine ºi a hainelor de modã strãinã. În plus, el gãsi ºi camarila greceascã

de la curtea lui Vodã Caragea. Vodã Caragea era un om egoist, nesãþios, care dãduse

de altfel þãrii ºi o carte de legi nouã, cu toate cã nu era prea deosebitã de cea

dinainte (dupã studiile marelui istoric Nicolae Iorga). El (Vodã Caragea) sprijinea

înalta ºcoalã elinã, care dãdea românilor unele cunoºtinþe în limbã strãinã. Tot

aici, încã de la începutul venirii sale, cautã sã-ºi dezvolte ideile lui de redeºteptare

a naþiunii în intervalul de timp când a fost întrebuinþat pentru mãsurarea moºiilor
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ca inginer hotarnic ºi ca profesor în diferite familii boiereºti române. Terenul pentru

dezvoltarea acestei activitãþi fiindu-i puþin favorabil (erau domniile fanariote), a

pus accentul pe practicarea ingineriei topografice. Profesorii greci de la ªcoala

Domneascã protesteazã în divan, sub cuvânt cã limba românã e prea barbarã ca sã

se poatã preda cu ajutorul ei ºtiinþele mai înalte ºi filosofia. Dar, în divan se aflau

boieri români patrioþi, care dãdurã câºtig de cauzã lui Gheorghe Lazãr. Gheorghe

Lazãr persistã în ideea sa ºi în anii 1816 ºi 1817 stãruie pe lângã boieri pentru

crearea unei ºcoli naþionale române. Prin intervenirea ocrotitorilor sãi, el capãtã

învoiala sã predea gratuit aritmetica ºi geometria în câteva odãi insalubre ºi

neîncãlzite de la Mânãstirea „Sfântul Sava”, pentru ca astfel sã formeze ingineri

hotarnici pentru mãsurarea moºiilor boierimii. Un rol determinant în realizarea

acestui þel al lui Gheorghe Lazãr îl are boierul Constantin Bãlãceanu care îi cunoaºte

bine activitatea de topograf. Astfel, la numai cinci luni de la numirea sa ca „dascãl”

de aritmeticã, geometrie ºi geografie la ªcoala de la Sfântul Sava, ºcoala lui

Gheorghe Lazãr numitã „ªcoala Academiceascã pentru ªtiinþele Filosoficeºti ºi

Matematiceºti” îºi începe activitatea, în august 1818, în incinta bisericii de la Sfântul

Sava din Bucureºti. ªcoala este aºezatã la Mânãstirea Sfântul Sava la propunerea

lui Nectarie Mitropolitul (16 decembrie 1812 – aprilie 1819) ºi a boierilor efori ai

ºcolilor din Þara Româneascã (Grigore Ghica, Constantin Bãlãceanu, Alexandru

Mavrocordat ºi Iordache Golescu).

Programul de învãþãmânt anunþat cuprindea patru etape: I – de la deprinderea

slovelor, citit, scris, lecturi din sfera teologiei º.a.; II – studiul gramaticii, poetica,

geografia globului, retorica cu istoria neamului ºi a patriei ºi alte ºtiinþe; III –

aritmetica, geografia pãmântului, geometria, trigonometria, algebra, geologia

cu economia ºi arhitectura; IV – deprinderea unor „mai înalte tagme filosoficeºti”

sau iuridiceºti, prin urmare o complexã problematicã ce avea sã dea un mai larg

orizont învãþãceilor. Pe drept cuvânt, Gheorghe Lazãr este considerat pionier al

învãþãmântului matematicii ºi fizicii la Bucureºti în Colegiul de la Sfântul Sava

înfiinþat în anul 1818, acesta fiind continuator al Academiei Domneºti de la Sfântul

Sava, reorganizatã ºi finanþatã în anii 1694 – 1714 de cãtre domnitorul Constantin

Brâncoveanu.

La 29 septembrie 1818 domnitorul Ioan Gheorghe Caragea fuge de Turci,

care urmau sã-l mazileascã ºi devine domn al Þãrii Româneºti Alexandru N. ªuþu

(3 noiembrie 1818 – 19 ianuarie 1921), ultimul domnitor fanariot, care a avut ca

preocupare de bazã strângerea unei averi considerabile.

La 30 decembrie 1818, Petrache Poenaru este numit profesor la ºcoala de la

Sfântul Sava din Bucureºti, unde îºi începe activitatea din august 1818 la ºcoala

lui Gheorghe Lazãr.

Tot la 30 decembrie 1818, Gheorghe Lazãr lanseazã o înºtiinþare cãtre toþi

locuitorii Bucureºtiului prin care îi informeazã despre deschiderea noii ºcoli.
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Îndeamnã tinerii sã vinã la ºcoala lui, în apel spunând printre altele:...„celelalte

popoare ºi limbi, mai ales evropineºti (care afarã de limba cea þigãneascã) toate

se aflã bine împodobite cu ºcoli mari ºi Academii de ºtiinþe strãlucitoare, chiar în

limbile lor pentru procopsirea tinerilor”, iar aici Mãria Sa „sã nu aibã ºi el o

ºcoalã mai de treabã, o Academie cu ºtiinþã chiar în limba maicei sale, ºi sã se

lase mai slab, mai scãzut ºi mai batjocorit de toate celelalte limbi ºi popoarã ale

feþei pãmântului”. Strigã apoi tinerilor: „Veniþi toþi, de toate pãrþile ºi de toatã

starea, veniþi la izvorul tãmãduirii! La muzeul înfloririi!”.

Unul dintre boierii efori, Constantin Bãlãceanu, care ºtia cã Gheorghe Lazãr

este un bun topograf, cãci îi fãcuse ca probã un plan întocmai ca altul (al unui

neamþ), pentru acelaºi loc (neamþul ridicând planul mult mai înainte), îi zice:

„inginerie vrem noi, dascãle; sã ne mãsoare bãieþii moºiile, ºi de inginerie apucã-te

sã-i înveþi, cãci socoteala o învaþã ei în toate bãcãniile.”

 Astfel, în programul (planul de învãþãmânt) anunþat, se gãseau ºi: aritmetica

cu toate pãrþile ei, geometria teoreticeascã, trigonometria, algebra, gheodezia

sau inþeneria cu iconomia ºi arhitectura. La ºcoala lui Gheorghe Lazãr au venit

bãieþi de prãvãlie, copiºti, ºcolari de la ºcolile greceºti, fii de boieri º.a. Mulþi

tineri erau veniþi din Ardeal ºi din Moldova.

Mai târziu, când a introdus ºi cursuri de istorie ºi filosofie, sãlile ºcolii lui

erau neîncãpãtoare. ªcoala lui Gheorghe Lazãr a început sã fie mult vizitatã, vocea

predicatorului naþional aflând un minunat rãsunet în inimile tinere. Cu toate

discursurile ºi scrierile care-l insultau, precum ºi, în ciuda denunþãrilor, care n-au

lipsit, Gheorghe Lazãr a vorbit ºi despre Marea Romã Veche, despre trecutele

timpuri de vitejie româneascã, despre starea nenorocitã a prezentului ºi despre un

viitor mai bun, care trebuie cucerit prin luptã (Nicolae Iorga). Gheorghe Lazãr a

fãcut cu elevii lui ridicãri de planuri, pentru care s-a constatat, din cele existente

în arhivã, progrese imense într-un timp foarte scurt.

La ºcoala lui Gheorghe Lazãr au învãþat: Ion Heliade-Rãdulescu, Eufrosin

Poteca, Petrache Poenaru, Ion Pandele, Carol Rosetin º.a. Nu întâmplãtor, în Oda

dedicatã în anul 1820 de cãtre Paris Mumuleanu lãcaºului care gãzduia ªcoala lui

Gheorghe Lazãr, îl considera „Un izvor prea minunat“.

În scurt timp Gheorghe Lazãr devine o personalitate. În decembrie 1819, el

þine Discursul la înscãunarea mitropolitului Dionisie (Dionisie Lupu, 20 mai 1819

– aprilie/mai 1821), manifest al marii conºtiinþe naþionale, afirmând printre

altele...„dreptul ce avem în stãpânirea pãmântului strãmoºesc”. Ca atare, aºa cum

remarcase Nicolae Iorga, «prin programul sãu, Lazãr nu urmãrea numai o

schimbare pe tãrâmul didacticii, ci o revoluþie în plan spiritual faþã de practici

întâlnite la ªcoala greceascã». Când noul mitropolit Dionisie Lupu îºi lua în primire

scaunul, Gheorghe Lazãr câºtigã încã un nou ocrotitor puternic ºi aceºti protectori

ai lui îi dobândirã nu numai libertatea de predare în sensul dorit de el, ci ºi o micã
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leafã. Gheorghe Lazãr l-a avut ajutor pe Erdeli, tot un român ardelean, aºa încât el

putu sã aparã la Buda, în ochii lui Carcalechi, ca un „director al înaltelor ºcoale

de ºtiinþã cele româneºti”.

La 17 februarie 1820 este datã anaforaua prin care se hotãrãºte trimiterea

lui Eufrosin Poteca, C. Moroiu, Ion Pandele ºi Simion Marcovici la Pisa, pentru a

studia filosofia. Aceastã anaforauã, datã de Eforia ªcolilor, este aprobatã în 10

martie 1820 de cãtre domnitorul Alexandru ªuþu. Dupã moartea lui Ion Pandele

este trimis Petrache Poenaru.

În septembrie 1820, prin strãdaniile lui Ion Heliade Rãdulescu, Daniil

Tomescu ºi Teodor Paladi, se introduc ºi în ºcolile bucureºtene practicile

lancasteriene3. Era, în mod evident, un efort de a da instrucþiei în limba românã

noi dimensiuni în propovãduirea ºtiinþelor, în adâncirea cunoºtinþelor pe calea

spre modernitate ºi a afirmãrii conºtiinþei naþionale.

În octombrie 1820 Gheorghe Lazãr este invitat de Gheorghe Asachi ºi de

Mitropolitul Venniamin Costache ca profesor la Seminarul de la Socola. Oferta

este refuzatã la intervenþia episcopului Ion Bob (mitropolit greco-catolic la

episcopia Blajului, 1772-1830).

În anul 1821 Gheorghe Lazãr terminã manualul didactic Aritmetica

matematiceascã, rãmasã în manuscris pânã în 1923 (un secol de la moartea lui

Gheorghe Lazãr), când este publicat de G. Bogdan Duicã ºi G. Popa Liseanu,

precum ºi manualul Trigonometria cea dreaptã, publicat de Traian Lalescu tot în

anul 1923. Cartea „Povãþuitor pentru gramaticã“ pentru învãþãmântul elementar,

scrisã înainte de 1821, este prezentatã de editorul din Buda ca opera vestitului

dascãl.

ªcoala lui Gheorghe Lazãr a fost închisã (câteva luni) în timpul Revoluþiei

de la 1821. Atunci, elevii lui au fost ingineri militari ai lui Tudor Vladimirescu.

Petrache Poenaru i-a fost secretar intim, iar Gheorghe Lazãr îndrepta tunurile

pandurilor, devenind un apropiat al lui Tudor Vladimirescu.

Dupã Revoluþia de la 1821, când þara s-a liniºtit, el a încercat sã facã o

ºcoalã de nivel înalt la Bucureºti. Nu a reuºit, mai ales cã sãnãtatea nu i-a permis

sã stãruie cu aceeaºi energie ca pânã acum. În plus, nu se poate spune cã era prea

mult ajutat. Cu concursul elevilor sãi, Gheorghe Lazãr reuºeºte sã ducã ºcoala

pânã în anul 1822 când, bolnav fiind, s-a retras ºi a cerut sã fie dus în satul sãu

3 Systemul lancasterian – este un sistem de învãþãmânt bazat pe ajutorul elevilor mai

avansaþi, folosiþi ca monitori. Aceastã metodã de învãþãmânt primar a fost promovatã de

educatorul englez Joseph Lancaster (1778-1838), fiind inspiratã de o experienþã fãcutã în India

de Andrew Bell, care „din lipsã de învãþãtori, a folosit ºcolari mai avansaþi pentru a-i

«alfabetiza» pe cei mici, începãtori”. Lancaster a aplicat metoda respectivã în U.S.A. (unde

a emigrat în 1818), Canada ºi America de Sud, deoarece în propria lui þarã (Anglia) a fost ºi

închis pentru faliment.
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natal, Avrig, unde moare la vârsta de

44 de ani la data de 17 septembrie

1823. La plecare, elevii sãi l-au însoþit

pânã la bariera Bucureºtilor, aceºtia

plâng, iar Ion Heliade Rãdulescu strigã

cuvintele din Biblie: „A fost între ai

lui ºi ai lui nu l-au cunoscut”.

Mult dupã moartea sa, unul din

foºtii lui elevi, Scarlat Rosetti, a pus

sã se graveze pe mormântul dascãlului

aceste douã versuri emoþionante prin

naivitatea lor:

„Aºa precum Hristos pe Lazãr

din morþi a înviat

Aºa tu România din somn ai

deºteptat”.

ªcoala lui Gheorghe Lazãr a

fost primul focar de culturã

superioarã ºtiinþificã ºi de învãþãmânt

tehnic din Þara Româneascã, izgonind

limbile strãine (greaca ºi slavona) din

învãþãmântul superior. El ºi-a urmãrit

scopul predând atât cursuri tehnice cât ºi

completând, prin cursuri diferite de

cursurile tehnice, lipsurile pe care le

aveau elevii care au venit la ºcoala sa. A

stat tot timpul în contact cu ºcolarii,

neavând multe ajutoare foarte bine

pregãtite ºi a scris cursurile de care avea

nevoie pentru prima datã în limba

românã.

Se poate afirma cã, mai mult decât

a putut realiza Gheorghe Asachi, prin

înfiinþarea clasei (în anul 1813) care a dat

prima promoþie de ingineri agronomi

dintre moldoveni la Academia Dom-

neascã din Iaºi, Gheorghe Lazãr s-a arãtat

Tudor Vladimirescu (1780–1821), conducãtorul

Revoluþiei din 1821

Bustul lui Gheorghe Lazãr în faþa palatului

ASTRA din Sibiu
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încã de la a sa „Înºtiinþare din 1818” cãtre „vrednicã tinerime”, partizan al acelor

„ºtiinþe scumpe ºi tãmãduitoare”, promovate la „o Academie” chiar în limba maicii

sale, inaugurând în acest mod „o epohie nouã”.

Academiile greceºti din Bucureºti ºi Iaºi, care au durat aproape 150 de ani,

au fost desfiinþate din ordinul Imperiului Otoman dupã Revoluþia din 1821. Lovitura

de moarte, însã, a fost datã Academiilor greceºti, de ºcolile de inginerie fondate

de Gheorghe Asachi (în anul 1813) ºi de Gheorghe Lazãr (în anul 1818), care au

dovedit cã românii pot studia ºi face ºtiinþã ºi cã limba românã este cu totul aptã

ca sã se predea în ea orice ºtiinþã.

Dupã plecarea lui Gheorghe Lazãr la Avrig, în anul 1822, elevul sãu Ion

Heliade-Rãdulescu, care nu avea încã etatea de 20 de ani, are curajul sã se substituie

fostului sãu profesor, ca sã ducã mai departe opera începutã de el. Ion

Heliade-Rãdulescu, adunã, la început, câþiva copii, dându-le lecþii gratuite de

gramaticã, de socotealã, de inginerie ºi altele. Copiii aduceau de acasã lemne

pentru încãlzitul ºcolii. Îºi ia, puþin mai târziu, ca ajutoare dintre foºtii sãi colegi,

fãrã fonduri. El ia într-atât de serios rolul de conducãtor al ºcolii, încât la venirea

în þarã a primului domn pãmântean, dupã fanarioþi, Grigore D. Ghica sau Grigore

al IV-lea Ghica (1/13 iulie 1822 – 1828), face ceea ce fãceau directorii Academiilor

greceºti, adicã, þine o cuvântare noului

domnitor, ca reprezentant al învãþã-

mântului public din þarã. Astfel, domni-

torul este câºtigat pentru a asigura

protecþia lui Ion Heliade-Rãdulescu pentru

a ridica cultura naþionalã.

Câteva luni dupã preluarea domniei,

Grigore al IV-lea Ghica a poruncit ca

ºcolile sã fie redeschise ºi chiar ca ele sã

fie înmulþite.

În anul urmãtor, 1823, mitropolitul

Grigorie Dascãlul (1823 – 1829) ridicã

problema atingerii de alfabetul chirilic în

care erau scrise cãrþile sfinte bisericeºti.

Iordache Golescu, invocând prezenþa la

domnie a unui domn pãmântean, a cerut

mitropolitului Grigorie sã nu punã piedici

funcþionãrii ºcolii întemeiate de Gheorghe

Lazãr, afirmând4 „acum, când un om de

þarã domneºte asupra Þãrii Româneºti”,Ion Heliade-Rãdulescu (1802–1872)

4 N. Iorga, Istoria învãþãmântului românesc, Bucureºti, (1928), p.179



ISTORIA UNIVERSITÃÞII „POLITEHNICA” DIN BUCUREªTI 33

scria el, „ne-am sili s-o þinem în ignoranþa, întunericul ºi barbaria, pe care cu

dreptate europenii ni-o aruncã în faþã?” Domnitorul Grigore Ghica nu dã ascultare

sfaturilor mitropolitului.

Pentru a continua opera lui Gheorghe Lazãr, lui Ion Heliade-Rãdulescu i se

adaugã Eufrosin Poteca, Constantin Moroiu ºi Simion Marcovici, care au fãcut ca

ºcoala de la Sfântul Sava sã-ºi înfrângã greutãþile materiale ºi sã-ºi reia activitatea

pânã în anul 1828, pregãtind mai ales profesorii etapei urmãtoare.

La 14 aprilie 1823 domnitorului Grigore al IV-lea Ghica porunceºte sã se

retragã sumele cheltuite pentru întreþinerea bursierilor din strãinãtate în scopul

dezvoltãrii ºcolilor naþionale. La 8 septembrie 1823 Eforia ªcolilor dã anaforaua

prin care solicitã prelungirea duratei ºederii la studii a celor patru tineri români

(Eufrosin Poteca, Constantin Moroiu, Simion Marcovici, Petrache Poenaru), trimiºi

în anul 1820 ºi în 12 septembrie 1823 domnitorul aprobã anaforaua Eforiei

ªcoalelor referitoare la prelungirea duratei studiilor celor plecaþi în anul 1820.

În aprilie 1825, domnitorul Þãrii Româneºti dispune printr-un pitac5

domnesc prin care cheltuielile pentru ºcoala înfiinþatã de Gheorghe Lazãr din

Bucureºti sã fie numai de 36090 lei.

La 12 septembrie 1823, Ion Heliade- Rãdulescu este numit profesor la ºcoala

de la Sfântul Sava din Bucureºti în locul lui Gheorghe Lazãr, care, bolnav, pãrãseºte

ºcoala, iar la 28 septembrie 1824, Eforia ªcolilor dã anaforaua prin care Petrache

Poenaru este numit profesor definitiv la ºcoala de la Sfântul Sava din Bucureºti.

În ziua de 1 octomrbie 1825, Eufrosin Poteca deschide la Bucureºti, în

cadrul ºcolii de la Sfântul Sava, în prezenþa mitropolitului Grigorie Dascãlul ºi a

marilor boieri efori, cursul sãu de filosofie.

La 20 mai 1826 îºi deschide porþile ªcoala de ºtiinþe, în limba româneascã,

din Craiova, având ca profesori pe Stancu Cãpãþâneanu (elev al lui Gheorghe

Lazãr) ºi pe Grigore Pleºoianu (elev al lui Ion Heliade-Rãdulescu). Grigore

Pleºoianu a fost profesor ºi la Cerneþi ºi se intitula „enginer hotarnic”, meserie cu

care s-a ocupat toatã viaþa, dupã retragerea din profesorat.

La 15 iunie 1826, Eforia Scoalelor dã anaforaua în care se vorbeºte despre

bogata activitate (ºapte ani de activitate) a ºcolii de la Sfântul Sava, frecventatã de

foarte mulþi elevi. ªcoala lui Ion Heliade-Rãdulescu cãpãtase un frumos renume,

unde erau trimiºi bursieri ºi din Moldova ca sã o urmeze. Andrei Teodorescu care

a fost profesor foarte activ la Seminarul Socola ºi care a tipãrit o aritmeticã în anul

1830, a fost elev al ºcolii de la Sfântul Sava, când era condusã de Ion

Heliade-Rãdulescu.

Tinerii trimiºi la studii în strãinãtate în anul 1820, contribuie mult la ridicarea

nivelului ºcolii de la Sfântul Sava. Astfel, Eufrosin Poteca care urmeazã filosofia

5 Pitac – decret.
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(refuzând ordinul dat de Eforia ªcoalelor ca sã se lase de filosofie ºi sã se apuce

imediat de matematicã, rãspunzând „creerul omului nu-ºi poate schimba dintr-o

zi într-alta predispoziþiunile naturale pe care le are pentru anumite ºtiinþe”), este

numit profesor de filosofie la Gimnaziul Sfântul Sava începând din 26 octombrie

1826. Simion Marcovici este numit profesor de matematicã ºi filosofie la Colegiul

Sfântul Sava din Bucureºti începând cu data de 15 septembrie 1827. Ion Pandele

avusese însãrcinarea sã urmeze matematicile la Paris, dar când a ajuns acolo ºi a

vãzut starea de inferioritate a cunoºtinþelor lui (cu toate cã în þarã i se zicea

„matematicianul”) faþã de nivelul ridicat al matematicilor la Universitatea din

Paris, ºi-a pus capãt zilelor. Eforia ªcoalelor se gândeºte sã-l trimitã în locul lui pe

Ion Heliade-Rãdulescu, dar rãmânea ºcoala fãrã însufleþirea pe care i-o dãdea

acesta. A fost trimis Petrache Poenaru (care se afla la Viena la studii trimis de

familie). Acesta a cerut sã i se plãteascã un „corepetitor” cãci „matematica sublimã,

fãrã ajutorul vreunuia care o ºtie, nu se poate învãþa într-un an”. În anul 1826,

cere sã se ducã la Paris, deoarece Politehnica din Viena este în faºã. I se admite. În

mai 1827 Petrache Poenaru obþine în Franþa brevetul de invenþie pentru „condei

portãreþ fãrã sfârºit, alimentându-se însuºi cu cernealã” (toc rezervor). La

întoarcerea în þarã, Constantin Moroiu þine cursul de legi.

Trebuie sã remarcãm influenþa boierului Constantin Golescu asupra lui Ion

Heliade-Rãdulescu. Constantin Golescu a fost la Paris în 1801 – 1802 ca sã

vorbeascã cu Napoleon I de soarta þãrii sale ºi vãzuse starea de inferioritate în care

se gãsea cultura la noi, faþã de ce era în Occident. În anul 1821, fiind refugiat la

Braºov, cautã sã facã o Societate culturalã româneascã pentru înfiinþarea de ºcoale.

Când cei patru copii ai lui se fac de ºcoalã, pleacã cu ei în Apus ºi lasã doi la studii

în Munchen ºi doi la Geneva. Astfel, a fãcut trei cãlãtorii în 1824, 1825 ºi 1826

pentru a-ºi vizita copiii. Viziteazã Pesta, Vienna, Graz, Triest, Padova, Verona,

Milano, Munchen, Geneva, Berna º.a. ºi a publicat impresiile culese, în „Însemnare

a cãlãtoriei mele”, tipãritã la Buda în anul 18266. La întoarcerea din cãlãtoriile

sale în Europa, îl cunoaºte pe Ion Heliade – Rãdulescu cãruia îi dã tot sprijinul ºi

din ideile lor a izvorât necesitatea de a întemeia o „Societate secretã”, mascatã

prin „Societatea literarã”, ale cãrei principii au fost ordonate de Heliade-Rãdulescu

în anul 1827: (1). ªcoala de la Sfântul Sava sã se împlineascã ºi sã se înalþe la

gradul de colegiu. Dupã modelul acesta sã se creieze alta la Craiova; (2). Crearea

ºcoalelor normale în capitala fiecãrui judeþ prin elevii ieºiþi din colegii; (3). Crearea

ºcoalelor primare în fiecare sat; (4). Fundarea de jurnale sau gazete în limba românã;

(5). Aboliþia monopolului tipografic; (6). Încurajarea spre traducþiuni ºi tipãrirea

acestora; (7). Stãruirea spre ieºirea din regimul fanariot prin reforme înþelepte sau

6 Constantin (Dinicu) Golescu, Însemnare a cãlãtoriei mele fãcutã în anii 1824, 1825,

1826, ed. N. Hodos (1910), p XLI – XLII.
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reînoirea primelor instituþiuni ale þãrii. Bazele acestei societãþi au fost puse la 29

noiembrie 1827 de cãtre Constantin (Dinicu) Golescu, Ion Heliade-Rãdulescu ºi

Stanciu Cãpãþineanu, la Goleºti.

Ion Heliade-Rãdulescu a tradus cãrþi de matematici pentru cursul lui, dar

dintre ele nu a tipãrit decât Aritmetica (tradusã dupã Francoeur), de abia în anul

1832, când îºi avea tipografia lui proprie.*

Este sigur cã mulþi dintre elevii lui Heliade-Rãdulescu nu au stat la ºcoalã

pânã sã facã ºi cursurile de inginerie, deoarece înainte de punerea în aplicare a

Regulamentului Organic nu erau în toatã Þara Româneascã mai mult de 10 ingineri

hotarnici bine recunoscuþi ca atare. De altfel, spusele lui Constantin (Dinicu)

Golescu dovedesc cã din ºcoala lui Heliade-Rãdulescu nu au putut ieºi pânã în

1826 destui ingineri hotarnici pentru a nu se mai plânge lumea de lipsa lor. În

plus, sã considerãm ºi inginerii topografi pregãtiþi în alte pãrþi. De exemplu, un

unchi al lui Petrache Poenaru, Grigore Oteteliºeanu, care practica ingineria

hotarnicã, pânã în anul 1838 fãcuse peste 200 de hotãrnicii, practicând meseria de

un sfert de veac (din anii 1812 – 1813).

La 21 iulie 1828, ªcoala de la Sfântul Sava din Bucureºti îºi înceteazã

activitatea din cauza epidemiei de ciumã ºi holerã. De asemenea, în anii 1828-1829

are loc rãzboiul ruso-turc. ªcoala va sta închisã pânã în anul 1831.

Este de remarcat cã elevii lui Gheorghe Lazãr ºi Ion Heliade-Rãdulescu au

format în Þara Româneascã primele cadre ale reþelei de ºcoli care au fost înfiinþate

(Stanciu Cãpãþineanu, Grigore Pleºoianu, Dimitrie Jianu, Nicolae Simonide,

Constantin Mãlureanu etc.), cãrora li s-au alãturat tineri intelectuali transilvãneni

(Gheorghe Ardeleanu, Ioan Maiorescu, Nicolae Bãlãºescu, Florian Aaron, Iosif

Genilie, Constantin Leca, August Treboriu Laurian º.a.)

* În anul 1836 Ion Heliade Rãdulescu a început sã se afirme ca om polititc. A fost unul

dintre membrii fondatori ai Societãþii Academice Române (1867) ºi primul preºedinte al ei.
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3. CÃUTÃRI MULTIPLE.
PERIOADELE DE FACERE, PREFACERE,

DESFACERE ªI REFACERE

Eforturile fãcute pentru dezvoltarea unui învãþãmânt tehnic în Þara

Româneascã, nu au avut rezultate imediate. Aceasta s-a datorat faptului cã paralel

cu desfãºurarea cursurilor se pregãteau ºi cadrele didactice. Pregãtirea temeinicã

a acestora se fãcea în strãinãtate ºi era costisitoare. În plus, Principatele Române

erau înconjurate de trei imperii (otoman, rus ºi austriac) care cãutau sã-ºi exercite

influenþa asupra lor sau chiar sã le anexeze o parte din teritoriu. În aproximativ

120 de ani, ºapte rãzboaie (1711, 1716-1718, 1736-1739, 1768-1774, 1787-1792,

1806-1812, 1828-1829) s-au purtat pe teritoriul lor, provocând distrugeri care au

condus la dezvoltarea nefireascã a economiei.

Parcurgând programul societãþii mascate prin „Societatea literarã” din 1827,

ne dãm seama de starea de înapoiere în care se afla învãþãmântul elementar ºi

secundar în Þara Româneascã. Nici nu putea fi vorba de un învãþãmânt superior

tehnic. Constantin (Dinicu) Golescu a murit în anul 1829, iar realizarea ideilor lui

ºi ale lui Ion Heliade-Rãdulescu a fost opritã de ocupaþia ruseascã.

În anii 1828 – 1829 a avut loc rãzboiul ruso-turc care a fost declarat la 26

aprilie / 8 mai 1828 de cãtre Rusia. În anul 1828 trupele ruse au repurtat succese

pe frontul din Caucaz, iar în anul 1829 armata rusã dupã cucerirea Silistrei, a

traversat Balcanii ºi a ajuns la Adrianopole. Sub presiunea celorlalte puteri ale

Europei, între cele douã puteri beligerante a fost încheiatã Pacea de la Adrianopole

(2/4 septembrie 1829). În tratatul de pace de la Adrianopole, se prevedeau

urmãtoarele pentru Principatele Române (Þara Româneascã ºi Moldova): –

garantarea privilegiilor recunoscute prin tratatele anterioare; – acordarea

libertãþii comerþului ºi – acceptarea administraþiei naþionale. Într-un act separat,

anexat acestui Tratat, se prevedea: – restituirea cãtre Principatele române a

raialelor din stânga Dunãrii; – stabilirea graniþei pe thalwegul fluviului; – domni

aleºi pe viaþã; – interdicþia pentru musulmani de a stãpâni pãmânturi în Principate;

– stabilirea unui cordon sanitar ºi al carantinelor ºi constituirea unui corp înarmat

pentru paza acestora; – libertatea navigaþiei pe Dunãrea; – desfiinþarea obligaþiei
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de furnituri în favoarea Porþii; – recunoaºterea autonomiei celor douã Þãri Române;

– în afarã de haraci trebuiau sã se plãteascã în continuare Porþii, în acord cu

dispoziþiile hatiºerifului din 1802, dãrile cunoscute sub numele de idiye ºi rekiabe,

precum ºi o sumã egalã cu valoarea tributului la fiecare domnie nouã; – Poarta se

obliga sã confirme regulamentele administrative elaborate în timpul ocupaþiei

ruseºti. În al doilea act, separat, se prevedea: – stabilirea modalitãþilor plãþii

eºalonate ca despãgubiri de rãzboi. Rezultatul acestor stipulaþii este rãmânerea

celor douã Principate (Þara Româneascã ºi Moldova) ºi a Silistrei sub ocupaþia

rusã, care a durat pânã în 1834.

Regulamentele organice erau chemate sã dea viaþã programului de

transformare a structurilor interne în raport cu spiritul veacului, de modernizare a

socieþãþii româneºti ºi de creare a condiþiilor capabile sã accelereze progresul.

Însã, menþinerea ºi extinderea regimului de privilegii (chiar ºi în condiþiile în care

acestea erau lipsite de substanþa lor feudalã) ºi favorizarea influenþei politice ºi a

amestecului în afacerile interne ale puterii protectoare au fãcut inoperantã, practic,

aplicarea numeroaselor dispoziþii care favorizau funcþionarea mecanismelor

chemate sã instituie ºi sã promoveze progresul. Este de remarcat cã proiectul

Regulamentului Organic a fost dus, mai întâi, la St. Petersburg, spre a fi examinat

de autoritãþile ruseºti. Dupã aceea, Adunãrile extraordinare au fost convocate,

care l-au votat cu uºile închise sub pazã militarã. Apoi, a fost dus la Constantinopol

spre întãrire, unde s-a adãugat la urmã pe neºtiute, un articol pentru vasalitatea

Þãrilor Române faþã de Turcia ºi Rusia. Aplicarea acestui Regulament Organic

s-a fãcut începând cu a doua jumãtate a anului 1832 sub Plenipotenþiarul rus Paul

Kiseleff.

În Regulamentul Organic sunt dispoziþii foarte detaliate pentru organizarea

ºcolilor, deoarece boierii din Comisiune (Grigore Bãlãceanu, ªtefan Bãlãceanu,

Alexandru Vilara, Iordache Filipescu ºi Barbu ªtirbei pentru Þara Româneascã)

au cãutat sã introducã tot ce ºtiau cã ar fi fost folositor pentru cultura literarã ºi

ºtiinþificã a þãrii. Ambele regulamente (atât cel pentru Þara Româneascã, cât ºi cel

pentru Moldova) nu au prevãzut mãsuri pentru organizarea învãþãmântului sãtesc.

La 1 iulie 1830 Generalul Pavel Dimitrievici Kiseleff organizeaza o comisie

pentru a studia starea învaþamântului din Þara Româneasca, care se adreseaza

Eforiei ªcoalelor, arâtându-i masurile ce trebuiesc luate pentru redeschiderea

grabnica a ºcolilor.

Regulamentul Organic a prevãzut patru categorii de ºcoli:

1.  ªcolile începatoare cu patru ani, în care se preda elevilor ºi aritmetica,

geometrie ºi mecanica practica necesare pentru zidarie, dulgherie etc,

2.  Clasele umanioare în care se preda „aritmetica rezonantã” ºi „ þinerea

registrurilor” pe lânga cursuri de limbi, istorie etc.;
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3.  Învþaturi complementare cu trei ani de studiu, în care se preda geometria,

algebra, fizica ºi chimia;

4.  Cursuri speciale ºi anume legile, matematica aplicata ºi agricultura

practica, fiecare câte trei ani.

ªcolile complementare ºi cele speciale urmau sa se înfiinþeze numai la

Bucureºti ºi Iaºi. În afara categoriilor de ºcoli amintite, mai erau „cursuri slobode”

de istorie naturala, greceasca vorbitoare, slavoneasca ºi ruseasca.

Formarea inginerilor civili era un rezultat al claselor de matematica aplicata

de la cursurile speciale, candidaþii trebuiau sa fi absolvit umanioarele ºi

complementarele. Formarea „inginerilor civili” dura trei ani. În primul an, se

predau algebra superioara ºi trigonometria, anume: în primul semestru teorie ºi în

al doilea semestru practica. În acest an ºcolarii trebuiau sa fie deprinºi cu

întrebuinþarea logaritmilor; sã ºtie bine dezlegarea (rezolvarea) triunghiurilor plane

ºi sferice; sã ºtie sã aplice formulele ºi sã cunoascã desenul topografic. În partea

practicã se prevedeau ridicãri de planuri topografice, mãsura ºi împãrþirea

câmpurilor, nivelaþia ºi dresarea de acte de hotarnicie. În al doilea an erau un curs

de geodezie cu canevasurile trigonometrice, întrebuinþarea instrumentelor,

„protejarea harþilor”, figura pamântului ºi un al doilea curs de calcul diferenþial ºi

integral. ªi aici, primul semestru era teoretic ºi al doilea semestru era practic

pentru operaþiuni de geodezie ºi mãsuri barometrice. Fiecare ºcolar trebuia sã

ridice complet planul unui teren accidentat în mãrime de un pãtrat cu laturile de

2000 de stânjeni. În al treilea an era un curs de mecanicã împarþit în douã pãrþi, –

prima parte cuprindea mecanica practica, adicã, învãþarea de mecanisme elementare

ale maºinilor miºcãtoare ºi ajutãtoare ce se întrebuinþeazã în meºteºuguri mecanice,

iar, – a doua parte cuprinde învãþãtura meºteºugurilor la care se întrebuinþeazã

maºini speciale, mai mult sau mai puþin complicate, pentru lucrarea a mai multor

feluri de materii. Al treilea curs era de arhitecturã civilã, care dã o pregãtire generalã

ºcolarilor asupra meºteºugului de a întocmi, a pune în lucru ºi a evalua preþurile

pentru construcþiile care pot fi utile în diferite industrii ºi a da o pregãtire celor

care doresc sã se ocupe în special cu meºteºugul zidãriei, în calitate de ingineri

civili sau arhitecþi.

Ca atare, Secþia de matematicã aplicatã era o ºcoalã de arhitecturã ºi de

inginerie mecanicã.

Secþia de agriculturã practicã de la cursurile speciale, avea în anul III un

curs de „iconomie industrialã”, care avea ca obiect dezvoltarea operaþiunilor

industriale care pot fi compatibile cu lucrãrile agricole. La aceeaºi secþie se

întâlneºte pentru prima datã o preocupare de ordin silvic, deoarece în anul II era

prevãzut un curs de „iconomia pãdurilor”, adicã, un curs de „îngrijirea pãdurilor”

ºi „pentru a se iconomisi ºi a se pazi pãdurile”.
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Regulamentul organic intra în detaliile organizarii ºi administrarii ºcolilor:

– administraþia era încredinþata unui sfat de instrucþie alcatuit de patru efori, un

director ºi un revizor, preºedintele fiind numit de Stapânire; – eforii se îngrijeau

de partea financiarã ºi de numirea profesorilor, de urmarirea activitaþii profesorilor

ºi de evidenþierea celor mai buni elevi la învãþãturã. Profesorii trebuiau: – sã se

afle la ºcoala la ora stabilita pentru a începe lecþii; – sã nu permitã niciunui elev sã

iasã din ora de predare înainte de sfârºitul lecþiei; – sã pregãteascã lecþiile þinute ºi

sã le aibã scrise pentru a le da la tipar când li se cere; – cunoºtinþele transmise

trebuie sã urmãreascã respectul legii, al bunelor moravuri, sã fie în primul rând

oameni de treabã ºi cinstiþi, precum ºi bine pregãtiþi pentru a face faþã în slujba

patriei; – ºcolarul care pierde de trei ori examenul la un curs, nu poate trece la

altul. Absolvenþilor de la cursurile speciale de matematicã aplicatã li se dãdeau

diplome de inginer civil. Autorii ºi editorii de cãrþi dãdeau ºcoalei din Bucureºti

câte cinci exemplare de fiecare carte. Se dãdeau fonduri pentru aparate necesare

laboratoarelor de fizicã ºi chimie, instrumente de geometrie ºi mecanicã, modele

pentru arhitecturã, colecþii etc... ªcolile puteau tipari cursuri, dând autorilor

jumãtate din numãrul exemplarelor. Pentru formarea de profesori foarte bine

pregãtiþi se trimit tineri pãmânteni la universitãþile cele mai bune din Europa.

Acestea erau de fapt, ideile care dominau învãþãmântul superior tehnic pe

vremea aceea (prima jumãtate a secolului al XIX-lea).

La 1 noiembrie 1831 îºi redeschide porþile ªcoala Naþionalã de la Sfântul

Sava dupã o întrerupere de trei ani, pricinuitã de rãzboiul ruso-turc (1828/1829),

de diferite molime ºi de noua organizare a Principatelor Române aflate sub ocupaþia

ruseascã ºi turceascã.

Preºedintele pe deplin împuternicit al divanurilor Þãrii Româneºti, generalul

Pavel Dmitrievici Kiseleff însãrcineazã cu organizarea ºi conducerea învãþã-

mântului de toate gradele pe cei mai învãþaþi ºi cu cunoºtinþe mai enciclopedice,

pe cei animaþi de un înalt patriotism dintre fiii þãrii: Petrache Poenaru în Bucureºti

ºi Gheorghe Asachi la Iaºi. Kiseleff urmãrea dezvoltarea învãþãmântului, asistã la

distribuirea premiilor (pe care Eforiile le-au pus în ziua de Sfinþii Petru ºi Pavel,

onomastica lui), dar nu se prea împãca cu tendinþa de latinizare a alfabetului (care

se urmãrea atunci) ºi ar fi dorit ca bursele pentru strãinãtate sã se dea cu precãdere

la Sankt Petersburg.

La 14 decembrie 1831 este numit profesor la Colegiul Sfântul Sava cãrturarul

transilvãnean losif Genilie. La 1 martie 1832 ia fiinþã la Colegiul de la Sfântul

Sava din Bucureºti un curs normal pentru pregãtirea candidaþilor de profesori

judeþeni.

Directorul Colegiului Sfântul Sava, Eufrosin Poteca (începând cu 1

noiembrie 1831), a înzestrat acest colegiu cu biblioteci, colecþiuni, aparate ºi

instrumente de matematicã ºi fizicã. El este creatorul Muzeului Naþional ºi prin
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strãduinþele lui s-a înfiinþat prima Societate de Agriculturã din Þara Româneascã,

aceasta conducând la fondarea ªcoalei de Agriculturã de la Pantelimon, în

programul cãreia intrã ºi un curs de silviculturã. Tot Eufrosin Poteca a dat concursul

Societãþii Filarmonice etc.

Eufrosin Poteca s-a nãscut la Nucºoara, districtul Teleajen din Prahova, în

anul 1786, sub numele de botez Radu. A urmat ªcoala greceascã din Bucureºti (la

Academia Domneascã de la Mânãstirea „Sfântul Sava”), unde a studiat literatura

greacã, limba latinã ºi teologia. În jurul anului 1806 se cãlugãreºte la Mânãstirea

Neamþ, unde primeºte numele de Eufrosin. Între 1816-1818 devine profesor la

Academia Domneascã de la Mânãstirea „Sfântul Sava”. A trecut apoi la Colegiul

„Sfântul Sava” ca ajutor al lui Gheorghe Lazãr, care-l pune sã predea geografia în

limba românã.

În anul 1829 a tipãrit la Pesta „Filosofia cuvântului ºi a nãravurilor”,

traducere a operei filosofului german Johann Gottlieb Heineccius (1681-1741),

prin care a adus o contribuþie importantã la fixarea terminologiei filosofice în

limba românã. În acelaºi an a fost ridicat la rangul de arhimandrit. A mai tradus

din Jean Baptiste Massillon (1663-1742) ºi Jacques Bénigne Bossuet (1627-1704).

Eufrosin Poteca este salvatorul bunicului dupã mamã (care a fost pandur ºi

a fost ascuns la Mânãstirea Gura Motrului) al lui Constantin Rãdulescu-Motru

(1868-1957), filosof ºi psiholog român.

De numele lui Eufrosin Poteca se leagã ºi înfiinþarea unor ºcoli primare în

Mehedinþi, ºcoala din satul Buiceºti purtându-i numele. Prin testament a lãsat

sume însemnate de bani pentru întreþinerea la ºcoalã a cinci elevi la Bucureºti ºi

alþi cinci la Craiova.

La români, din strãbuni, existã zicala „omul sfinþeºte locul”. Aceasta este o

constatare a faptului cã întotdeauna anumite activitãþi sunt impulsionate ºi

dezvoltate, ajungând la scopul dorit, de cãtre

anumiþi oameni aparte. Aºa s-a întâmplat ºi cu

începuturile învãþãmântului ingineresc din Þara

Româneascã. Astfel, lui Gheorghe Lazãr i-a

urmat Ion Heliade – Rãdulescu, lui Ion Heliade

– Rãdulescu i-a urmat Eufrosin Poteca, iar

acestuia i-a urmat Petrache Poenaru.

Petrache Poenaru s-a aflat la studii la

Viena ºi, apoi, la Paris din 1820 pânã în 1832,

cu unele întreruperi. Fiind la Paris, el s-a ocupat

în special de poduri ºi ºosele ºi de ridicarea

planurilor, aceastã ramurã a ºtiinþelor fiind

foarte importantã ºi foarte utilã persoanei lui,

în particular ºi þãrii, în general (dupã cumEufrosin Poteca (1786–1859)
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mãrturisea studentul român C. Brãiloiu). Petrache Poenaru a luat parte la ridicarea

hãrþii Franþei sub conducerea lui Puissant, a vizitat fabrici ºi a fãcut practicã de

agriculturã la moºia unui profesor al sãu. În anul 1831 a vizitat industria din Anglia,

unde s-a informat de mijloacele folosite pentru încurajarea instrucþiei publice, de

înfrumuseþarea oraºelor, iluminatul cu gaz, a vãzut poduri gigantice º.a. La

Birmingham a vizitat construcþia maºinilor cu aburi, la Manchester viziteazã

þesãtoriile ºi cãlãtoreºte la Liverpool cu trenul care se inaugurase numai de un an.

Viziteazã mine de plumb, de fier ºi de cãrbuni, precum ºi uzine metalurgice. Tot

Petrache Poenaru trateazã cu diferiþi industriaºi de la noi înfiinþarea de fabrici de

zahãr, dispozitive pentru iluminat etc.

Cu aceastã frumoasã pregãtire ºtiinþificã ºi tehnicã, Petrache Poenaru revine

în þarã în anul 1832. În þarã, la recomandarea lui Barbu ªtirbei, efor al ºcoalelor, a

fost numit de Kiseleff, director al Colegiului de la Sfântul Sava, urmând marelui

patriot Eufrosin Poteca, fostul director al Colegiului Sfântul Sava din 1831. Eufrosin

Poteca, a fost demis de generalul Kiseleff în anul 1832 ºi surghiunit ca egumen la

mânãstirea Gura Motrului, deoarece la orele de curs prin frazele lui patriotice,

pornite din adâncul conºtiinþei, i-a iritat pe „suveranii” turci ºi pe „protectorii”

ruºi. De fapt, Mitropolitul Neofit I i-a sugerat lui Pavel Kiseleff ca Eufrosin Poteca

sã fie trimis în surghiun la Mânãstirea Gura Motrului ca stareþ. Petrache Poenaru

va þine seama de aceasta în activitatea lui;

de aceea încearcã sã evite pe viitor

asemenea pierderi de elemente de valoare,

prin depunerea unei munci continue,

intense ºi patriotice, dar tãcute. La serbãrile

de sfârºit de an, la sãrbãtori ºi la ziua

onomasticã a Domnitorului, unde era

obligat sã vorbeascã în calitatea sa de prim

reprezentant al învãþãmântului în þarã,

spunea clar ce a fãcut, ce piedici a întâlnit

ºi ce trebuie sã mai facã pentru propãºirea

culturii naþionale. A avut contribuþii

deosebite la lucrãrile Comisiei tehnice a

lucrãrilor publice ºi, apoi, la lucrãrile

Consiliului Tehnic Superior. În acelaºi an,

în decembrie 1832, Petrache Poenaru a fost

numit în funcþia de Director al Eforiei

ªcoalelor Naþionale, funcþie pe care o

deþine pânã în anul 1848. Petrache Poenaru

a fost unul din cei mai capabili ºi mai

serioºi sfãtuitori în problemele de ordin

Sosirea dascãlului Eufrosin Poteca la

mânãstirea Gura Motrului a salvat acest lãcaº

de cult de la pieire
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tehnic, care interesau propãºirea economicã a þãrii. El a þinut cursuri de matematicã,

fizicã ºi chimie. Cursuri foarte bune de matematicã pentru algebrã ºi geometrie au

þinut G. Pop, D. Pavlid (supranumit Pitagora al României). Petrache Poenaru a

tradus, pentru folosul ºcolarilor de la Sfântul Sava, geometria lui Legendre,

algebra lui Alpentauer din limba latinã (în 1841, acesta fiind primul curs de algebrã

din Þara Româneascã), iar cu Hill ºi Florian au alcãtuit un Dicþionar francez –

român de 1660 de pagini (în douã volume) care a servit singur þara o jumãtate de

secol.

Petrache Poenaru este nãscut în 1799 în comuna Beneºti, Vâlcea.

Petrache Poenaru a fost ales membru al Academiei de ªtiinþe din Paris ºi al

Societãþii Academice Române (10 septembrie 1870).

A avut funcþii publice în administraþia Statului: comis (1832), clucer (1841),

agã ºi deputat de Dolj în Obºteasca Adunare.

A înfiinþat Orchestra Filarmonicii din Bucureºti, ªcoala de Agriculturã de

la Pantelimon, ºi Muzeul Naþional de Antichitãþi.

În octombrie 1832, Florian Aron este

numit profesor de istorie la Sfântul Sava din

Bucureºti, funcþie în care stã pânã în anul 1848.

În luna decembrie 1834, Simion Marcovici

publica în Bucureºti manualul didactic Curs de

retoricã, acesta fãcând parte din tematica ºcolarã.

În anul 1836, Eftimie Murgu este numit

profesor de filosofie ºi de drept natural la

Colegiul Sfântul Sava din Bucureºti ºi apare

manualul „Elemente de desen ºi arhitecturã”

de Carol Wallenstein, pictor ºi profesor la

Colegiul Sfântul Sava, acesta fiind primul

manual didactic de desen ºi arhitecturã pentru

învãþãmântul de ingineri din Þara Româneascã.

Ca director al Eforiei ªcoalelor, Petrache Poenaru a condus tot învãþãmântul

românesc în Þara Româneascã pânã în anul 1848, cu multã râvnã, cu mult tact ºi

cu multã pricepere. În privinþa învãþãmântului de ingineri, Petrache Poenaru

contribuie la îmbunãtãþirea calitãþii acestuia. Încã din anul 1833, de acord cu Barbu

ªtirbei, efor al ºcoalelor, pe motiv cã copiii ies prea fragezi din „umanioare”, mai

introduce douã clase la Colegiul Sfântul Sava, care îi permit sã dezvolte mai mult

ºtiinþele matematice ºi sã le finalizeze prin lecþii de ridicãri de planuri. Într-un

articol „ªtiinþa inginereascã”, apãrut în anul 1838, Petrache Poenaru fãcând o

analizã criticã a inginerilor pregãtiþi mai înainte, aratã cã „acum avem în ºcoala

naþionalã cursuri regulate de învãþãtura matematicii teoretice ºi practice, pe cât

Petrache Poenaru (1799–1875)
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trebuieºte pentru a se face buni ingineri topografi ºi pe tot anul ies tineri bine

deprinºi la aceastã ºtiinþã; dar, fiindcã acum aceastã îndeletnicire nu are vreo

carierã sigurã, aceºti tineri, ieºind din ºcoale, se dau la alte slujbe”. Este de

remarcat faptul cã în perioada Regulamentului Organic în Þara Româneascã,

învãþãmântul a înregistrat progrese însemnate. În anul 1836 se înregistrau 865 de

elevi la ºcoala de la Sfântul Sava ºi 370 la celelalte ºcoli din Bucureºti. La ºcolile

din oraºe erau 3141 elevi. În anul 1842 funcþionau 18 profesori la Sfântul Sava la

657 elevi 7.

Domnitorul Alexandru Ghica (1834-1842) sprijinã învãþãmântul de ingineri

ºi în 1836 hotãrâse sã se mãsoare de ingineri toate moºiile ºi sã le fixeze hotarele

de judecãtori în termen de opt ani. Din motive cã nu se afla în Þara Româneascã

destui ingineri, se amâna punerea în lucru a acestui proiect pânã dupã 12 ani. Pe

vremea aceea printre inginerii cu oarecare vazã, erau: E. Salmen, Ion Paladi, Teodor

Diamandi, Predelici, Alexandru Popovici, Grigore Oteteleºeanu, Nicolae Carada,

Panaiotache Kopcea, Rãduþ, Dimitrie Fratostiºeanu, August Treboniu Laurian,

º.a. Ardeleanul August Triboniu Laurian, cu studii universitare ºi la Politehnica

din Viena, este adus în anul 1842 profesor de filosofie la Sfântul Sava, de cãtre,

Petrache Poenaru. Se remarcã ºi existenþa liberei practice de inginer (de exemplu,

Al. Cristea Orascu în anul 1840).

În privinþa celorlalte ramuri de inginerie s-a fãcut prea puþin. Astfel, se

cerea sã se facã drumuri (poduri) din lemn ºi din piatrã, sã se dezvolte navigaþia,

sã se amplifice lucrul în mine º.a.

În anul 1845 inginerul Balzano prezintã Domnitorului Gheorghe Bibescu

(1842-1848) un proiect de poduri ºi ºosele în Valahia, pe care îl trimite Sfatului

Administrativ, afirmând cã este „cel dintâi semn al începerii civilizaþiei ºi

singurul mijloc al desãvârºirii ei”. Domnitorul Bibescu, abia în februarie 1847

iscãleºte ofisul8 prin care se organiza o Direcþie a Lucrãrilor Publice cu patru

despãrþiri (secþii): 1- inginereascã; 2 – lucrãri de drumuri ºi poduri; 3 – arhi-

tecturã; 4 – lucrãri hidraulice. Se prevãzuserã posturi de ingineri, conductori,

privighetori, topografi, desenatori, calfe de zidari ºi de dulgheri ºi personal

administrativ. ªefii celor patru secþii constituiau un „Comitet al direcþiei

lucrãrilor publice”, care: – examina proiectele mai importante chemând ºi ingi-

neri specialiºti sau arhitecþi ai Statului; – dãdea diplomã agenþilor tehnici cu

pregãtire în matematici elementare, în urma susþinerii unui examen la care se

verificau cunoºtinþele practice în specialitatea în care vroiau sã lucreze. Nu se

cunosc rezultatele pe care le-a dat aceastã organizaþie, deoarece a durat numai

un an din cauza Revoluþiei de la 1848.

7 Istoria învãþãmântului din România, Compendiu, Bucureºti (1971 p. 116).
8 Ofisul este o decizie, un decret domnesc.
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Dacã la sfârºitul deceniului al treilea al secolului al XIX- lea, dintre tinerii

cu studii în strãinãtate întorºi în þarã nu s-a semnalat niciunul cu ºcoli tehnice

absolvite, la sfârºitul deceniului al patrulea al aceluiaºi secol îi remarcãm pe

Alexandru Golescu (Arapila) întors în anul 1839 cu diploma de inginer din Franþa,

unde a urmat ªcoala Centralã de Arte ºi Manufacturi; Ion Ghica (premiant al

Colegiului Sfântul Sava), primul inginer de mine, român, pe care l-am avut, care

a absolvit ªcoala Naþionalã Superioarã de Mine de la Paris, º.a.

Pe timpul domnitorului Gheorghe Bibescu au fost trimiºi mai mulþi tineri

la Paris, Berlin etc. pentru diferite studii de inginerie. Cheltuielile pentru aceastã

acþiune erau destul de mari. Astfel, datoritã acestui fapt, profesorii francezi de la

noi, în dorinþa de a acoperi catedre ºi de a da o directivã francezã instrucþiunii din

Þara Româneascã, acrediteazã ideea cã: „decât sã se ducã tinerii noºtri la ºcoli

pariziene, nu e acelaºi lucru dacã acele ºcoli ar veni ele aici?”. Partizanii acestei

teorii (mai ales, boierii mai mici, care nu aveau mijloace sã înveþe copiii la Paris)

l-au convins pe Domnitorul Gheorghe Bibescu. Acesta, la începutul anului 1847,

face o lege prin care toate cursurile cu caracter internaþional (matematicile, ºtiinþele

fizice, filosofie, istoria universalã etc.) sã se predea în limba francezã ºi apoi se

înfiinþeazã ºi un Colegiu francez condus de Monthy. Din fericire aceastã reformã

a fost rãsturnatã de Revoluþia din 1848, anul urmãtor, revenindu-se la învãþãmântul

naþional.

Petrache Poenaru a participat la Revoluþia de la 1848, unde a fãcut parte din

Comisia pentru liberarea robilor, alãturi de Ioasaf Znagoveanu ºi Cezar Bolliac.

El este nãscut la 10 ianuarie 1799 în Beneºti, judeþul Vâlcea ºi a decedat în 1875

la Bucureºti.

Petrache Poenaru a fost pandur ºi om de încredere al lui Tudor Vladimirescu;

este creator al steagului României moderne, dupã modelul francez. La intrarea

armatei lui Tudor Vladimirescu în Bucureºti, Tudor a purtat pentru prima datã

tricolorul actual, preluat ulterior de paºoptiºti, care l-au impus în conºtiinþa

neamului.

În Þara Româneascã, odatã cu începuturile Revoluþiei de la 1848, se „stinge”

tot învãþãmântul din þarã, de la cel mai de jos la cel superior. Localurile ºcolilor au

fost transformate în spitale, cazãrmi sau grajduri pentru trupele de ocupaþie, turceºti

sau ruseºti. Atât „Sublima Poartã” cât ºi „Sankt Peterburgul” nu vedeau cu ochi

buni iniþiativele patrioþilor români care doreau: – o Constituþie, – o adunare

naþionalã alcãtuitã echitabil, – libertatea presei, – garda naþionalã, – impozite

proporþionale cu starea materialã, – responsabilitatea ministerialã, – desfiinþarea

rangurilor. Astfel, generalul rus Duhamel ar fi trebuit sã audã cã „nu voim a ne

supune niciodatã Rusiei politiceºte”, cã „pretindem a ni se lãsa nouã Dunãrea ºi

linia Mãrii Negre” ºi „a ni se reîntrupa Basarabia”. La 13/25 iunie 1848, odatã cu

abdicarea domnitorului Gheorghe Bibescu ºi cu constituirea celui de – al doilea
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Guvern provizoriu, care a preluat conducerea statului, în Þara Româneascã a fost

instaurat un regim revoluþionar, preºedinþia guvernului fiind încredinþatã

mitropolitului Neofit II (1840 -1849). În 19/31 iulie 1848 are loc trecerea armatei

otomane de la Rusciuk la Giurgiu, care ajunge la Bucureºti în 13/25 septembrie

acelaºi an. S-a trecut la înlãturarea, prin arestare a fruntaºilor Revoluþiei, care au

refuzat sã accepte restatornicirea Regulamentului Organic. În locul Locotenenþei

domneºti (Ion Heliade-Rãdulescu, Nicolae Golescu ºi Cristian Tel, aleasã la 28

iulie / 9 august 1848 ºi recunoscutã de Suleiman Paºa, comisarul Porþii în 29 iulie

ºi 10 august 1848), a fost numit caimacan 9 marele vornic Constantin Cantacuzino.

Fruntaºii revoluþionari arestaþi au fost condamnaþi la un lung ºi dureros exil, din

care unii nu aveau sã se mai întoarcã. În 15/27 septembrie 1848 are loc intrarea

armatei Ruse în Þara Româneascã ºi în 25 septembrie/ 07 octombrie 1848,

caimacanul Constantin Cantacuzino ºi Comisarul Porþii, Faud Efendi, dau decretul

privind exilarea fruntaºilor revoluþionari din Þara Româneascã.

În 19 aprilie / 01 mai 1849 are loc Convenþia ruso-turcã de la Balta- Liman

prin care sunt numiþi ca domni Barbu Dimitrie ªtirbei (1849-1853, 1854-1856) în

Þara Româneascã ºi Grigore Alexandru Ghica (1849-1853, 1854-1856) în Moldova.

Astfel, în 1849- 1851 are loc ocupaþia ruso-turcã.

Profesorii care au luat parte la Revoluþia de la 1848 (direct sau indirect) au

fost expatriaþi, iar ceilalþi au primit lefuri cu obligaþiunea de a scrie sau traduce

cursuri care pot fi date la tipar dupã deschiderea ºcolilor. Astfel, Alexandru Orascu

a tradus Geometria descriptivã a lui Lefébure de Fourcy; D. Pavlid a scris o carte

de Aritmeticã raþionalã ºi alta de Geometrie (aceasta din urmã dupã Sirod); Al.

Pop a scris cursul Þinerea registrelor; Ion Poenaru a scris o carte de Desen, o alta

de Arpentagiu (tehnica mãsurarii pe teren a parcelelor cadastrate) ºi o Geometrie

practicã º.a. Alexe Marin, care fusese trimis de Eforia ªcolilor la Berlin ºi la

Paris, vine în þarã în anul 1849 ºi i se cere sã scrie cãrþi de fizicã ºi de chimie

(Alexe Marin a fost dupã începerea cursurilor profesor ºi mai târziu, rector al

Universitãþii din Bucureºti).

La 16 iunie 1849 Poarta îl numeºte domnitor pe Barbu Dimitrie ªtirbei,

care era la curent cu nevoile ºi aspirþiile þãrii, deoarece anterior fusese subprefect

ºi prefect, primar ºi ºeful poliþiei Capitalei, ministru de culte ºi cu idei asupra

organizãrii unui Stat modern.

Barbu Dimitrie ªtirbei (nãscut în august 1799 la Craiova ºi decedat în 12

aprilie 1869 la Nisa) este fratele principelui Gheorghe Bibescu, fiul lui Dimitrie

Bibescu ºi al Ecaterinei Vãcãrescu. A fost adoptat de bogatul sãu unchi, Barbu

ªtirbey, cãruia i-a preluat numele. Dupã ce a studiat istoria ºi ºtiinþele de stat la

9 Caimacan-ul este locþiitor al domnitorului.
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Paris, în anii 1817-1821, devine sub domnia lui Alexandru Ghica vistiernic, iar

între anii 1829-1847 ocupã funcþii importante în administraþia publicã (ministru

de interne, ministru al cultelor, ministru de justiþie etc. ºi secretarul comisiei de

redactare a Regulamentului Organic). A fost un domnitor prudent, activ ºi foarte

bun organizator.

Dupã Convenþia de la Balta Liman din 1849, Þara Româneascã a întreþinut

armata de ocupaþie ruso-turcã ºi a putut sã obþinã retragerea ocupanþilor abia în

1851. Prin economii ºi controlul sever al cheltuielilor, a reuºit sã scadã douã treimi

din datoriile þãrii ºi a gãsit timp ºi mijloacele necesare chiar ºi pentru activitãþi

constructive. Domnitorul Barbu Dimitrie ªtirbei a ridicat Teatrul din Bucureºti, a

redeschis ºcolile închise pe timpul Revoluþiei de la 1848, a mai îmbunãtãþit

dispoziþiile Regulamentului Organic cu privire la þãrani º.a.

În prima parte a domniei lui Barbu ªtirbei, Þara Româneascã a fost sub

ocupaþie ruso-turcã (1849-1851); în 1863 în octombrie, când începe ocupaþia

ruseascã, s-a retras la Viena ºi în octombrie 1854 a fost rechemat sã domneascã

sub ocupaþie austriacã.

Domnitorul ªtirbei cere sã i se facã imediat un raport asupra învãþãmântului,

numind o comisie alcatuitã din Petrache Poenaru, Simion Marcovici ºi C.N.

Brailoiu, care sã-i prezinte un proiect de organizare a învãþãmântului naþional.

Barbu Dimitrie ªtirbei (1799–1869;

domnitor: 1849–1853, 1854–1856)

Monument în cinstea lui Barbu ªtirbei în parcul

Zãvoi din Râmnicu Vâlcea
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Comisia ºi-a terminat lucrãrile în septembrie 1850 ºi în luna urmãtoare (octombrie

1850), domnitorul ªtirbei ordonã redeschiderea ºcolilor pe anul 1851, chiar de la

începutul acestuia. Proiectul prevedea ºcoli primare, colegiuri sau gimnazuri ºi

facultãþi, din care „una specialã de inginerie civilã ºi alta de legi”.

În anul 1851, reþeaua de învãþãmânt din Þara Româneascã nu cuprindea

nici 2000 de elevi ºi nici o ºcoala sãteascã. Situaþia aceasta privind instrucþiunea

publicã a þãranilor se va menþine în întreaga domnie a lui Barbu ªtirbei. În mediul

urban au fost deschise ºcolile primare de patru ani, unde în vara anului 1853

funcþionau 24 astfel de ºcoli, cu un numãr total de 8055 elevi. În aceste ºcoli

puteau fi admise ºi fetele pânã la vârsta de 12 ani. În aceste ºcoli se studiau: limba

românã, matematicã elementarã, istoria, economia casnicã ºi fizicã.

În gimnaziul de la Sfântul Sava, s-au reluat cursurile în ianuarie 1851, cu

214 elevi ºi în toamna aceluiaºi an, Eforia ªcoalelor se îngrijea de o clãdire pentru

300 de interni destinatã gimnaziului respectiv.

În legaturã cu facultatea de inginerie (se pare cã la Bucureºti în anul

1850, s-a înfiinþat ªcoala de Poduri ºi ªosele, cel dintâi nucleu al unei viitoare

ªoli Politehnice), în proiectul Comisiei (P. Poenaru, S. Marcovici ºi C.N. Brailoiu),

înfiinþatã de domnitorul Barbu ªtirbei în anul 1849, prezentat de comisie în anul

1850, se prevedea:

„În ºcoala de inginerie, materiile învãþãturilor s-au combinat cu scop de a

se da elevilor cele mai temeinice principiuri de topografie, construcþie a podurilor

ºi ºoselelor ºi de arhitecturã, prin învãþãtura ºtiinþelor matematice aplicate la

desen, la mãsurãtoare, la calcul, la cunoºtinþa puterii materiilor de construcþii, la

mecanicã ºi prin învãþãtura osebitelor ordine de arhitecturã”.

ªcoala respectivã de inginerie se înfiinþa deocamdatã numai la Bucureºti.

Autorii proiectului cereau cã „spre a se putea pãzi o bunã disciplinã în ºcoalã ºi

spre a da corpului profesoral o organizaþie mai omogenã ºi mai strânsã, trebuinþa

cere ca în gimnaziu ºi în ºcoalele mai înalte de inginerie civilã ºi de legi sã se

orânduiascã unul din profesorii lor, cãpetenie, sub titlul de rector, care sã aibã

dreptul de inspecþie ºi de priveghere imediatã asupra celorlalþi profesori ºi a pazei

bunei orânduieli în clase”.

Programul cursurilor de inginerie (pentru a forma ingineri topografi, ingineri

de ºcoli ºi arhitecþi) era urmãtorul:

Anul I: Trigonometrie aplicatã la ridicarea de planuri; Cunoºtinþe mine-

ralogice a materialelor; Puterea lemnelor; Geometria descriptivã; Desenul topo-

grafic ºi de peisagiuri în toate zilele.

Anul II: Elemente de mecanicã aplicatã la deosebite maºini uzuale;

Principiile clãdirii ºoselelor ºi podurilor din lemn ºi piatrã; Principiuri de arhi-

tecturã ºi deosebitele ordine cu podoabele lor.
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Anul III: Perspectiva ºi construcþia umbrelor; Compoziþia în arhitecturã de

felul de clãdiri civile ºi religioase; Operaþii practice la ridicarea de planuri ºi la

construcþii tehnice în ºtiinþele de mai sus.

Anul IV: Lucrarea hãrþilor; Calculul operaþiunilor; Aplicaþii ºi practicã.

Se detalia ce sã se facã în primul ºi al doilea semestru. Examenul de diplomã

se susþinea în luna aprilie, iar cei care luau diploma „se vor alãtura, pentru mai

multã practicã, pe lângã vreun ºef – architect sau inginer de poduri ºi ºosele, sau

hotarnic, dupã specialitatea ce vor voi a îmbrãþiºa fiecare ºcolar”.

Pentru ca sã atragã candidaþii la ºcolile de inginerie ºi de alte specialitãþi,

Comisiunea (P. Poenaru, S. Marcovici ºi C.N. Brailoiu) propunea ca: – „nimenea

sã nu fie primit în funcþiunea de inginer pentru poduri ºi ºosele, sau inginer arhitect,

sau inginer topograf, dacã nu va înfãþiºa diplomna pentru cursul de inginerie civilã”;

– „nimeni nu va fi primit a exercita profesiunea de hotarnic sau avocat, dacã nu

avea diploma de legi”; iar hotarnicul – „care va voi sã fie ºi inginer topograf, va fi

dator sã aibã ºi diplomã pentru cursul special de inginerie civilã”.

Rezultã cã pentru a ajunge hotarnic, trebuie sã fi absolvit douã facultãþi.

Domnitorul Barbu ªtirbei: – ordona ca învãþãtura sã fie naþionalã ºi adaptatã

trebuinþelor þãrii; – aproba înfiinþarea unei Facultãþi de ªtiinþe cu trei secþiuni:

topografia, poduri ºi ºosele, arhitectura; – promite cã va înfiinþa în curând o

ºcoalã de agriculturã ºi de economie ruralã ºi alta de arte. De asemenea, cere ca

la cursurile superioare, candidaþii sã treacã un examen general, chiar dacã au un

atestat de la vreun Colegiu, cãci numai aºa se pot urma cursurile cu succes.

ªcolile se deschid la 8 ianuarie, însã din lipsã de candidaþi pentru „Facultatea

de Ingineri”, Eforia ªcoalelor care se reinstalase mai înainte, admite fãrã concurs

pe absolvenþii fostelor clase complementare, creând însã un examen de aritmenticã,

algebrã ºi geometrie.

Eforia ªcoalelor (compusã din: P. Poenaru, S. Marcovici, A. Filipescu, I.

Florescu ºi Dr. Arsaki) anunþa pentru aprilie 1851 concurs pentru ocuparea

catedrelor punând pânã atunci suplinitori. Printre aceºtia era ºi Alexe Marin pentru

fizicã ºi chimie. Domnitorul Barbu ªtirbei îi aproba, fãcând, însã, observaþii cã

unii profesori se însãrcinaserã sã facã atât cât nu pot duce ºi cã este nevoie de a da

un nou impuls învãþãturii, fãrã a admite pretenþii neacoperite. De atunci s-a deschis

problema „cumulului de catedre”.

Facultatea de Legi s-a deschis în noiembrie 1851, pe când Facultatea de

Inginerie Civilã nu se ºtie când. În toamna anului respectiv se reînfiinþeazã clasele

complementare la care gãsim cursurile de: algebrã, predatã de P. Pavlid; geometrie,

predatã de G. Pop; fizicã ºi chimie, predate de Alexe Marin. Deoarece era necesar

un timp lung pentru a se obþine ingineri pe aceastã cale, s-au organizat cursuri

sumare de iarnã pentru a se forma agenþi de poduri ºi ºosele, cu cunoºtinþe mai
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mult practice decât teoretice. Se admit 15 elevi ºi în octombrie 1851, Alexandru

Orãscu este numit profesor de geometrie descriptivã la Facultatea de Inginerie

Civilã din cadrul Colegiului Sfântul Sava.

La 5 decembrie 1851, domnitorul Þãrii Româneºti dispune ca în cadrul

ªcolii de Drumuri ºi Poduri (ªcoala de Poduri ºi ªosele) din Bucureºti, sã se

organizeze examene lunare obligatorii, iar la finele cursului, examen general, pe

baza cãruia absolvenþii erau primiþi în corpul constructorilor de poduri ºi ºosele.

La 10 decembrie 1851, I. Constantinescu a fost numit profesor de mecanicã

la ªcoala de Drumuri ºi Poduri din Bucureºti.
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4. TREZIREA LA REALITATE.
ÎNVAÞAMÂNTUL ADEVARAT CERE EXIGENÞA.

SE CONTINUA PERIOADELE DE FACERE,
PREFACERE, DESFACERE ªI REFACERE

Din prezentarea fãcutã pânã acum asupra învãþãmântului ingineresc în Þara

Româneascã, s-a constatat cã absolvenþii în domeniul ingineriei ai ªcolii de la

Mânãstirea „Sfântul Sava” nu satisfãceau întru totul cerinþele de dezvoltare

economicã ale þãrii. Aceste cerinþe erau impuse de þãrile avansate a cãror dezvoltare

economicã era în pas cu revoluþiile industriale. Pentru a asigura o dezvoltare mai

rapidã, conducerile politice care s-au succedat la conducerea Þãrii Româneºti, au

angajat în posturile de decizie pentru lucrãrile inginereºti mulþi specialiºti pregãtiþi

în strãinãtate (Franþa, Germania, Austria). Absolvenþii ºcolii de inginerie de la noi

erau verificaþi, la sfârºitul ºcolii, atât de profesorii lor cât ºi de specialiºti din

Direcþia de lucrãri publice sau alte organisme ale Ministerului Lucrãrilor Publice.

Astfel, s-a constatat cã foarte puþini dintre absolvenþi corespund cerinþelor.

De asemenea, s-a constatat ca unii dintre cei admiºi sã lucreze în domeniul

ingineriei nu fãceau faþã pe deplin meseriei. Concluzia fireascã a fost cã un

învãþãmânt ingineresc util cere exigenþã deosebitã.

Cu toate cã aceastã idee era intuitã cu mulþi ani în urmã, în deceniul al

ºaselea al secolului al XIX – lea s-a ajuns ca ºi conducerea politicã a Þãrii

Româneºti sã înþeleagã pe deplin concepþia specialiºtilor din inginerie. Astfel,

domnitorul Þãrii Româneºti, Barbu Dimitrie ªtirbei, pregãtit la Paris în istorie ºi

ºtiinþele de stat, ºi-a dat seama cã este necesarã o schimbare, deoarece „prea se

bate pasul pe loc”.

Pentru organizarea pe baze serioase a Corpului de poduri ºi ºosele ºi a

serviciilor tehnice ale Statului, domnitorul Barbu ªtirbei ceruse Guvernului francez

sã-i trimitã un inginer capabil ºi experimentat, care sã-i facã aceastã organizare.

În acest scop este trimis în þarã inginerul Louis Chrétien Léon Lalanne, absolvent

al ªcoalei Naþionale de Poduri ºi ªosele din Paris, care executase o mulþime de

lucrãri, trecuse prin mai multe servicii tehnice ºi administrative, avea publicaþii ºi

fusese trimis în Rusia pentru studii ºi cercetãri miniere cu alþi ingineri specialiºti.
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Lalanne soseºte în Þara Româneasca în anul 1852 ºi i se încredinþeazã

Direcþia lucrãrilor Publice, înfiinþatã în acel an, fiind delegat ºi membru în Eforia

Drumurilor (Serviciul de Lucrãri Publice s-a organizat de cãtre domnitor prin

opisul nr 1114 din 10 septembrie 1852, publicat în Buletinul Oficial nr. 18 din 17

septembrie 1852).

Inginerul superior Lalanne avea printre alte îndatoriri ºi pe aceea „de a

djrija ºcoala de aplicaþie ce se va organiza, prin înþelegere, cu Eforia ªcoalelor,

pentru învãþãturi speciale privitoare la lucrãri tehnice”.

Leon Louis Chrétien Lalanne (1811-

1892) a absolvit ªcoala Naþionalã de Poduri

ºi ªosele din Paris.

A fost trimis de guvernul francez la

cererea domnitorului Barbu ªtirbei pentru a

organiza serviciile publice din Bucureºti.

Lalanne a înfiinþat prima ºcoalã de

conducãtori pentru lucrãri publice, unde a fost

director ºi profesor între anii 1852-1853.

Lalanne constatând lipsa în Þara

Româneascã de persoane cu cunoºtinþe

tehnice, cu care sã poatã executa lucrãrile, cere

urmãtoarele: – sã i se aducã ingineri din

strãinãtate; – sã se înfiinþeze o ºcoalã de

conductori de lucrãri publice, deoarece

„conductori empirici” existenþi nu puteau fi

utilizaþi datoritã unei pregatiri precare.

ªcoala de conductori de lucrãri publice, s-a înfiinþat, elevii ºcoalei având

leafa (pentru a fi sigur de candidaþi) ºi fiind obligaþi sã serveascã Statului. În caz

contrar, trebuia sã restituie leafa primitã ºi cheltuielile fãcute, iar în plus, trei ani

nu erau primiþi în nicio funcþie de stat. Domnitorul a aprobat aceste condiþiuni

puse elevilor conductori.

La sfârºitul anului, Lalanne comunicã domnitorului cã trei elevi, Aninoºanu,

Vlacentzie ºi Vlãdescu sunt capabili sã dea examenul de conductor în faþa Comisiei

Tehnice ºi al patrulea elev, Râureanu, care scrie perfect în francezã ºi posedã

într-un înalt grad talentul de desen grafic, îi urmeazã, iar ceilalþi vor fi în curând

în stare sã treacã examenul de conductor clasa III. De asemenea, doi elevi, Zotu

ºi Boureanu care îºi aleseserã specialitatea minelor, sunt recomandaþi pentru

conductori de poduri ºi ºosele, neavând utilizare la mine.

Raportul cãtre domnitor în al doilea an de activitate, cerea: – menþinerea

ºcoalei; – introducerea limbii franceze; – destinarea unui local propriu ºi înalta

protecþie pentru elevi, care erau în genere copii de oameni sãraci, cu familie grea.

Leon Louis Chrétien Lalanne

(1811-1892)
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La al doilea examen au terminat: N. Maxeþianu, D. Vlãdescu, M. Paplica, C.

Demetrescu, Al. Notescu, T. Cristescu, G. Deljean, N. Calinescu, N. Terah ºi Al.

Metraka. Constantin Aninoºeanu, care a terminat pe primul loc, a primit o bursã în

anul 1856 pentru a face studii de inginerie la Viena ºi la Paris, devenind unul din cei

mai de seamã ingineri de la acea vreme.

ªcoala de conductori de lucrãri publice, înfiinþatã de Lalanne, urma sã aibã o

bibliotecã tehnicã ºi un traducãtor care sã explice elevilor sau altora care erau

interesaþi, chestiunile scrise în limba francezã.

Lalanne a depus o activitate deosebitã pentru dezvoltarea ingineriei în Þara

Româneascã. Astfel, el a stabilit traseul ºoselei Ploieºti-Predeal în porþiunile grele

din sus de Comarnic; a fãcut poduri mari care au durat mult timp; a fãcut proiectele

pentru podurile dunãrene, pentru oprirea inundaþiei Damboviþei ºi pentru asanarea

ºi înfrumuseþarea Capitalei; a insistat pentru adoptarea sistemului metric ºi ajunsese

sã realizeze aceastã reformã. Nu o finalizeazã deoarece în august 1853 pleacã la

Paris, din cauza ocupãrii Principatelor Române de cãtre Rusia.

În primãvara anului 1853 Rusia lanseazã un ultimatum voalat Porþii, îngrijoratã

de situaþia creºtinilor din Imperiul Otoman. Încurajatã de Marea Britanie ºi Franþa,

Poarta a rezistat. Turcia este ameninþatã de Rusia cã se vede nevoitã sã ia Principatele

„în gaj”, ca mijloc de presiune. În 21 iunie /3 iulie 1853, Armata rusã trece Prutul,

ocupã Moldova ºi apoi Þara Româneascã. În 4/16 octombrie 1853 apare Manifestul

Porþii Otomane prin care se constatã starea de rãzboi cu Rusia, iar în 11/23 octombrie

are loc retragerea la Viena a domnitorului Barbu ªtirbei. Generalul Budberg este

numit comisar extraordinar ºi preºedinte plenipotent al Rusiei în Principatele Române.

În 18/30 noiembrie 1853 are loc distrugerea flotei Otomane de cãtre cea rusã la

Sinope, în 23 decembrie 1853/4 ianuarie 1854, flotele francezã ºi britanicã pãtrund

în Marea Neagrã ºi în 19/21 februarie este dat Manifestul de rãzboi al Þarului Nicolae

I. În 28 februarie/12 martie 1854 este încheiat Tratatul de alianþã între Franþa, Marea

Britanie ºi Imperiul Otoman, având loc declaraþia de rãzboi a Franþei ºi Marei Britanii

adresatã Rusiei în 16/28 martie 1854. În 2/14 iunie 1854 are loc Convenþia austro-turcã

de la Boiadgi Kioi, în urma cãreia, sub presiunea Austriei, Rusia este obligatã sã

pãrãseascã Principatele, care în august 1854 sunt ocupate de armatele asustriacã ºi

otomanã. În 1/13 septembrie 1854 cei doi domni ai Principatelor sunt invitaþi de a se

întoarce de la Viena în þãrile lor, de cãtre Poarta Otomanã. În 23 septembrie / 5

octombrie 1854, domnitorul Barbu ªtirbei a revenit în Þara Româneascã, unde ºi-a

alcãtuit Sfatul Administrativ din care fãceau parte Nicolae Baleanu, Alexandru

Plagino (ginerele domnitorului), Ioan Câmpineanu, Ioan Oteteleºanu, Barbu

Vladoianu, N. Kretzulescu º.a.

Rãzboiul Crimeei are loc din 1/13 septembrie la 24 octombrie / 5 noiembrie

1854, când s-au desfãºurat bãtãliile de la Alma Balaklova ºi Inkerman. Urmeazã o

serie de tratative între Austria, Franþa ºi Marea Britanie pentru o acþiune comunã în
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problema orientalã. În cadrul Conferinþei de la Viena (3/15 martie -23 mai/4 iunie

1855), în vederea gasirii unei soluþii a conflictului oriental, Bourquenei, reprezentantul

Franþei, a lansat ipoteza Unirii Principatelor. Cucerirea Sevastopolului (27 august/8

septembrie 1855) a grabit þinerea Conferinþei diplomatice de la Viena în vederea

stabilirii preliminariilor de pace (20 ianuarie/1 februarie 1856) ºi deschiderea

Congresului de pace de la Paris (13/25 februarie 1856), urmat de semnarea Tratatului

de Pace de la Paris (18/30 martie 1856) în care s-a prevazut: – reorganizarea

Principatelor Române; – internaþionalizarea cursului Dunarii de jos; – neutralizarea

Marii Negre.

Lalanne vine din nou în Þara Româneascã în anul 1855, în timpul rãzboiului

din Crimeea, pentru a construi ºoseaua Cernavoda – Constanþa (prin care se alimentau

trupele aliate cu produse din Þara Româneascã, deoarece nu se putea trece prin faþa

întãririlor de pe Dunare, de la Reni ºi Ismail, facute de Ruºi). De asemenea, el mai

revine la noi în anul 1878, în Comisiunea internaþionala pentru delimitarea frontierei

dobrogene la Silistra, unde a fixat începerea frontierei de la Dunare astfel încât Þara

Româneasca sa poata construi eventual acolo un pod peste fluviu.

Lalanne a fost în Franþa Director al ªcolii Naþionale de Poduri ºi ªosele ºi

membru al Academiei. S-a stins din viaþa în anul 1891, având 81 de ani.

Inginerul francez, Louis Chrétien Léon Lalanne, este considerat ca adevãratul

întemeietor al învãþãmântului de „ingineri” de poduri ºi ºosele în Þara Româneascã,

deoarece, celelalte ºcoli înfiinþate mai înainte, n-au dat niciun rezultat serios în aceastã

direcþiune.

Încã din anul 1852, domnitorul Barbu ªtirbei a înfiinþat trei catedre, care

urmau ca în anul 1853 sã intre într-o ºcoalã de drept. ªcoala de la Pantelimon a

continuat sã fiinþeze ºi dupã 1850.

La 19 ianuarie 1853 printr-o anaforã a boierilor efori (Arsachi, I. Florescu,

P. Poenaru ºi C. Buºianu) s-au fãcut propuneri de modificare a programului de

inginerie civilã, aprobat prin opisul nr. 1389/1953. Proiectul propus prevede un

curs restrâns într-un mod de a forma ingineri topografi, ingineri de ºosele ºi poduri

ºi arhitecþi în trei ani de studii, programul stabilit fiind:

Anul I: Geometrie descriptivã; Geometrie analiticã; Staticã cu elemente de

mecanicã; Geografie fizicã cu elemente de astronomie; Desen topografic ºi de

peisaje.

Anul II: Principiuri de arhitecturã; Continuaþia în mecanicã; Aplicaþiile

geometriei descriptive la perspective; Stereotomie ºi umbre; Mineralogia cu vorbire

asupra materialelor; Desen topografic ºi de peisaje.

Anul III: Geodezie cu aplicaþie asupra ridicãrii de planuri geografice;

Construcþia de poduri ºi ºosele cu alcãtuirea de proiect; Construcþia ºi compoziþie

în arhitectura profanã ºi religioasã.
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Proiectul a fost aprobat în 7 februarie 1853, fãrã a se ºti în ce mod s-a

realizat.

În 16 aprilie 1853 s-a introdus un curs de limba francezã la ªcoala de

Drumuri ºi ªosele din Bucureºti, pentru a înlesni elevilor înþelegerea cursului

predat de profesorul Lalanne.

La 23 august 1853 (dupã plecarea lui Lalanne), printr-un opis domnesc, s-a

hotãrât contopirea ªcolii de Silviculturã din Bucureºti cu ªcoala de Drumuri ºi

Poduri ºi ªosele sub îndrumarea inspectorului Emanoil Constantinescu.

Pe timpul domnitorului Barbu ªtirbei numãrul tinerilor care pleacã în

strãinãtate pentru ºtiinþe ºi inginerie creºte.

În anul urmãtor (1854) plecãrii lui Lalanne (august 1853), ªcoala de con-

ductori a continuat activitatea. Un raport întocmit în iunie 1854 aratã cã au urmat

ºcoala 13 elevi pentru specialitatea de poduri ºi ºosele, patru pentru specialitatea

mine ºi nouã pentru specialitatea silviculturã. La sfârºitul anului 1854, în lista

profesorilor de la ªcoala de Poduri sunt menþionaþi: Orãscu la disciplina de

geometrie descriptivã ºi E. Constantinescu la disciplina de geometrie analiticã.

În anul urmãtor (1855) cursurile continuã cu restul de 18 elevi. Profesori erau:

Emanoil Constantinescu pentru cursuri teoretice, A. Gisel pentru lucrãri geografice

ºi St. Lespezeanu pentru ridicãri topografice. Acesta din urmã a fost numit profesor

de Ridicãri topografice la ªcoala de conductori tehnici, în anul 1855.

Cursul de inginerie civilã a cãpãtat, de la 1 septembrie 1855, anul al doilea

de studii ºi patru catedre noi: – principii de arhitecturã, – elemente de mecanicã; –

aplicaþiile geometriei descriptive la perspective, stereometrie ºi umbre ºi –

mineralogia.

În anul 1855 se organizeazã ºcoala pe trei ani (probabil dupã proiectul propus

de programul aprobat prin opisul nr. 1389 din 1953). Se admit 15 elevi cu leafa de

150 lei lunar. Aceasta se reduce dupã o lunã la 75 lei lunar pentru cei care învãþau

bine ºi la zero pentru cei care nu învãþau bine nici în a doua lunã, iar dacã nu

învãþau bine nici în a treia lunã erau daþi afarã. Nu se admiteau alþi elevi în anii

urmãtori, ºcoala continuând trei ani numai cu cei care rãmâneau. ªcoala este

deschisã în decembrie 1855 ºi în iunie 1858 s-a þinut examen în faþa Comisiunii

tehnice. S-a constatat cã trei (A. Boiarolu, N. Tetoianu ºi R. Condeescu) erau

foarte bine pregãtiþi. Pentru ceilalþi 11 (G. Andrescu, G. Bilciurescu, I. Copºa, M.

Dumitrescu, A. Georgescu, T. Ionescu, G. Lupescu, C. Mãrgãritescu, M. Papadopol,

ªt. Râmniceanu ºi M. Vericeanu), Comisia tehnicã propune trimiterea lor la practicã

pe la ingineri de ocoale. Aceºtia trebuiau sã vinã în Bucureºti toamna, ca sã urmeze

cursuri la ªcoala de inginerie civilã de pe lângã Colegiu, iar în primãvarã sã susþinã

un nou examen de conductor. În urma noului examen, Comisia propune desfiinþarea

ºcoalei ºi menþinerea numai a profesorului St. Lespezeanu „care va deprinde pe

aceºti elevi la desenul topografic, la prezentarea graficalã a profilelor ºoselelor,
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precum ºi la construcþiunea de poduri”. Profesorii suprimaþi protesteazã, elevii

fac o întâmpinare prin care cer sã fie numiþi conductori. Cererea le este respinsã ºi

atunci nouã din cei 11 demisioneazã. Astfel, a dispãrut acest început de învãþãmânt

tehnic mediu, care pornise pe baze destul de serioase.

L-am întâlnit mai înainte pe Mihail Romniceanu, care a absolvit prima

ºcoalã de conductori. Acesta s-a dus dupã aceea, în anul 1855, la Nancy (Franþa)

unde a studiat silvicultura. La întoarcere face propunerea sã înfiinþeze o ºcoalã de

silviculturã cu studiile liceale la bazã ºi doi ani de studii de silviculturã. Aceastã

propunere se aprobã în anul 1859 ºi ºcoala începe în anul 1860 cu M. Romniceanu

ca director ºi ca profesor de silviculturã, P. Bunescu profesor de ºtiinþe naturale,

C. Aninoºanu – profesor de matematicã, Julius Barasch – profesor de ºtiinþe

naturale, precum ºi profesorii Em. Constantinescu ºi F. Gisel suprimaþi dupã

desfiinþarea ªcolii de conductori. Noua ºcoalã funcþioneazã dupã principiile lui

Lalanne: plata elevilor ºi obligaþia de a servi ºase ani Statul. Regulamentul ºcoalei

apare în anul 1862. ªcoala a produs circa 40 de silvicultori.

În timpul domnitorului Barbu ªtirbei, la 25 februarie 1856, a fost datã

circulara prin care s-a introdus alfabetul cu litere latine în ºcoli.

Tot în timpul lui Barbu ªtirbei, numãrul tinerilor care se duc pentru ºtiinþe

ºi inginerie în strãinãtate, mulþi cu burse de stat, începe sã creascã. De exemplu,

sunt trimiºi ca bursieri pentru arhitecturã, Mihail Capuþineanu (profesor de limba

latinã), la Paris, pentru inginerie, D. Movici, I. Lupulescu, V. Anton, I. Curie, N.

Copºa, Spiridon Yorceanu.

Se poate afirma cã în timpul domnitorului Barbu ªtirbei a fost o epocã

înfloritoare pentru ingineria românã, avându-l tot timpul ca sfãtuitor pe Petrache

Poenaru, pe care l-a pus în Comisia tehnicã din anul 1850. Sub domnia lui Barbu

ªtirbei s-au fãcut ºosele, poduri, s-a introdus telegraful, s-au trasat linii ferate, s-a

înfrumuseþat Capitala (prin lucrãri ºi poduri pe Dâmboviþa, ºoseaua Kiseleff,

Ciºmigiul, s-au scos cimitirele în afara oraºului). Primul plan al oraºului Bucureºti

dateazã din 1852, fiind întocmit de Boroczyn º.a.

Domnitorul Barbu ªtirbei s-a retras de la domnie în 25 / 7 iulie 1856, dupã

cei ºapte ani pe care fusese numit de Poartã. În 3/15 iulie 1856 a fost numit caimacan

în Þara Româneascã, Alexandru Ghica (16/28 iulie 1856 – 17/29 octombrie 1858).

Dupã Alexandru Ghica urmeazã o cãimãcãnie de trei Emanuel Bãleanu, Ioan Manu

ºi Ioan Al. Filipescu (18/30 octombrie 1858 – 24 ianuarie/5februarie 1859). În

timpul celor douã cãimãcãnii s-a dat destulã atenþie învãþãmântului, în general,

însã pentru învãþãmântul de inginerie, în particular, nu s-a fãcut nimic interesant.

Prin alegerea lui Alexandru Ioan Cuza ca domn al Moldovei la 5/17 ianuarie

1859 ºi ca domn al Þãrii Româneºti la 24 ianuarie / 5 februarie 1859 are loc

Unirea celor douã Principate, unirea definitivã consfinþindu-se la 22 ianuarie/3

februarie 1862 când se formeazã cel dintâi guvern al Principatelor Unite sub
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conducerea lui Barbu Catargiu. În timpul cãimãcãniilor ºi în primii ani de domnie

ai lui Alexandru Ioan Cuza, pânã în anul 1862, învãþãmântul liceal se închegase

bine în Principate. În a doua jumãtate a secolului al XIX-lea, în domeniul politicii

ºcolare a Principatelor Române Unite, s-a urmãrit extinderea capacitãþii de instruire

a maselor, organizarea instituþiilor de învãþãmânt superior ºi orientarea

învãþãmântului cu faþa cãtre principalele cerinþe ale economiei naþionale. Aceste

idei au fost exprimate clar de Domnitorul Alexandru Ioan Cuza în Mesajul Domnesc

din 6 decembrie 1859: „Eu þin numaidecât ca fiecare locuitor sã ºtie în curând a

scrie ºi ceti (...), starea de azi a României ºi viitorul ei cer numaidecât o facultate

de ºtiinþã economicã ºi administrativã, precum ºi o facultate de ºtiinþã agronomicã,

industrialã ºi comercialã; (...) doresc ca, într-un viitor apropiat, un doctor în

agronomie sã ajungã în þarã la aceeaºi consideraþie ºi avantaje materiale, precum

ar ajunge un doctor în litere”.

Astfel, Legea instrucþiunii din anul 1864 este prima lege ºcolarã a statului

naþional român, document cu caracter democratic, îndeosebi prin decretarea

caracterului general, obligatoriu ºi gratuit al învãþãmântului primar.

Aceastã lege este opera lui

Alexandru Ioan Cuza, primul domnitor

al Principatelor Române Unite (1859-

1862) ºi al Statului Naþional România

(1862-1866), sub a cãrui domnie s-au

pus bazele dezvoltãrii moderne a

naþiunii române din punct de vedere

economic, social, politic ºi cultural. La

8 octombrie 1863 se înfiinþeazã la

Bucureºti, ªcoala Superioarã de

ªtiinþe, iar la 30 octombrie 1863,

ªcoala Superioarã de Litere, ambele

pentru pregãtirea profesorilor. La 4

iulie 1864 cele douã ºcoli se unesc ca

facultãþi ale Universitãþii din Bucureºti.

Mai înainte, prin decretul dom-

nesc nr. 629 din 4 august 1862 (publicat

în „Monitorul, jurnalul oficial al

Principatelor Unite” nr. 179 din 14

august 1862), s-a stabilit „Regula-

mentul pentru organizarea corpului de

ingineri civili” în care au fost definite

lucrãrile (toate lucrãrile care au ca scop

construcþia ºi întreþinerea cãilor de

Alexandru Ioan Cuza (1820–1873; domnitor al

Principatelor Unite, 1859–1862 ºi domnitor al

statului naþional România, 1862-1866)



Ioan M. Popescu, Ioan Gr. Dumitrache58

comunicaþii, deschiderea ºi îmbunãtãþirea navigaþiei ºi a plutirii pe râuri ºi canale,

mãsurile de asigurare contra inundaþiilor, regularea ºi curãþirea apelor neplutitoare,

regularea oraºelor ºi alimentarea lor cu apã), au fost evidenþiate diviziunile

lucrãrilor publice (serviciul ordinar sau permanent pentru executarea de cãi ferate,

canaluri, poduri, mine ºi serviciul detaºat pentru pavarea oraºelor, alimentarea lor

cu apã etc.), ierarhia (inginer inspector general, clasele I, II ºi III; inginer ºef,

clasele I ºi II; inginer ordinar, clasele I, II ºi III; elev inginer; conductori, clasele I,

II ºi III, cu lefuri între 500 – 3000 de lei / lunã), funcþiunile inginerilor ºi

constructorilor, condiþiile de admitere ºi înaintare (absolvirea unor cursuri de

inginerie la o ºcoalã specialã ºi avansare cu un stagiu minim de doi ani într-un

grad ºi promovarea unui concurs).

La 28 iulie 1864, Mihail Kogãlniceanu (ministru de interne, agriculturã ºi

lucrãri publice), prin decizia nr. 6939, publicatã în „Monitorul, jurnal oficial al

Principatelor Române Unite nr. 167 din 29 iulie / 10 august 1864”, aratã cã

„preocupat de necesitatea ce este de agenþi speciali, spre conducerea numeroaselor

lucrãri publice ce se deschid din zi în zi în ramura de poduri ºi ºosele ºi de mine

ºi, având în vedere cã cea mai mare parte din oraºe au lipsã de arhitecþi capabili

de a supraveghea ºi dirija dezvoltarea acelor oraºe, am alocat în Bugetul anului

curent sumele necesare pentru înfiinþarea pe lângã Ministerul de Interne,

Agriculturã ºi Lucrãri Publice, a unei ºcoale menite a forma bãrbaþi pentru lucrã-

rile aici enumerate”. El a anunþat un concurs în ziua de 1 septembrie 1864 „pentru

gãsirea a 16 elevi care, dupã ce vor primi instrucþiunea trebuincioasã, într-o ºcoalã

apreciatã destinatã acesteia, vor fi numiþi în funcþiunile citate intrând în corpul

tehnic” arãtând cã „guvernul pe lângã instrucþiunea gratuitã ce dã elevilor, acordã

fiecãruia ºi o retribuþie mensualã sub titlul de subvenþiune, de 200 lei, spre a

înlesni pe cei fãrã mijloace”. În continuare se aratã condiþiile de admitere sub

forma unei programe.

La 1 octombrie 1864 domnitorul Alexandru Ioan Cuza ordonã înfiinþarea

„ªcoalei de Ponþi ºi ªosele, Mine ºi Arhitecturã”, numind ca profesori pe M.

Capuþineanu, D. Petrescu, E. Bacaloglu, Cãpitan Dana, Alexandru Costinescu

(numit director al ºcolii: acesta este membru al Consiliului Lucrãrilor Publice) ºi

Ion Pavelescu (numit inspector de studii). Primii elevi admiºi în ºcoalã sunt: I.

Bacalu, Al. Bãdulescu, A. Bucholzer, N. Carcalechi, Gr. Cair, C. Drãgoescu, T.

Fesliu, N. Gavrilescu, Z. Marinovici, M. Mãldãrescu, M. Misinescu, M. Sigeti,

Gr. Stoenescu, I. Stanian, C. Scorþeanu, L. Stãnciulescu. Cursurile trebuiau sã þinã

doi ani, însã în urma abdicãrii domnitorului Alexandru Ioan Cuza la 11/23 februarie

1866, vine ministru la lucrãri publice D. Sturza, care vãzând reaua situaþiune a

þãrii face reduceri mari în serviciile tehnice, desfiinþând Consiliul Tehnic Superior

ºi reducând bugetul personalului tehnic la 2/3 din ce era în anul precedent. ªcoala

nu mai continuã ºi în anul urmãtor. Prin decretul domnitorului Carol I din 20 iulie
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1866, elevii N. Carcalechi, Z. Marinovici, A. Bãdulescu, M. Sigeti ºi Gr. Stoenescu

sunt numiþi conductori clasa III, iar elevii Grigore Cair ºi Alexandru Stanian sunt

numiþi elevi-conductori.

La 5 decembrie 1864 se organizeazã ºi se stabileºte învãþãmântul de toate

gradele din þarã. La aceastã lege nu este uitatã ingineria. La Facultatea de ºtiinþe

erau cursurile: Introducere la calcul; Algebra superioarã ºi calculul diferenþial ºi

integral; Mecanica elementarã ºi raþionalã; Geometria descriptivã; Geodezia

teoreticã; Astronomia; Desenul liniar ºi topografia; Fizica; Chimia generalã;

Mineralogia; Geologia; Zoologia; Fiziologia. Articolul 262 din legea respectivã,

prevedea: „pe lângã Facultatea de ªtiinþe Fizice, Matematice ºi Naturale, se vor

alãtura una sau mai multe ºcoale de aplicaþiune, pentru silvicultori, ingineri etc...

Cursurile de aplicaþiune se vor face într-un an sau cel mult doi ani; ºcolarii ce

vor trece cu succes examenul general asupra acestor cursuri, vor fi primi o diplomã

specialã. Regulamente speciale vor regla aceste cursuri, precum ºi condiþiunile

de admitere a ºcolarilor care au urmat cei dintâi doi ani ai Facultãþii de ªtiinþe”.

Acest articol din Legea generalã a învãþãmântului public a dat loc la multe

încurcãturi ºi a fãcut ca învãþãmântul de ingineri sã nu iasã din perioadele de

facere, prefacere, desfacere, refacere pe care le-am întâlnit pânã acum. Am vãzut

cã cu câteva luni înaintea apariþiei acestei legi, Mihai Kogãlniceanu iniþiazã o

ºcoalã specialã de inginerie, care este

înfiinþatã datoritã ordinului domnitorului

Alexandru Ioan Cuza sub denumirea de

„ªcoala de Ponþi ºi ªosele, Mine ºi

Arhitecturã”, care dureazã circa doi ani.

Cerinþele vremii fac ca lipsa de

ingineri români sã nu mai poatã dãinui,

deoarece toatã activitatea tehnicã ºi

economicã din Principatele Unite ar fi fost

monopolizatã de tehnicieni strãini. Noul

domnitor, Carol I (1866-1914), cere cu

insistenþã cãi ferate, pentru a intra în

rândul þãrilor europene. Astfel, se dãdeau

concesii de cãi ferate ºi se fãceau

numeroase lucrãri tehnice, care trebuiau

proiectate, executate sau, cel puþin,

controlate de personalul român. Ca atare,

crearea unei ºcoli de ingineri de poduri

ºi ºosele se impunea. De aceea, chiar în

bugetul þãrii din anul 1867 s-a prevãzut

deschiderea unei asemenea ºcoli.

Carol I al României (1839–1914; domnitor al

statului naþional România, 1866–1881 ºi rege

al României, 1881–1914)
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Maiestatea Sa Carol I al României, Principe de Hohenzollern-Sigmaringen,

pe numele sãu complet Karl Eitel Friedrich Zephyrinus Ludwig von

Hohenzollern-Sigmaringen (nãscut în 10 aprilie 1839 la Sigmaringen ºi decedat

în 10 octombrie 1914 la Sinaia) a fost domnitorul (10 mai 1866-10 mai 1881),

apoi regele (10 mai 1881-10 octombrie 1914) României.

În cei 48 de ani ai domniei sale a obþinut independenþa þãrii, cãreia i-a

crescut imens prestigiul, a redresat economia ºi a pus bazele unei dinastii. În

timpul domniei lui Carol I, România obþine Dobrogea (judeþele Constanþa ºi Tulcea)

dupã Rãzboiul de Independenþã din 1877-1878, cunoscut în istorie (dar ºi ca

Rãzboiul ruso-turc, 1877-1878) ºi Cadrilaterul (judeþele Durostor ºi Caliacra din

Sudul Dobrogei) dupã cel de-al doilea rãzboi balcanic din 1913, terminat prin

Tratatul de la Bucureºti (1913). Pierde, însã, sudul Basarabiei (judeþele Cahul,

Bolgrad ºi Ismail) în 1878 dupã pacea de la San-Stefano.

Intrarea României în rândul naþiunilor suverane, prin proclamarea României

ca regat, în anul 1881, confirmat de Tratatul de la Berlin, este în bunã parte ºi

opera lui Carol I care a fost un rege devotat României. El a reuºit sã conducã þara

prin multã înþelepciune ºi obiectivitate. Când a fost ales principe al României,

þara întâmpina dificultãþi în mai toate domeniile. Ca arbitru al Partidului

Conservator ºi Partidului Liberal, care se succedau la conducere, el a reuºit sã fie

nepãrtinitor ºi sã realizeze ce este mai bine pentru þarã.

Astfel, la numai un an de la închiderea „ªcoalei de Ponþi ºi ªosele, Mine ºi

Arhitecturã”, ministrul Dumitru Brãtianu numeºte o Comisie care sã facã un

Regulament pentru o „ªcoalã de Poduri, ªosele ºi Mine”, care e aprobat de

domnitorul Carol I prin decretul din 30 octombrie 1867. Articolul 1 al

Regulamentului stipula cã „aceastã ªcoalã este destinatã a da ingineri de poduri,

ºosele ºi mine”. ªcoala avea cinci ani cu urmãtorul program:

Anul preparator: Aritmetica; Algebra; Geometria; Trigonometria; Fizica

elementarã; Desenul.

Anul I: Geometria descriptivã; Calculul diferenþial ºi integral; Fizica;

Geometria analiticã; Desenul.

Anul II: Aplicaþiunile geometriei descriptive; Chimia; Mecanica analiticã;

Desen.

Anul III: Mecanica aplicatã; Construcþii; Mineralogia ºi geologia; Fizica

industrialã; Geodezia; Desen.

Anul IV a – Secþia Poduri ºi ªosele: ªosele; Poduri; Cãi ferate; Arhitecturã

industrialã; Proiecte; Desen.

Anul IV b – Secþia Minelor: Chimie aplicatã; Metalurgie; Exploatarea

minelor; Dreptul administrativ; Economia politicã; Proiecte; Desen.

Administraþia ºcolii se compunea din: un director onorific, profesori, un

secretar ºi un servitor. S-au numit profesori provizorii pânã în anul 1868, când

trebuia sã se þinã concurs în faþa unei Comisii numitã de Minister. Cursurile se
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þineau de la 15 septembrie la 15 iulie anul urmãtor, câte ºase ore pe zi, iar în

intervalul de timp 1-10septembrie erau examenele pentru admiterea în ºcoalã. La

terminarea ºcolii era un examen de o lunã, în care se fãcea un proiect care se

susþinea în faþa unui juriu. O chemare la ordine de trei ori într-un an a unui elev,

aducea excluderea din ºcoalã cu aprobarea Ministerului. În anul respectiv, 1867,

între 10 ºi 14 noiembrie, s-au fãcut anunþuri pentru înscrierea candidaþilor,

cerându-le minimum ºase clase liceale, pentru cei care vor sã intre în Anul

preparator sau minimum ºase clase liceale ºi materiile prevãzute pentru Anul

preparator, pentru cei care vor sã intre în Anul I. În plus se cerea ca cei care

candidau sã fie români, sã aibã vârsta între 16-20 de ani, iar pentru cei lipsiþi de

mijloace se dãdeau 200 de lei pe lunã primilor 10 care vor reuºi la un concurs de

burse. Bursele se pierdeau pentru perturbarea sau pentru neglijarea studiilor.

Profesorii provizorii pe un an, numiþi prin Decretul din 4 noiembrie 1867, au fost:

D. Petrescu pentru aritmeticã, algebrã ºi geometrie analiticã; E. Bacaloglu pentru

fizicã; M. Capuþineanu pentru geometrie descriptivã ºi aplicaþiile ei; I. Lupulescu

pentru desen; Elie Angelescu (Absolvent al ªcoalei Centrale din Paris) pentru

geometrie, trigonometrie, calcul diferenþial ºi integral. Pentru celelalte cursuri

din anii II, III ºi IV nu s-au numit profesori, deoarece ºcoala se deschidea numai

cu Anul preparator ºi Anul I.

ªcoala astfel organizatã a fost deschisã de Ministerul de Interne, Agriculturã

ºi Lucrãri Publice în 8 noiembrie 1867 cu 15 elevi, dar dupã cinci zile s-a închis,

deoarece în 13 noiembrie 1867 a demisionat D. Brãtianu ºi a venit ca ministru al

Lucrãrilor Publice Panait Donici, care vroia sã studieze ºi dânsul problema

înfiinþãrii unei ºcoli tehnice superioare. Astfel, se publicã un nou termen de

înscriere, pânã la 15 decembrie 1867 ºi se anunþã concursul pentru 20 decembrie

la Bucureºti, la Minister, cu profesorii ºcoalei. Se anunþã patru burse pentru

Bucureºti (ºcoli asemãnãtoare erau ºi la Iaºi ºi Craiova). S-au prezentat candidaþi

numai la Bucureºti: studenþi de la Facultate, dintre foºtii elevi ai ºcoalei desfiinþate

în anul 1866 ºi câþiva direct din liceu. Au fost admiºi ca bursieri: Ilie ªtefãnescu,

Basile Cireºianu, Nicolae Cucu, Andrei Buchholtzer ºi Pandele Iliescu. Se

înscriseserã pentru Anul I, Gabrielescu ºi Fesliu, care nu au fost admiºi (deoarece

nu au vrut sã renunþe la posturile pe care le ocupau în Minister). Nefiind elevi în

Anul I, s-a suprimat postul de profesor la lui M. Capuþineanu. ªcoala s-a deschis

în casele lui Rasti (pe Strada ªtirbei Vodã). Inventarul de instrumente al ºcolii

(care a rãmas pânã în 1871) a fost urmãtorul: 1 planºetã; 1 echimetru; 1 declinator;

1 alidadã cu lunetã; 1 mirã parlantã; 1 mirã cu culise; 1 nivel cu apã; 1 nivel

Egault; 1 pantometru; 1 echer cu refelxiune, 1 lanþ cu fiºelui. Abia la 6 martie

1868 a fost numit director cu platã Cãpitanul Peiu, cãruia i s-a dat ºi un curs.

Între timp, la cererea Ministrului, profesorii ºcoalei împreunã cu inginerii

D. Frunzã ºi Sp. Yorceanu, au fãcut un proiect de ªcoalã de conductori cu trei ani

de cursuri.
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Spiridon Yorceanu a fost absolvent al

ªcolii de Poduri ºi Construcþii de ªosele din

Paris, având bacalaureatul francez.

A fost profesor la ªcoala de Conductori

de Poduri ºi ªosele, unde a predat mai multe

cursuri ºi a activat pentru a pune bazele unui

învãþãmânt ingineresc naþional. A susþinut

legea pentru recunoaºterea activitãþii ingi-

nereºti.

S. Yorceanu a fost membru fondator al

Societãþii Politehnica cãreia i-a lãsat prin

testament o parte din avere. În 1887 a fost

preºedinte al Societãþii Politehnica.

A lucrat ca inginer la Ministerul de

Interne, Agriculturã ºi Lucrãri Publie, Secþia

de Poduri ºi ªosele în anii 1861-1867. De

asemenea a fost secretar general la Ministerul Lucrãrilor Publice ºi inginer inspector

general.

La 2 martie 1868, ministrul Panait Donici trimite ºcoalei Regulamentul

întocmit de el cu concursul lui Sp. Yorceanu (ambii foºti elevi ai ªcoalei Naþionale

de Poduri ºi ªosele din Paris), care numesc ºcoala ce urma sã ia fiinþã la Bucureºti

„ªcoala de Poduri ºi ªosele”. Ei cunoºteau câtã muncã era necesarã pentru a deveni

inginer de poduri ºi ºosele; ºtiau cã la Paris ºcoala de mine e o ºcoalã cu totul

aparte, iar cursurile comune pentru cele douã specialitãþi (poduri ºi ºosele; mine),

în patru ani, i-ar încãrca pe elevi, iar specializarea nu se putea face numai într-un

singur an, aºa cum se preconizase în Regulament ministrului D. Brãtianu.

Primul articol al ministrului Panait Donici avea urmãtorul cuprins: „În

aceastã ºcoalã se vor forma agenþi speciali pentru studierea, conducerea ºi

executarea lucrãrilor publice relative la construcþiunea cãilor de comunicaþie, la

construcþia edificiilor civile ºi la exploatarea minelor”. Acest articol iese din

cuprinsul titlului ºcolii ºi nu conþine cuvântul „ingineri” din primul articol al

regulamentului ministrului D. Brãtianu. Articolul 26 al acestui regulament afirmã

categoric cã absolvenþilor li se va da gradul de conductor clasa III, cu apuntamentele

fixate prin buget ºi regulamentul Corpului tehnic. ªcoala a fost declaratã

„permanentã”, fapt care s-a respectat deoarece aceasta a continuat sub diferite

aspecte. Astfel, s-a abandonat sistemul de a primi o serie de elevi, a-i duce pânã la

sfârºitul cursurilor lãsând în drum pe cei care nu puteau þine pasul ºi vãzând dacã

la absolvire acei elevi vor mai reîncepe sau nu cu alþii. Cursurile ºcolii durau trei

ani, de la 1 octombrie la 1 mai anul urmãtor; din fiecare clasã erau cinci elevi

interni, restul fiind externi. Internii erau obligaþi sã lucreze la Stat, dupã terminarea

Spiridon Yorceanu (1853-1903)
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ºcolii. Pentru primul ºi al doilea an de studii se prevedea practicã în timpul verii.

Dupã practicã, atunci când se prezentau la ºcoalã, prezentau memorii, planuri ºi

crochiuri, certificate de la inginerii ºi arhitecþii pe lângã care au lucrat. Profesorii

trebuiau sã fie „oameni de specialitate capabili” ºi „sã trateze toate studiile mai

mult din punct de vedere practic ºi util”. Profesorii erau asimilaþi la apuntamente

cu profesori de liceu, iar inginerilor funcþionari li se dãdea numai o diurnã. Pro-

fesorii trebuiau sã facã, la începutul lecþiilor, examinãri prin tragere la sorþi (dar

pe toþi elevii odatã pe lunã) sã examineze elevii în faþa unui juriu compus din

director ºi profesori. Notele erau cuprinse între 0 ºi 20. lucrãrile grafice se predau

la termen în starea în care se gãseau. Cursurile se þineau ºase ore pe zi. Programa

(planul de învãþãmânt) cursurilor era urmãtoarea:

Anul I: Geometrie descriptivã; Trigonometrie planã; Geometrie analiticã

cu douã dimensiuni; Topografie; Nivelment; Fizica aplicatã la industrie; Desen.

Anul II: Aplicaþiile geometriei descriptive; Mecanica generalã ºi aplicatã;

Chimie aplicatã la industrie; Noþiuni de mineralogie ºi geologie aplicate la

cunoaºterea materialelor; Desenul ºi crochiuri.

Anul III a) – Secþia podurilor, ºoselelor ºi arhitecturii: Construcþia de ºosele;

Poduri; Navigaþia; Arhitectura civilã ºi industrialã; Construcþii de drumuri de fier;

Compatibilitatea lucrãrilor publice; Desen; Proiecte.

 b) – Secþia minelor: Construcþii de maºini; Metalurgia ºi analize în

laborator; Exploatarea minelor; Tehnologia; Compatibilitatea lucrãrilor publice;

Desen; Proiecte.

Recunoaºtem cã, deºi se decisese suprimarea anului preparator pentru anul

ºcolar 1868-1869, totuºi acesta se menþine ºi în anul respectiv pentru a se asigura

o bunã pregãtire a mai multor candidaþi.

Au fost aprobate, pentru început, urmãtoarele cursuri ºi urmãtorii profesori:

Anul preparator: Complemente de aritmeticã, algebrã ºi geometrie (Leonida

Pancu); Complemente de fizicã ºi chimie generalã (Emanuel Bacaloglu); Desen

(Alexandru Duperrex).

Anul I: Trigonometrie ºi geometrie analiticã (Leonida Pancu); Geometrie

descriptivã (Cãpitanul Peiu); Fizica industrialã (Emanuel Bacaloglu); Topografie,

nivelment ºi calculul terasamentelor (Cãpitanul Peiu); Desen de arhitecturã ºi

maºini (Alexandru Duperrex). Printre profesorii ºcolii s-au mai aflat: Dimitrie

Petrescu, Ilie Angelescu ºi Ion Lupulescu.

Aceastã ºcoalã de conductori, sub firma de „ªcoala de Poduri ºi ªosele”, a

funcþionat în bune condiþiuni pânã în anul 1875 ºi i-a avut ca directori pe: Cãpitanul

Peiu (martie 1868 – octombrie 1868, când a plecat ca diriginte al Portului Brãila);

Colonelul Carol Begeanu (octombrie 1868-aprilie 1873, când a decedat); Inginerul

Al Poienaru (aprilie 1873 – octombrie 1875). În acest timp ºcoala capãtã ingineri

de seamã în Corpul profesoral, anume, pe: Leonida Pancu; M. Capuþineanu;
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Constantin Zeuceanu; Constantin Popescu; Spiridon Yorceanu; Edmond Beler;

Ion G. Cantacuzino (care devine, mai târziu, mare antreprenor de lucrãri publice);

Constantin Olãnescu (viitor ministru al Lucrãrilor Publice ºi Internelor) ºi Al.

Duperrex (care, în intervalul de timp 1878-1900, a fost profesor de Desen ºi de

Lucrãri grafice la primele noastre ºcoli de culturã tehnicã superioarã). Anul

preparator al acestei ºcoli a fost suprimat din toamna anului 1869. Printre absol-

venþii ºcolii respective, îi amintim pe: N. Davidescu (care a fost ºef de secþie la

construcþia podului de peste Dunãre, la Cernavodã); I. Mincu (celebrul arhitect,

întemeietorul primei ºcoli de arhitecturã din România) º.a.

Din anul 1871 când ªcoala începuse sã dea absolvenþi în mod normal,

ministrul N. Kreþulescu se gândeºte sã o transforme în ªcoalã de ingineri. Pentru

a realiza aceasta, în august 1871 cere sã se întruneascã un Consiliu profesoral

pentru a stabili cum ar trebui modificate programele cu începerea acelui an, pentru

ca ºcoala sã poatã scoate elevi ingineri, care, dupã doi sau trei ani de practicã sã

poatã obþine gradul de ingineri ordinari clasa a III a.

La 27 ianuarie 1872, prin ordinul Ministerului Lucrãrilor Publice nr. 830, i

s-a fãcut cunoscut lui I. G. Cantacuzino, inginer ordinar clasa a III a, cã este

însãrcinat sã predea cursul de fizicã ºi de chimie. În anul 1873, Corpul profesoral

era format din: Mihail Capuþineanu, Spiridon Yorceanu, Ilie Angelescu (apoi,

Constantin Zeucianu), Edmond Beller ºi Ioan G. Cantacuzino.

Cu toate cã Niculae Kreþulescu a rãmas ministru la Ministerul Lucrãrilor

Publice pânã la 16 decembrie 1873, nu se ºtie de ce nu ºi-a putut pune în aplicare

dorinþa.
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5. CONSOLIDAREA ÎNVÃÞÃMÂNTULUI TEHNIC
ROMÂNESC PRIN TRECEREA

LA ÎNVÃÞÃMÂNTUL SUPERIOR DE INGINERI.
„ªCOALA NAÞIONALÃ DE PODURI

ªI ªOSELE” – INSTITUÞIE DE ÎNVÃÞÃMÂNT
SUPERIOR TEHNIC DE NIVEL EUROPEAN

În România (vechiul regat) se continuã activitãþile de reabilitare a drumurilor,

iniþiate pe timpul domnitorilor stabiliþi prin înþelegerile de la Balta-Liman ºi mai

ales pe timpul domnitorului Alexandru Ioan Cuza. În anul 1869 se deschid primele

balastiere de piatrã pentru pavaje, una la Vãleni, alta la Belia (Comarnic).

În anul 1870 începe în Bucureºti pavarea strãzilor cu piatrã cubicã. Cea

dintâi stradã pavatã cu piatrã cubicã de granit din Belgia este fosta stradã a

„Pensionatului”.

În anul 1872 se executã primele încercãri de pavare cu asfalt natural

compactat, pentru partea carosabilã, ºi cu asfalt turnat pentru trotuare. În aceeaºi

perioadã se admite execuþia de pavaje din lemn pentru unele strãzi din Bucureºti.

Construcþia cãilor ferate a fost concesiontã unor consorþii germane ºi

anglo-austriace. Astfel, s-a ajuns ca la sfârºitul secolului al XIX-lea România sã

dispunã de 3832 km lungime de cãi ferate. Construcþia cãilor ferate a impulsionat

mult dezvoltarea economicã a þãrii, comerþul, s-au uºurat legãturile cu strãinãtatea,

a scãzut preþul mãrfurilor etc.

De asemenea, a început sã se dezvolte navigaþia fluvialã.

Dezvoltarea economicã de ansamblu a societãþii româneºti a generat ºi

evoluþia învãþãmântului de toate tipurile. S-au creat ºcoli superioare de agriculturã,

silviculturã, de ºosele ºi poduri ºi de medicinã veterinarã. S-au dezvoltat facultãþile

de ºtiinþe matematici, fizicã, chimie, biologie, geologie º.a. Aceastã dezvoltare a

învãþãmântului a condus la înlocuirea treptatã ºi destul de rapidã a specialiºtilor

din strãinãtate cu specialiºti pregãtiþi de ºcolile româneºti.

Primele aºezãminte pentru învãþãmântul de inginerie de nivel mai înalt sunt

cunoscute în Principatele Române din anul 1849 când Gheorghe Asachi a înfiinþat
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la Iaºi, în Moldova, „ªcoala de Aplicaþiune pentru Ingineri ºi Conductori” ºi din

anul 1852 cînd Leon Louis Chrétien Lalanne a înfiinþat la Bucureºti, în Þara

Româneascã, „ªcoala de Conductori de Poduri ºi ªosele”. Aceste douã aºezãminte

funcþioneazã cu intermitenþã pânã în anul 1867, când se contopesc într-o singurã

ºcoalã, sub autoritatea Ministerului Lucrãrilor Publice, numitã „ªcoala de Poduri,

ªosele ºi Mine”.

Aceastã ºcoalã nu este consideratã însã un progres, deoarece elevii sãi erau

lipsiþi de cunoºtinþe tehnice suficiente (programa cursurilor cuprindea noþiuni cu

totul elementare), singurul lucru important fiind pentru aceºtia practica pe care o

fãceau ca absolvenþi. O astfel de organizare nu a dat rezultate mulþumitoare, im-

punându-se o transformare radicalã a ºcolii. Dupã cum vom vedea, transformarea

fãcutã a avut loc în anul 1876, aceastã nouã organizare conducând la rezultate

contrare: o programã încãrcatã ºi de nivel foarte înalt. Nici rezultatele acestei

transformãri nu au fost benefice pentru întemeierea unui învãþãmânt ingineresc

fructuos în Principatele Unite (România Micã). Organizarea optimã care a condus

la un învãþãmânt ingineresc de valoare în þara noastrã a avut loc în anul 1881.

Dorinþa lui Nicolae Kreþulescu din anul 1871 a fost reluatã mai târziu. La

23 iulie 1875, din ordinul ministrului Theodor Rosetti de la Ministerul Lucrãrilor

Publice, se cere „ªcolii de Poduri ºi ªosele” sã întruneascã Consiliul de instrucþiune,

compus din profesorii Yorceanu, Capuþineanu, Cantacuzino, Bacaloglu ºi Zeuceanu,

împreunã cu Lt. Colonelul Fãlcoianu (director general la Ministerul Lucrãrilor

Publice), pentru a se ocupa de revizuirea programei ºi regulamentului ºcolii,

completând cursurile pentru a se pregãti ingineri. Se întrunesc profesorii Spiridon

Yorceanu, Mihail Capuþineanu ºi Ioan G. Cantacuzino, care fac ministrului o primã

propunere. Se propune ca ºcoala sã aibã patru ani de studii, cu urmãtorul program:

Anul I: geometrie descriptivã cu aplicaþie la stereotomie ºi tãierea pietrelor;

Algebra superioarã ºi geometria analiticã; Topografia; Nivelmente ºi noþiuni de

geodezie; Desen; Limba francezã; Limba germanã.

Anul II: Tehnologie ºi elemente de construcþii de clãdiri ºi maºini în general;

Fizica ºi chimia generalã; Construcþiuni de ºosele ºi poduri; Mineralogia ºi

geologia; Lucrãri grafice ºi ridicãri de planuri ºi crochiuri; Limba francezã; Limba

germanã.

Anul III: Noþiuni de calcul diferenþial ºi integral; Mecanica analiticã;

Arhitecturã; Construcþii civile ºi industriale; Fizica ºi chimia industrialã; Noþiuni

de drept administrativ; Economie politicã ºi industrialã; Lucrãri geografice ºi

proiecte; Limba francezã; Limba germanã.

Anul IV: Rezistenþa materialelor ºi hidraulicã; Construcþiunea ºi exploatarea

de cãi ferate; Metalurgia ºi exploatarea minelor; Proiecte ºi devize: Limba

francezã; Limba germanã.
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Aceastã programã este aprobatã de ministrul Theodor Rosetii, care hotãrãºte

sã se aplice pentru anul ºcolar 1875-1876. Se creeazã nouã catedre care trebuiau

sã se repartizeze între directorul ºcolii ºi profesorii: Bacaloglu, Cantacuzino,

Duperrex, Yorceanu, Poienaru, Zeucianu ºi Saligny (Alphons O. Saligny, care a

fost numit profesor pe data de 1 octombrie 1875; sosise de curând în þarã de la

Berlin, unde a luat doctoratul în chimie, fiind primul doctor în chimie în þara

noastrã). Limbile strãine erau predate de profesorii I. Filibiliu (Limba francezã) ºi

Limburg (Limba germanã).

ªcoala nou constituitã începe cu Anul I ºi Anul II, pentru care s-au putut

gãsi elevi pregãtiþi, urmând ca ceilalþi ani sã se înfiinþeze treptat. Elevii care fãceau

doi ani ºi îi terminau respectând standardele, puteau sã se retragã cãpãtând gradul

de conductor. Cei care terminau cu succes cei patru ani, primeau titlul de inginer.

Nu s-au promulgat nici o lege sau regulament care sã stabileascã titlurile cu care

vor ieºi absolvenþii ºcolii. Astfel, în anii 1876 ºi 1877, ºcoala a dat conductori, dar

nu se ºtia cu ce titluri o sã iasã cei cu patru clase terminate! De pe la începutul

anului 1878, elevii din Anul IV au cerut Consiliului profesoral sã li se clarifice

situaþia titlurilor pe care le vor obþine la terminarea ºcolii. Consiliul profesoral

compus din profesorii Bacaloglu, Botea, Capuþineanu, Yorceanu ºi Olãnescu,

întocmeºte la 12 februarie 1879 o adresã pe care o trimite Ministerului Lucrãrilor

Publice, arãtând cã: „în starea de acum a lucrurilor, Consiliul e silit sã declare cã

mãsura de a se da diplome de ingineri nu se poate aplica decât ca excepþiune”.

Astfel, Comisiunea cerea un examen general la 1 octombrie, care sã dovedeascã

dacã elevii au toate cunoºtinþele programului din 1875, primind diplome numai

cei care le au. De asemenea, cererea ca pentru viitor „sã se fixeze printr-o lege

anume instituirea, scopul ºi programa ºcoalei ºi sã se dea un regulament aparte

de administraþie”; apoi, mai cereau: „sã se numeascã profesori la catedrele

vacante”. Conducerea Ministerului Lucrãrilor Publice, la 13 martie 1879, a

comunicat ªcoalei de Poduri ºi ªosele sã elibereze: „Diplome de Vechi elevi ai

ªcoalei de Poduri ºi ªosele”, absolvenþilor care vor avea media generalã peste

15,50 ºi „Certificate de absolvenþi ai ªcoalei de Poduri ºi ªosele” celor cu medii

între 12 ºi 15,50.

În anul 1876 corpul profesoral a fost alcãtuit din: Spiridon Yorceanu,

Alexandru Duperrex, Alfonso D. Saligny, Constantin Olãnescu, Ioan Filibiliu ºi

Limburg.

În anii 1877/1878 a avut loc rãzboiul ruso-turc. La 9/12 mai 1877, Adunarea

Deputaþilor, apoi Senatul, adoptã moþiuni privind proclamarea independenþei

României ºi la 10/22 mai 1877, guvernul, membrii Corpurilor legiuitoare ºi

reprezentanþii altor autoritãþi au mers la Palat sã-l felicite pe domnitorul Carol I,

pentru a 11-a aniversare a suirii sale pe tronul României ºi, totodatã, sã-l aclame ºi

în noua calitate de domn independent. Armata românã are un rol deosebit în
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desfãºurarea ostilitãþilor cu turcii, care sunt învinºi ºi acceptã, la 19 februarie / 3

martie 1878, Tratatul ruso-turc de la San Stefano. În 1/13 iunie – 1 / 13 iulie 1878

are loc desfãºurarea lucrãrilor Congresului de la Berlin, încheiat prin semnarea

Tratatului de la Berlin, prin care: – este recunoscutã independenþa României; – i

se ia sudul Basarabiei, care se dã Rusiei; – i se atribuie Dobrogea, pe care o preia

la 14/26 octombrie 1878.

Din 9/21 septembrie 1878, la propunerea guvernului, domnitorul Carol I ia

titulatura de alteþã regalã.

Din cauza rãzboiului ruso-turc din 1877-1878, s-a înrãutãþit foarte mult

starea financiarã a þãrii ºi ªcoala de Poduri ºi ªosele era ameninþatã sã fie desfiinþatã.

S-a gãsit soluþia, pentru a o salva, de a o trece în buget la Ministerul Instrucþiunii,

în 1 martie 1877. Fãcând aceastã operaþie, se fãceau economii desfiinþându-se

catedrele care se asemãnau cu cele de la Facultatea de ªtiinþe a Universitãþii din

Bucureºti, elevii ªcolii urmând acele cursuri odatã cu studenþii Facultãþii de ªtiinþe.

Cursurile care se asemãnau ºi intrau în categoria de a fi comune, erau: Algebra

superioarã; Geometria descriptivã; Geometria analiticã; Calculul diferenþial ºi

integral; Mecanica analiticã; Fizica; Chimia, Mineralogia; Geologia; Geodezia;

Dreptul administrativ; Economia politicã; Limba francezã ºi Limba germanã.

Din 11 profesori, ªcoala de Poduri ºi ªosele a rãmas cu ºase. Direcþiunea ºcolii

este încredinþatã lui Mihail Capuþineanu. Sunt numiþi profesori, urmãtorii: Mihail

Capuþineanu (Arhitecturã; Construcþii civile ºi industriale; Proiecte ºi devizuri;

Tehnologie ºi elemente de construcþii de clãdiri ºi maºini); Constantin Olãnescu

(Mecanicã elementarã ºi cinematicã; Rezistenþa materialelor ºi hidraulicã);

Alexandru Duperrex (Topografie, nivelment ºi lucrãri grafice); Spiridon Yorceanu

(Construcþii de poduri ºi ºosele; Exploatarea de cãi ferate; Proiecte ºi devize);

Emanuel Bacaloglu (Fizicã ºi chimie industrialã);

Constantin Bottea (Metalurgie ºi exploatarea

minelor).

Constantin Olãnescu (1845-1928) a urmat

liceul la Paris ºi ingineria la ªcoala Centralã de Arte

ºi Manufacturi din Paris (1870).

În 1975-1880 a fost profesor la ªcoala de

Poduri ºi ªosele, predând Mecanica elementarã,

cinematica, mecanica aplicatã, rezistenþa mate-

rialelor, hidraulicã. A fãcut parte din Consiliul de

Instrucþiune care a elaborat programul cursurilor.

A lucrat la construirea cãii ferate Bucureºti

– Craiova, fiind ºef de circumscripþie de poduri ºi

ºosele din Craiova. A fost ºef al diviziei a doua ºi

director general la Ministerul Agriculturii,
Constantin Olãnescu

(1845-1928)
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Comerþului ºi Lucrãrilor Publice. În timpul rãzboiului ruso-româno-turc (1877),

guvernul l-a numit inspector al controlului ºi comisar general al CFR. A fost

ministru, deputat ºi a adus contribuþii la dezvoltarea reþelei de cãi ferate ºi a

navigaþiei naþionale pe Dunãre.

A fost membru fondator ºi preºedinte al Societãþii Politehnica din Bucureºti,

promovând legea pentru recunoaºterea Societãþii Politehnica.

Sub îndrumarea lui Constantin Olãnescu a apãrut Buletinul Societãþii

Politehnica.

Societatea Inginerilor ºi Arhitecþilor, înfiinþatã încã din anul 1876, se

sesizeazã de aceastã dezorganizare a ªcolii de Poduri ºi ªosele ºi cere preºedintelui

ei, senatorul Al. Orãscu, ca sã adreseze o interpelare ministrului de Instrucþie

Publicã ºi Culte, interpelare pe care o ºi dezvoltã în 15 martie 1877. Al Orãscu

aratã cã trecerea la Ministerul de Instrucþie ºi Culte este vãtãmãtoare ªcolii, arãtând

cã economia este de numai 3000 de lei noi, iar elevii vor urma la Facultatea de

ªtiinþe cursuri fãcute altfel decât au ei trebuinþã; în plus, elevii care pânã acum

stãteau la internat, sub o strictã supraveghere, vor deveni liberi sã se plimbe când

doresc. Ministrul Instrucþiunii Publice ºi Cultelor, G. Ghiþu, este rugat sã ajute sã

nu se dezorganizeze ªcoala. Rãspunsul ministrului este logic. Astfel, el aratã cã

trebuie respectatã legea (Legea generalã a învãþãmântului cerea ca asemenea ºcoli

sã fie ataºate facultãþilor în privinþa cursurilor comune), dar, în cazul existenþei

unor inconveniente ministrul rãspunde cã va înfiinþa o Comisiune care sã le

examineze ºi îl roagã pe Al. Orãscu (care a fãcut interpelarea) sã facã parte din

respectiva Comisiune care va propune mãsurile necesare.

Prin decizia din 18 martie 1877, ministrul îi numeºte în Comisiune pe Al.

Orãscu ºi D. Petrescu, „spre a chibzui ºi a arãta ministrului de Instrucþie Publicã

ºi Culte, care sunt inconvenientele cauzate ªcolii de Poduri ºi ªosele prin noul

buget ºi care ar fi mijlocul cel mai nimerit a remedia acele inconveniente spre

asigurarea mersului regulat al ªcolii”. Nu se cunoaºte rãspunsul Comisiunii. Însã,

Comisiunea profesorilor ªcolii (Bacaloglu, Botea, Capuþineanu, Yorceanu ºi

Olãnescu) a cerut prin aceastã adresã (acelaºi jurnal, pe vremea aceea) „sã se

separe cu totul ªcoala de Poduri ºi ªosele de Facultatea de ªtiinþe la care a fost

alipitã”. Rezultatele nu s-au lãsat foarte mult aºteptate: la 1 aprilie 1878 (data

aplicãrii noului buget), ªcoala de Poduri ºi ªosele trece la Ministerul Lucrãrilor

Publice. Este numit director al ªcolii Mathei M. Drãghiceanu.

Directorul ªcolii, Mathei M. Drãghiceanu s-a nãscut la Târgoviºte în 15

mai 1844 (tatãl sãu, pitarul Mihalache Drãghiceanu – coleg de ºcoalã cu Ion Heliade

Rãdulescu – se trãgea dintr-o familie boiereascã din Romanaþi, iar mama, Elisabeta

Fusea, era înruditã cu mama poetului Grigore Alexandrescu). A urmat cursurile

gimnaziale ale Colegiului Sfântul Sava, Facultatea de ªtiinþe din cadrul Universitãþii
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din Bucureºti (1864-1867) ºi ªcoala de Mine din Paris (1867-1871). Ocupã postul

de director al ªcolii de Poduri ºi ªosele în anii 1878-1880, întocmindu-i

regulamentul de funcþionare ºi adãugându-i cursuri de mine. În anul 1880, guvernul

liberal condus de Ion C. Brãtianu îl numeºte pe Mathei Drãghiceanu la Direcþia

Studiilor ºi Exploatãrilor de Mine ale Statului, unde lucreazã cinci ani. A fost ales

membru de onoare al Academiei Române, al Institutului Geologic al României,

Societãþii Regale Române de Geografie ºi Institutului Naþional Român pentru

Studiul Amenajãrii ºi Folosirii Izvoarelor de Energie. Regele Carol I i-a conferit

ordinul „Coroana României” în grad de Mare Ofiþer. A decedat în anul 1939, la

vârsta de 95 de ani, la Bucureºti.

În noua situaþie, corpul profesoral

este sporit cu 10 membri ºi câºtigã

elemente de mare valoare, ca: P. S.

Aurelian (viitor prim-ministru); C.

Mãnescu (viitor Inspector general, care a

depus mult interes pentru propãºirea

ªcolii; a fost primul care a tipãrit cursul

sãu – prima parte – de Rezistenþa mate-

rialelor); A.O. Saligny (readus la ºcoalã,

deoarece nu a funcþionat în intervalul de

timp când ªcoala a aparþinut de Minis-

terul Instrucþiunii Publice ºi Cultelor);

Gheorghe Kirilov (licenþiat în matematici

la Paris, care avea scrisori elogioase de

la profesorii lui, Briot ºi Bouquet) pentru

matematici ºi Grigore Cerchez (în anul

1880; cu mult gust arhitectural ºi cel care a lãsat în Bucureºti clãdiri ce sunt

adevãrate opere de artã) pentru cursul de Construcþii civile. P. S. Aurelian þine

cursul de Economie ruralã ºi Drept administrativ. Începând cu data de 3 iulie

1875, acesta devine membru titular al Societãþii Academice Române (înfiinþatã în

anul 1867), care în anul 1879 devine Academia Românã. De asemenea, corpul

profesoral a mai fost completat cu: Ioan G. Cantacuzino, care þinea cursul de

Geometrie analiticã ºi mecanicã, cu data de 1 aprilie 1878; Grigore Dumitrescu

Tassian, care þinea cursul de Topografie ºi construcþii diverse, începând cu data de

4 octombrie 1878 ºi Constantin Zeucianu, care þinea cursul de Mecanicã elementarã

ºi mecanicã analiticã, începând cu data de 12 decembrie 1878. Acesta din

urmã l-a înlocuit pe profesorul Constantin Olãnescu, care a demisionat.

Profesorul Emanoil Bacaloglu a fost ales membru titular al Academiei Române în

29 iunie 1879.

Matei M. Drãghiceanu (1844-1939)
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Gheorghe Kirilov (1815-1908) a fost licenþiat în matematici la Paris, fiind

considerat cu o pregãtire excepþionalã. A predat la ªcoala de Poduri ºi ªosele ºi la

continuatoarea acesteia, ªcoala Naþionalã de Poduri ºi ªosele din Bucureºti.

Grigore Cerchez (1850-1927) a absolvit ªcoala Centralã de Arte ºi

Manufacturi din Paris. A fost inginer mecanic, repetitor de cursuri de la 19 august

1882. A fost profesor universitar de „motori cu aburi, cu aer ºi hidraulici” ºi a

predat ºi cursul de „maºini ºi fizicã industrialã”.

Ion G. Cantacuzino (1847-1911) a absolvit Liceul Louis-le-Grand, Paris ºi

ªcoala Centralã de Arte ºi Manufacturi din Paris, unde a obþinut titlul de inginer

mecanic. A tradus din limba germanã cãrþi de specialitate. A editat Buletinul

Societãþii Politehnice. A fost ales de patru ori ca preºedinte al Societãþii Politehnice.

Petre S. Aurelian (1833-1919) a urmat cursurile Colegiului „Sfântul Sava”

din Bucureºti ºi ªcoala Superioarã de la Grignon, Franþa (1856-1860). În 1860-1899

a fost profesor întemeietor al ªcolii de Agriculturã de la Pantelimon, transformatã

în ªcoala Centralã de Agriculturã ºi Silviculturã de la Herãstrãu. În 1863-1884 a

fost director al acestei ºcoli, cãreia i-a adãugat o secþie de horticulturã ºi o secþie

specialã de maºini.

A editat revistele: Agronomica (1861), Monitorul comunelor (1861-1884),

Revista ºtiinþificã (1870-1901) ºi Monografia Bucovina (1876).

A fost ales membru titular al Academiei Române (1881), vicepreºedinte al

acesteia (1901-1904) ºi preºedinte al secþiei ºtiinþifice a acesteia.

În 1882-1884 ºi 1887-1888 a fost ministru al Instrucþiunii Publice ºi Cultelor,

ministru de externe în 1897 ºi ministru de interne, 1901-1904. În 1896-1897 a fost

preºedinte al Consiliului de Miniºtri.

Alfons Oscar Saligny (1853-1903) a urmat Liceul franco-german, Facultatea

de ªtiinþe ºi doctoratul în chimie (1875) la Charlottenburg în Germania.

Gheorghe Kirilov

(1845-1908)

Grigore Cerchez

(1850-1927)

Ion G. Cantacuzino

(1847-1911)
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A fost profesor de chimie ºi directorul Laboratorului de chimie generalã ºi

tehnologicã la ªcoala Naþionalã de Poduri ºi ªosele din Bucureºti.

A efectuat cercetãri asupra compoziþiei petrolului românesc, apelor minerale

(staþiunea balnearã Govora), pãcurilor din România ºi antracitului (Schela-Gorj ºi

valea Badeanca-Muscel).

În 1902 a fost ales membru corespondent al Academiei Române.

În aceastã perioadã în care am prezentat evoluþia primei noastre ºcoli de

inginerie, au avut loc ºi alte fapte care au favorizat propãºirea ingineriei la noi în

þarã, anume:

– Promulgarea Legii drumurilor la 3 martie 1868, care deschide un mare

câmp de activitate inginerilor de poduri ºi ºosele. Aplicarea acesteia este înlesnitã

ºi prin publicarea primei cãrþi româneºti de inginerie în aceastã specialitate (Manual

pentru construcþia drumurilor ºi a podurilor), de cãtre profesorul S. Yorceanu.

– Se elaboreazã, dupã modelul din Franþa, de cãtre S. Yorceanu, primul

Regulament pentru organizarea Corpului tehnic român pe grade ºi clase.

– La 6 martie 1868 se promulgã Regulamentul pentru facerea ºi executarea

hotãrniciilor. Acesta, însã, constituie un oarecare regres faþã de proiectul de

organizare al ingineriei hotarnice din anul 1851, deoarece în articolul 2 se prevedea

cã „Otãrniciile se vor face numai prin ingineri-otarnici care vor fi recunoscuþi cã,

pe lângã ºtiinþa ingineriei, au ºi pe aceia a documenturilor ºi aplicaþiunii lor pe

faþa pãmânturilor”, fãrã a se cere candidaþilor anumite ºcoli pentru admiterea ca

ingineri hotarnici. De fapt, candidaþii susþineau un concurs de aritmeticã, algebrã

pânã la ecuaþii de gradul II, geometrie, trigonometrie rectiliniarã cu aplicaþii de

ridicãri topografice ºi la mãsurãtori trigonometrice, desen topografic ºi de situaþii,

cunoºtinþe de gramaticã ºi stilisticã, exerciþiul de a citi manuscrise de documente

vechi ºi cunoºtinþe despre numirile semnelor fireºti care sunt cuprinse în actele

vechi. În plus, se cerea ºi un certificat de la un inginer-hotarnic care sã stipuleze

cã cel care candideazã a efectuat cu el lucrãri de hotãrnicie. Absolvenþii gimnaziilor

erau scutiþi de unele cunoºtinþe cerute mai sus, iar cei ai facultãþilor ºi de altele, în

plus. Erau confirmaþi ºi cei care dovedeau cã au practicat hotãrnicii patru ani mai

înainte. Aceste hotãrâri nu au condus la ridicarea nivelului ingineriei hotarnice,

deoarece multe din inconvenientele semnalate mai înainte s-au menþinut, iar

concursul prevãzut de noul Regulament nu se fãcea cu seriozitate. Th. Speranþã

fãcuse un curs de „Agrimensurã” în anul 1875.

– Construcþia de linii ferate în aceastã perioadã, a contribuit, de asemenea,

la avântul ingineriei româneºti. O lege din anul 1865 (17 martie 1865), enunþã

principiul general: „Lucrãrile publice de orice naturã vor fi întreprinse în mod de

concesiune cãtre companii ºi capitaliºti a cãror capitale avansate li se vor restitui

prin anuitãþi de procente ºi amortismente”. Ca atare, statul, prin inginerii sãi, nu

mai putea sã întreprindã nici o lucrare publicã. Însã, legea nu prevedea cine va
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exploata sau întreþine lucrãrile. În anul 1869 când urma sã se termine linia

Bucureºti-Giurgiu, se punea problema exploatãrii acesteia, precum ºi a întreþinerii

lucrãrilor. Toate proiectele de vânzare a liniei cãtre strãini sau de arendare a acesteia

strãinilor, depuse în Parlament, nu sunt aprobate, ci se adoptã soluþia lui Cesar

Boliac, preºedinte al Comitetului delegaþiilor, de exploatare în regie. La inaugurarea

liniei ferate Bucureºti-Giurgiu, primul ministru D. Ghica spunea: „La apelul fãcut

junimei române, eu am rãspuns cu grãbire ºi astfel mai tot personalul exploataþiei

s-a putut compune dintre pãmânteni. Suntem încredinþaþi, Domnilor, cã aceºti

români vor ºti sã corespunzã la aºteptarea publicului ºi sã dovedeascã în acest

nou fel de ocupaþiune, aceeaºi aptitudine cu care Dumnezeu a înzestrat poporul

român”. Strãinii mai încearcã ºi în anul 1873, când prin interpuºi se vine în

Parlament cu o nou lege de închiriere de linii ferate, lege care, însã, a fost

„înmormântatã” în Camerã.

În continuare, prin construcþia liniilor ferate: Vârciorova-Bucureºti-Galaþi;

Barboºi-Roman-Iþcani; Tecuci-Bârlad; Vereºti-Botoºani; Paºcani-Iaºi-Ungheni ºi

Ploieºti-Predeal, câmpul de activitate a crescut ºi foarte mulþi tineri s-au dus sã

facã studii de inginerie în strãinãtate, fie pe banii lor, fie având burse. Se cunosc

cazuri de tineri cu lincenþa în ºtiinþele matematici, ca C. Mãnescu, M.M.

Romniceanu ºi C. Mironescu, care au urmat ªcoala Naþionalã de Poduri ºi ªosele

la Paris. Tot de la aceastã ºcoalã s-au întors în þarã: D. Frunzã, Petre Ene, P.

Terruºanu, E. Sinescu, N. Herjeu, E. Balaban, M. Tzoni (viitor profesor de mecanicã

la Universitatea din Iaºi) º.a. Tot din strãinãtate, de la ªcoala Centralã de Arte ºi

Manufacturi din Paris, între anii 1864-1881, s-au întors în þarã inginerii: E.

Anghelescu, M. Suþu, C. Zeucianu, Gheorghe Duca, C. Popescu, C. Olãnescu, N.

Suþu, I.G. Cantacuzino, E. Vlasto, Gr. Cerchez, E. Miclescu, Sc. Vârnav, N. Cerchez,

D. Cezianu, T. Dragu, F. Pamponiu, G. Popescu, Al. Cosmovici, C. Guran, E.

Brãiescu, J. Zanne; de la ªcoala Politehnicã din Charlottenburg: Anghel Saligny;

din Belgia: St. Gheorghiu ºi Elie Radu; de la Zürich: I.B. Cantacuzino ºi D. Matak;

de la Viena: I Baiulescu, A. Beleº ºi M. Abramovici. De asemenea, mulþi tineri

ingineri ardeleni trec Carpaþii, venind sã-ºi dezvolte câmpul lor de activitate în

România. Din lista iniþiatorilor primei Societãþi Tehnice, a Arhitecþilor ºi Inginerilor

din þarã, înfiinþatã în anul 1876 ºi din înscrierile de mai târziu în aceastã societate,

s-a constatat ºi existenþa a foarte mulþi ingineri strãini, aduºi de concesionarii

liniilor ferate, elementul strãin care, se pare, a dus la sfârºitul Societãþii în anul

1881. În aceastã perioadã se remarcã, printre altele: – publicarea revistei

„Politecnicul” în anul 1866, cu caracter mai mult economic, scoasã de P. S.

Aurelian; – publicarea câtorva volume din „Jurnalul Lucrãrilor Publice” în

1868-1869; – prima încercare de revistã tehnicã românã fãcutã de Petru Davidelu

cu „Inginerul” în anul 1875, numerele publicate fiind numai din ianuarie pânã în

mai, când ºi-a suprimat apariþia; – Buletinul Societãþii Tehnice a Arhitecþilor ºi
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Inginerilor care a apãrut în câteva numere ºi a încetat sã mai aparã, deoarece

inginerii strãini, membri ai Societãþii cerea sã-l publice în limbile francezã ºi

germanã, iar mijloacele materiale ale Societãþii nu puteau suporta asemenea cerinþe.

S-au încercat sã se înfiinþeze mai multe societãþi în care intrau ºi ingineri,

însã nici una nu s-a menþinut mai mult timp.

Prima societate tehnicã durabilã s-a înfiinþat în anul 1881, cu ocazia inau-

gurãrii liniei ferate Buzãu-Mãrãºeºti (prima linie proiectatã ºi construitã de ingineri

români), „Societatea Politehnicã din România”. Cu ocazia înfiinþãrii acesteia, s-a

constatat ca erau în þarã 130 ingineri titraþi.

– Pânã în anul 1867, învãþãmântul silvic s-a limitat la ªcoala de Agriculturã

de la Pantelimon. Urmeazã ªcoala de Agriculturã de la Herãstrãu, unde se dãdeau

ºi noþiuni de silviculturã elementarã. Forestierii erau promovaþi dintre elevii acestor

ºcoli de agriculturã, iar inginerii silvici veneau din strãinãtate. Pânã în 1885 fores-

tierii treceau examenele înaintea unei Comisiuni. De exemplu, în anul 1884 Comi-

siunea era formatã din C. Olãnescu, C. F. Robescu ºi N. G. Popovici.

În aceastã perioadã de timp România are ºi primul ei geodez: lt. col.

Capitãnescu. Se aminteºte cã la 2 octombrie 1875, „Tatãl ºcolilor române din

Bucureºti” (cum i-a zis Alexandru Odobescu), Petrache Poenaru, pãrãseºte lumea

aceasta în care a muncit toatã viaþa numai pentru Cultura patriei sale. Este de

remarcat cã în anul 1873, a reuºit sã salveze ºcolile normale, care erau opera lui,

prin intervenþiile fãcute la diferiþi demnitari care au determinat guvernul sã nu le

desfiinþeze.

În anul 1879 la ªcoala de Poduri ºi ªosele au mai fost numiþi ca profesori:

Constantin Mãnescu pentru Topografie, nivelment, noþiuni de geodezie ºi construcþii

hidraulice ºi George Kirillov pentru Algebrã superioarã, trigonometrie sfericã,

geometrie analiticã, calcul diferenþial ºi integral ºi mecanicã raþionalã, iar în

anul 1880: Alfonso O. Saligny pentru Chimie industrialã ºi Grigore Cerchez pentru

Topografie, nivelment ºi noþiuni de geodezie ºi Maºini întrebuinþate la construcþii

în general.

Corpul profesoral al acestei ºcoli, în anul 1879, era format din: Matheiu

Drãghiceanu, Mihail Cãpuþineanu, Spiridon Yorceanu, Constantin Zeucianu

(înlocuit la scurt timp prin Constantin Olãnescu), Constantin Botta, Constantin

Mãnescu, Petre S. Aurelian, Alexandru Duperrex ºi George Kirillov.

În anul 1880, Corpul profesoral al ªcolii era compus din: Constantin

Mãnescu, Mihail Cãpuþineanu, Spiridon Yorceanu, Emanoil Bacaloglu, Constantin

Olãnescu, Constantin Bottea, Petre S. Aurelian, Alfonso O. Saligny, Grigore Cerkez,

Georghe Kirillov ºi Alexandru Duperrex.

Numãrul de absolvenþi ai „ªcolii de Poduri ºi ªosele” din anul 1871 pânã în

anul 1881, este urmãtorul:
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Seria (anul) 1871 1972 1873 1874-1877 1878 1879 1880 1881

Numãrul de

absolvenþi 5 4 1 13 (aproximativ 3 pe an) 16 6 5 0

În anul1881 au loc evenimente deosebite pentru România. Astfel, la 14

martie 1881 s-a fãcut proclamarea României ca Regat, iar la 10 mai 1881 a avut

loc încoronarea primului Rege al României, Carol I. A fost de bun augur ca, între

aceste douã date importante din istoria poporului român, în ziua de 1 aprilie 1881,

direcþiunea „ªcolii de Poduri ºi ªosele” sã fie încredinþatã lui Gheorghe Duca,

omul care a îndrumat-o, a dezvoltat-o ºi a ridicat-o la nivelul ºcolilor strãine pentru

ingineria de poduri ºi ºosele. Gheorghe Duca a fost absolvent al ªcolii Centrale de

Arte ºi Manufacturi din Paris în anul 1869 ºi în urmãtorii 12 ani a fãcut numeroase

lucrãri tehnice (printre care construcþii ºi control de cai ferate) ºi profesase cursuri

de matematici. Era dotat cu o voinþã ºi cu o energie cum rar se întâlnesc ºi cãpãtase

încrederea marilor noºtri oameni de Stat din decada 1870-1880, în special a marelui

politician Ion C. Brãtianu care era convins cã salvarea României constã în

dezvoltarea ei economicã. Ion C. Brãtianu a apreciat foarte mult capacitatea ºi

activitatea lui Gheorghe Duca, dându-i în grijã formarea ºi înãlþarea Corpului de

ingineri români, de care avea nevoie þara, dupã trista experienþã care se fãcuse cu

concesionarea lucrãrilor publice la strãini.

Gheorghe Duca a fost fiul gene-

ralului Ion Duca, fost ministru sub

Alexandru Ioan Cuza. S-a nãscut la Galaþi

în ziua de 3 februarie 1847. Tatãl sãu l-a

trimis la Paris sã studieze la Liceul Louis

le Grand, unde l-a avut ca tutore pe Iancu

Alecsandri, fratele poetului Vasile

Alecsandri. Dupã bacalaureat, în 1864, a

urmat cursurile ªcolii Centrale de Arte

ºi Manufacturi, obþinând diploma de

inginer în 1869.

Întors în þarã, dupã terminarea

studiilor, a debutat în învãþãmânt ca

profesor de geometrie descriptivã la

Liceul Militar din Iaºi.

În anul 1881 a fost numit profesor

ºi director al ªcolii Naþionale de Poduri

ºi ªosele din Bucureºti, pe care a

reorganizat-o din temelii.Gheorghe I. Duca (1847-1899)
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Starea în care a gãsit Gheorghe Duca ºcoala, la venirea lui ca director a fost

prezentatã chiar de el cu patru ani înainte de a ajunge director, într-un raport pe

care l-a trimis, la 18 decembrie 1887, la Ministerul Lucrãrilor Publice. Situaþia

era urmãtoarea:

– Programul „ªcolii de Poduri ºi ªosele” era foarte vast, scopul urmãrit era

înalt, însã rezultatele erau puþin satisfãcãtoare. Astfel, erau 29 de cursanþi ºi trebuia

sã producã: ingineri de poduri ºi ºosele, ingineri de cãi ferate, ingineri de construcþii

ºi geniu industrial, ingineri de mine ºi metalurgie; toate aceste specializãri erau

concentrate în acelaºi inginer.

– Se fãceau puþine desene ºi proiecte.

– Lipsea practica la lucrãri de inginerie pe timp de varã.

– Modul de învãþãmânt ºi organizarea interioarã lãsau de dorit.

– La admitere erau primite elemente puþin pregãtite pentru a înþelege ºi a

urma cu folos cursurile predate. Comparând situaþia de la noi cu cea din Franþa, el

aratã cã în Franþa, candidaþii la ºcolile tehnice, pe lângã bacalaureat, au nevoie de

încã un an de matematici speciale, pe când în România se admiteau candidaþi cu

patru clase gimnaziale, seminariale sau comerciale.

– Din cauza prea multor cursuri „toate materiile erau predate în mod

superficial. Ori, credem cã nu existã o metodã mai vicioasã ca aceasta. O cunoºtinþã

superficialã este mult mai vãtãmãtoare decât o ignoranþã; când cineva nu ºtie, el

tace ºi cautã sã înveþe; când cineva crede cã ºtie când n-are cunoºtinþã de ignoranþa

sa, el comite cu siguranþã greºelile cele mai stranii ºi e mult mai greu a rectifica

cunoºtinþa greºitã decât de a dobândi cunoºtinþe noi”.

– Profesorii erau puþini ºi le reveneau patru-cinci cursuri, încât acestea nu

se puteau þine cu toatã competenþa (de exemplu, distribuþia de gaz ºi navigaþia

interioarã se fãceau cu acelaºi profesor). Gheorghe Duca adaugã: „În strãinãtate

fiecare curs are un profesor special, ºi chiar dacã vrem sã ne amãgim

comparându-ne la iluºtrii noºtri profesori, tot nu putem comite pãcatul de a ne

închipui cã fiecare din noi valoreazã patru sau cinci din ei ”.

– Desenul era lipsit de un curs raþional, gradat, bazat pe modele.

– Practica se fãcea în birouri, deseori elevii fãcând pe copiºtii.

– Disciplina lãsa cu totul de dorit, anume „Elevii urmau cursurile dupã

bunul plac, nu luau note, nu se prezentau la examene sau obþineau amânãri dupã

voinþa lor, astfel cã erau elevi care terminau anul IV de studiu ºi nu trecuserã

examenul de Anul I”.

Pe scurt, sacrificiile pe care le fãcea Statul nu corespundeau cerinþelor Þãrii.

În anul 1881, în nevoia de specializare, tot mai mult resimþitã, s-a reînfiinþat

ªcoala Naþionalã de Poduri ºi ªosele din Bucureºti.
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Acum momentul era cu atât mai favorabil cu cât un numãr însemnat de

ingineri români, ieºiþi din ºcolile din þãrile dezvoltate tehnologic, dobândiserã

deja cunoºtinþele ºi experienþa necesarã pentru a servi la recrutarea corpului

profesoral. Astfel, se gândesc programe ale cursurilor, deosebit de bogate, care

cuprindeau o temeinicã pregãtiure ºtiinþificã: matematicã, fizicã, chimie; cursuri

de specialitate ºi aplicaþii practice, bine chibzuite, ce urmãreau sã transmitã

cunoºtinþele necesare inginerului, în general ºi inginerului constructor, în special.

La scurt timp de la reorganizare, în anii 1883-1884, tinerii absolvenþi (Constantin

Davidescu, Emil Balaban, Grigore Poenaru º.a.) au dat probe dovedind cã elevii

ªcolii Naþionale de Poduri ºi ªosele din Bucureºti pot aduce servicii reale Statului.

Astfel stând lucrurile, pentru început, Gheorghe Duca: – renunþã la ideea

de „a crea ingineri universali”, organizând ºcoala pentru „a forma ingineri pentru

serviciile publice ale Statului” ºi – cautã sã primeascã la ªcoalã dintre candidaþi,

numai pe cei foarte bine pregãtiþi. A doua cerinþã este realizatã prin înfiinþarea, în

toamna anului 1881, a unei „Diviziuni preparatoare” în care s-au predat: aritmetica

raþionatã, geometria elementarã, algebra elementarã ºi superioarã, trigonometria

rectilinie ºi geometria analiticã.

Deoarece nu a avut sume în buget (pe anul ºcolar 1881/1882) pentru plata

profesorilor care sã predea la Diviziunea preparatoare, Gheorghe Duca predã, la

început, toate cursurile. Mai târziu este ajutat de profesorul G. Kirillov. Aceastã

situaþie se menþine pânã la bugetul viitor pe anul ºcolar 1882/1883, care este pus

în aplicare la 1 aprilie 1882. Atunci, pentru Diviziunea preparatoare, au fost numiþi

profesorii de matematicã cei mai distinºi în aceastã ramurã de ºtiinþã pe care îi

avea þara, Spiru Haret ºi David Emmanuel (primii doctori în matematici români,

veniþi de la Sorbona). Din 32 de elevi înscriºi la Diviziunea preparatoare în toamna

anului 1881, numai opt au putut intra la ºcoalã în toamna urmãtoare (anul 1882).

Elevii nu erau þinuþi pânã la sfârºitul anului; aceia care nu urmau regulat cursurile

sau nu erau silitori, erau eliminaþi. De exemplu, în anul ºcolar 1882-1883, din cei

122 care se înscriseserã la început, 67 au fost eliminaþi înainte de sfârºitul anului;

din cei rãmaºi (55), numai 27 au îndrãznit sã se prezinte la examen, iar dintre

aceºtia numai 18 au putut trece în Anul I. În urma instaurãrii acestui regim serios

ºi sever de învãþãmânt la ªcoala Naþionalã de Poduri ºi ªosele, numãrul candidaþilor

la aceastã ºcoalã a scãzut, încât în toamna anului 1883 s-au înscris numai 57, din

care s-au putut alege 17 pentru Anul I.

De fapt, Gheorghe Duca spunea: „O condiþie esenþialã de izbândã este o

severitate absolutã, atât pentru conduitã cât ºi pentru studii”. Astfel, în anul 1885

a introdus concurs pentru admiterea la Diviziunea preparatoare; repetenþii trebuiau

sã se prezinte la concurs alãturi de noii candidaþi. La cursul de admitere se cereau:

aritmetica raþionatã, geometrie ºi algebra elementarã. Numãrul celor ce reuºesc
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în Anul I nu trecea, în general, de 15. Gheorghe Duca spunea: „nimic n-ar fi mai

uºor decât a avea cel puþin 50 de elevi în fiecare clasã, dar atunci ºcoala ar exista

numai de nume ºi ar deveni o fabricã de nulitãþi”. Pe parcurs Diviziunea

preparatoare a fost reorganizatã având trei ore zilnic, de dimineaþã ºi dupã amiaza

era rezervatã desenului. Aceasta i-a permis lui Gheorghe Duca sã reducã din acest

curs în anii ºcoalei ºi de a da mai mult timp pentru proiecte. Tot în scopul de a

câºtiga timp pentru cursurile tehnice în anii urmãtori, s-a introdus în anul preparator

ºi fizica ºi chimia (elementare). Condiþiile de admitere s-au îngreunat încontinuu,

pe mãsurã ce s-a dezvoltat învãþãmântul secundar ºi programele de la Diviziunea

preparatoare au crescut în nivel.

La 25 ianuarie 1882, prin decretul nr. 173 Societatea Politehnicã a fost

recunoscutã de „utilitate publicã”, statutele societãþii urmând sã fie publicate în

Monitorul Oficial.

În anul 1882, Corpul profesoral al „ªcolii Naþionale de Poduri ºi ªosele”

din Bucureºti era format din: George Duca, Mihail Capuþineanu, I. B. Cantacuzino,

Emanuel Bacaloglu, Constantin Mãnescu, Constantin Bottea, Petre S. Aurelian,

Grigore Cerchez, George Kirillov, Alfonso O. Saligny, Constantin Mironescu,

Dimitrie Matok, Spiru Haret, David Emmanuel, Alexandru Duperrex, Nicu Cerchez

(înlocuit de Luigi Giulini) ºi Aurelian Mãnescu.

Dupã câþiva ani de la venirea sa ca director, Gheorghe Duca a introdus

urmãtorul program (plan de învãþãmânt):

Anul I: Calculul diferenþial ºi integral; Stereotomia; Fizica; Chimia;

Topografia; Mineralogia; Geologia; Desenul.

Anul II: Mecanica raþionatã; Construcþiuni civile; Drumuri; Metalurgie;

Fizicã industrialã; Staticã graficã; Desen.

Anul III: Rezistenþa materialelor; Poduri; Construcþii civile; Drumuri de

fier; Maºini; Staticã graficã; Hidraulicã; Proiecte.

Anul IV: Drumuri de fier; Rezistenþa materialelor; Hidraulica; Navigaþii;

Poduri; Motori cu aburi; Economia politicã; Drept administrativ; Proiecte.

Lucrãrile de desen ºi proiectele erau urmãrite foarte de aproape de profesori

ºi de directori. Începând cu anul 1887, toate desenele ºi proiectele anilor I-IV au

fost încredinþate, pentru unitate, unui singur profesor. Nu era un mare inconvenient,

deoarece ªcoala nu avea prea mulþi elevi. Vara, elevii Anului I trebuiau sã facã

practicã la topografie, iar elevii Anilor II, III ºi IV fãceau practicã la lucrãri practice

de inginerie, în special la linii ferate în studiu sau în construcþie.

În 20 septembrie 1883, dr. Constantin Istrati este numit profesor de fizicã

în locul lui Emanuel Bacaloglu, demisionat. În acelaºi an, în luna septembrie,

Luigi Giulini este numit repetitor de cursuri ºi în octombrie, Cãpitanul Constantin

Coandã este numit tot repetitor de cursuri în locul lui Aureliu Mãnescu, demisionat.
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În anul 1884, Corpul profesoral al ªcolii Naþionale de Poduri ºi ªosele era

urmãtorul: Gheorghe Duca, Mihail Capuþineanu, Anghel Saligny, Constantin

Mãnescu, Constantin Bottea, Petre S. Aurelian, Grigore Cerkez, George Kirillov,

Alfons O. Saligny, Constantin M. Mironescu, Constantin Sinescu, Spiru Haret,

David Emmanuel, Alexandru Duperrex, Nicu Cerkez, Constantin Istrati, Luigi

Giulini ºi Cãptitanul Constantin Coandã.

Prin legea din 31 decembrie 1885 s-au introdus cursuri militare în ªcoala

Naþionalã de Poduri ºi ªosele. Se studiau regulamente, arta militarã, artilerie ºi

fortificaþii, se fãceau exerciþii, urmãrindu-se ca pânã la absolvire, viitorii ingineri

sã capete gradul de sublocotenenþi în Arma Geniului. ªefii anilor I, II ºi III aveau

gradul de sergenþi, ºeful Anului IV gradul de sergent-major, iar al doilea calificat

în Anul IV avea gradul de sergent-furier (aveau în seamã ºi grija popotei elevilor

interni). ªefii claselor rãspundeau de disciplinã în sãlile de cursuri ºi de studii. La

10 mai elevii defilau înaintea Regelui.

Recrutarea corpului profesoral se fãceau cu deosebitã atenþie, dându-se

dovadã de exigenþã deosebitã în privinþa pregãtirii. Când se introduce cursul de

Staticã graficã, Gheorghe Duca îl încredinþeazã lui C. Mironescu. Acesta l-a predat

câtva timp pe baza geometriei de poziþiune (respectând obiceiul de la creatorul ei

Culmann) ºi, apoi, direct pe baza cunoºtinþelor anterioare ale elevilor. Cursul de

Cãi Ferate a fost predat de Gheorghe Duca, acesta având foarte multã experienþã.

Pentru cursul de Poduri este invitat Anghel Saligny, care era reputat în domeniu.

Cursul de Chimie era þinut de C. Istrati, primul doctor român în chimie la Paris.

Pentru cursurile militare, Gheorghe Duca îi aduce pe viitorii generali Herjeu, Hiotu,

Culcer ºi P. Vasiliu-Nãsturel. Creând posturi de repetitori de cursuri, îi aduce pe

N. Cerkez ºi N. Herjeu care sunt numiþi, ulterior, profesori. De asemenea sunt

aduºi A. Mãnescu (viitor profesor la Facultatea de ªtiinþe din Iaºi) ºi Constantin

Coandã (viitor prim-ministru al României).

În tot timpul directoratului lui Gheorghe Duca, în ªcoala Naþionalã de Poduri

ºi ªosele a domnit o disciplinã din cele mai severe; pentru abateri de la datorie,

pentru neorânduieli, pentru lipsã de interes la cursuri ºi studii, elevii erau pedepsiþi,

iar internii erau consemnaþi în ºcoalã. Se dãdeau note pentru texte de cursuri luate,

pentru figuri bine ºi curat desenate care intrau la medie. Aveau loc examene în

toate duminicile de la 1 noiembrie la 1 mai anul urmãtor, când începeau examenele

generale care durau o lunã. Dupã examene urma o lunã de vacanþã ºi trei luni de

practicã (iulie, august ºi septembrie). Se spune cã pedepsele erau foarte mari ºi se

cumulau. O datã a venit Regina Elisabeta de a vizitat ªcoala ºi în marea Ei clemenþã

l-a rugat pe Duca sã ridice cu aceastã ocazie, toate pedepsele în curs. Bursele erau

date pentru meritul profesional ºi silinþa elevului.
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Datoritã corpului profesoral de elitã ºi mãsurilor disciplinare pentru elevi,

ªcoala Naþionalã de Poduri ºi ªosele pe timpul lui Duca a avut rezultate strãlucite.

Astfel, în aceastã perioadã au ieºit viitorii ingineri-inspectori generali: Al Antoniu,

I. Papadopol, D. Danielescu, P. Peretz, G. Vãleanu, G. Caracostea, I. Pâslã, I.

Venert, C. Georgescu, P. Zahariade, N. ªtefãnescu, M. Otulescu, Al. F. Brãtescu

(fost director general al tramvaielor din Bucureºti) ºi alþii care au terminat ºcoala

dupã plecarea din directorat a lui Gheorghe Duca.

Se remarcã grija lui Gheorghe Duca pentru a înzestra ºcoala cu un local

propriu pentru dezvoltarea ei ºi cu muzeele ºi laboratoarele absolut necesare pentru

un învãþãmânt superior tehnic serios. Înainte de venirea lui Gheorghe Duca, in

calitate de director, ªcoala funcþiona pe la Ministerul Lucrãrilor Publice sau prin

diferite case cu chirie. În octombrie 1871, ªcoala era în casele lui Victor Rudovici

din Strada Sfântul Ilie nr. 4, iar în anul 1874 în strada Podul Calicilor sau Calea

Craiovei (mai târziu Calea Rahovei). La venirea ca director a lui Gheorghe Duca,

ªcoala era în Calea Rahovei, iar în toamna anului 1881 este mutatã în Strada

ªtirbei Vodã.

Dupã înfiinþarea Diviziunii preparatoare, localul din Strada ªtirbei Vodã,

de lângã Palatul ªtirbei, devine neîncãpãtor. Gheorghe Duca viziteazã mai multe

ºcoli din strãinãtate ºi dupã insistenþele lui, primul ministru Ion C. Brãtianu

trece prin parlament, în 5 iulie 1884, legea prin care se acordã un credit de

800.000 lei pentru construirea unui local propriu ªcoalei Naþionale de Poduri

ºi ªosele. Pentru aceasta se cumpãrã atunci 1,2 ha (la intersecþia dintre Strada

Polizu ºi Calea Griviþei, unde se aflã azi localul vechi al fostei Politehnice,

devenitã în anul 1948 Institutul Politehnic din Bucureºti), cu suma de 53.950

lei. Cu realizarea proiectului este însãrcinat arhitectul Cassian Bernard

(inspectorul Operei din Paris), care elaboreazã un proiect inspirându-se dupã

construcþiile ºcolare de pe vremea aceea în Franþa. Deoarece la licitaþia care a

avut loc, nu a obþinut condiþii avantajoase, Gheorghe Duca ºi-a luat el sarcina

de a face lucrarea în regie. Astfel, cheltuind numai 36.300 lei în plus faþã de

suma avutã, reuºeºte sã termine localul ºi sã înzestreze ªcoala cu laboratorul

(ºi muzeul) de fizicã ºi laboratorul de chimie, cum nu mai existau pe atunci

altele la fel în þarã. Urmaºul sãu ca director, Scarlat Vârnav, vorbind despre

localul realizat, spune urmãtoarele la adresa lui Gheorghe Duca: „Fie-ne permis

a-i aduce aici omagiul profundei noastre recunoºtinþe. El a avut nepreþiosul

merit de a crea ªcoala Naþionalã de Poduri ºi ªosele, aceastã instituþiune de

adevãratã întãrire ºi propãºire naþionalã”.

Urmeazã în paginile urmãtoare, ºapte vederi asupra clãdirilor ªcolii

Naþionale de Poduri ºi ªosele din Bucureºti. Unele din aceste clãdiri au fost

construite din 1896 pânã în deceniul ai treilea al secolului al XX-lea.
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ªcoala Naþionalã de Poduri ºi ªosele din Bucureºti, devenitã în 1920 – ªcoala Politehnicã din

Bucureºti, în 1938 – Politehnica din Bucureºti ºi în 1948 – Institutul Politehnic din Bucureºti (Faþada

dinspre Calea Griviþei)

ªcoala Naþionalã de Poduri ºi ªosele din Bucureºti, devenitã în 1920 – ªcoala Politehnicã din

Bucureºti, în 1938 – Politehnica din Bucureºti ºi în 1948 – Institutul Politehnic din Bucureºti

(Curtea de onoare)
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ªcoala Naþionalã de Poduri ºi ªosele din Bucureºti, devenitã în 1920 – ªcoala

Politehnicã din Bucureºti, în 1938 – Politehnica din Bucureºti ºi în 1948 – Institutul

Politehnic din Bucureºti (Faþada dinspre Strada Polizu)
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ªcoala Naþionalã de Poduri ºi ªosele din Bucureºti, devenitã în 1920 – ªcoala Politehnicã din

Bucureºti, în 1938 – Politehnica din Bucureºti ºi în 1948 – Institutul Politehnic din Bucureºti

(Faþada marelui amfiteatru)

Se remarcã faptul cã amfiteatrul a fost proiectat ºi executat pe baza

rezultatelor ultimilor cercetãri din acea vreme cu privire la condiþiile ce trebuie sã

îndeplineascã un local de asemenea naturã. El a fost dotat cu instalaþii pentru

înlesnirea experienþelor de chimie ºi cu posibilitãþi de a aduce înãuntru instrumente

ce se manipuleazã mai greu (printr-o uºã ce permite aducerea acestor aparate pe

vagonete de la cabinetul de fizicã ºi cel de chimie).
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ªcoala Naþionalã de Poduri ºi ªosele din Bucureºti, devenitã în 1920 – ªcoala Politehnicã din

Bucureºti, în 1938 – Politehnica din Bucureºti ºi în 1948 – Institutul Politehnic din Bucureºti

(Scara de onoare)

ªcoala Naþionalã de Poduri ºi ªosele din Bucureºti, devenitã în 1920 – ªcoala Politehnicã din

Bucureºti, în 1938 – Politehnica din Bucureºti ºi în 1948 – Institutul Politehnic din Bucureºti

(Sala de consiliu a profesorilor)
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În octombrie 1886 noul local al „ªcolii Naþionale de Poduri ºi ªosele” este

inaugurat în prezenþa Regelui Carol I. Gheorghe Duca þine o cuvântare în care

schiþeazã istoricul ªcolii ºi dificultãþile întâmpinate în organizarea ei, aratã cã

inginerii ieºiþi din ªcoalã sunt apreciaþi de toþi aceia care îi vãd la lucru, aduce

mulþumiri tuturor celor care au contribuit la înãlþarea ei ºi încheie astfel: „Cât

despre elevi, care în tot minutul au înaintea ochilor cele mai strãlucite dovezi de

îngrijire a guvernului, ei vor ºti, sunt sigur, sã dovedeascã recunoºtinþa lor cãtre

þarã ca ingineri în luptele paºnice ale muncii ºi ca ofiþeri de geniu, atunci când

Patria o va cere”.

Cu ocazia respectivã, Regele Carol I þine o cuvântare înãlþãtoare prin care

îºi exprimã adânca Sa satisfacþiune pentru opera lui Gheorghe Duca:

„Avântul puternic ce România a luat în un timp aºa de scurt, se datoreºte

în mare parte îngrijirii neîncetate ce þara are pentru armatã ºi ºcoalã, vãzând

în amândouã temelia cea mai sigurã pentru propãºirea ºi întãrirea noastrã

naþionalã. Aceste silinþe sunt ºi rãsplãtite prin o generaþie care aºteaptã cu

nerãbdare ca Patria sã dispuie de braþul ºi mintea ei. Învãþãmântul nostru a

fãcut un progres fericit din ziua când ºcoalele au primit o direcþiune mai

practicã, pregãtind astfel tinerimea de a fi întrebuinþatã în diferite ramuri ale

activitãþii noastre.

ªcoala Naþionalã de Poduri ºi ªosele din Bucureºti, devenitã în 1920 – ªcoala Politehnicã din

Bucureºti, în 1938 – Politehnica din Bucureºti ºi în 1948 – Institutul Politehnic din Bucureºti

(Biblioteca. Sala de lecturã)
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Salut dar cu vie plãcere reorganizarea ªcoalei Naþionale de Poduri ºi ªosele,

condusã cu atâta înþelepciune ºi râvnã, ºi stabilitã astãzi în noua frumoasã clãdire,

demnã de dezvoltarea acestui însemnat Institut. Sper ºi crez cã elevii care vor ieºi

de aici ca ingineri instruiþi, sã fie totdeauna la înãlþimea misiunii lor ºi cã þara nu

se va cãi de toate jertfele pe care ea le-a fãcut pentru instrucþiune”.

La 30 septembrie 1886, sunt numiþi ca profesori militari: Cãpitanul Herjeu,

pentru Artã militarã; cãpitanul Hilotu, pentru Instrucþie militarã ºi regulament;

Cãpitanul Culcer pentru Fortificaþii ºi Cãpitanul Vasiliu-Nãsturel, pentru Artilerie.

În anul 1886 a luat fiinþã primul Laborator pentru cercetarea materialelor,

înfiinþat de profesorul Alfons Oscar Saligny, având caracter de laborator de analize.

Datoritã dezvoltãrilor ample ale economiei, în cadrul lucrãrilor publice se

simþea nevoia de personal tehnic mediu bine pregãtit. La începutul anului ºcolar

1886-1887, Gheorghe Duca înfiinþeazã lângã ªcoala Naþionalã de Poduri ºi ªosele

o Diviziune de conductori desenatori. Astfel, la 2 octombrie 1886, Scarlat Vârnav

ºi Mihai Romniceanu au fost numiþi profesori la ªcoala de Conductori de Poduri

ºi ªosele, iar chimistul Grigore Pfeiffer a fost numit preparator de chimie la

laboratorul ºcolii. „ªcoala de Conductori de Poduri ºi ªosele” a funcþionat pânã

în anul 1900, când s-au suprimat multe lucrãri publice (datoritã marei crize agricole

care a bântuit þara în anii 1899-1901).

În anul 1887-1888, Corpul didactic al ªcolii Naþionale de Poduri ºi ªosele

era urmãtorul: Gheorghe Duca, Mihail Capuþineanu, Anghel Salgny, Constantin

Mãnescu, Constantin Bottea, Petre S. Aurelian, Grigore Cerchez, George Kirillov,

Alfonso O. Saligny, Constantin Mironescu, Constatin Sinescu, Spiru Haret, David

Emmanuel, Alexandru Duperrex, Nicu Cerkez, Constantin Istrati, Nicolae Herjeu,

Mihail Romniceanu, Scarlat Vârnav, Hermenn Schalawe, Petre Zahariade ºi

Constantin Gogu. La disciplinele militare au fost urmãtorii profesori: maior I.

Culceru, maior P. Vasiliu-Nãsturel ºi maior Hiotu.

Gheorghe Duca a încetat a mai fi director al „ªcolii Naþionale de Poduri ºi

ªosele” la 1 aprilie 1888, când a fost numit director general al Cãilor ferate. Direcþia

Generalã a Cãilor Ferate Române (CFR) s-a creat în anul 1888, Gheorghe Duca

fiind primul director general al acesteia. Aceasta a impulsionat mult evoluþia

transporturilor feroviare din România. Astfel, sub conducerea Statului s-a trecut

la construcþia, întreþinerea ºi exploatarea reþelelor de cãi ferate, personalul cu

pregãtire superioarã inginereascã fiind dat de ªcoala Naþionalã de Poduri ºi ªosele.

Ca director general la Direcþia Generalã a C.F.R., Gheorghe Duca a deschis ºcoli

speciale de miºcare, tracþiune comercialã, ºefi de gãri etc.... În conducerea Direcþiei

Generale a CFR a contribuit la dezvoltarea acestei instituþii importante pentru

economia ºi apãrarea þãrii. Din iniþiativa lui s-a dezvoltat foarte mult reþeaua de

cãi ferate, s-au construit gãri ºi halte pe liniile în exploatare, s-a mãrit parcul de

vagoane, în gãri s-au construit depozite pentru protejarea cerealelor, a introdus
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aparate pentru siguranþa traficului, fiind reduse accidentele. A avut o preocupare

permanentã pentru calitatea profesionalã a personalului, înfiinþând ªcoala pentru

mecanici de tracþiune (în 1890), ªcoala pentru ºefii de întreþinere (în 1892), ªcoala

pentru manipulanþi (în 1893) º.a.

A întocmit Statutul personalului, prin care se stabilesc drepturile de pensie,

inexistente pânã la el; a creat Casa de Ajutor Reciproc, un magazin de consum, la

care salariaþii se puteau aproviziona pe credit ºi la preþuri mai reduse. A fãcut o

ºcoalã elementarã pentru copiii salariaþilor în Bucureºti ºi a construit locuinþe de

serviciu. A extins relaþiile internaþionale ale C.F.R.

În anul 1897, Gheorghe Duca a trecut ca director al lucrãrilor Portului

Constanþa, unde va rãmâne sã lucreze timp de doi ani, pânã la sfârºitul prematur al

vieþii sale. În locul lui Gheorghe Duca a fost numit ca director Scarlat Vârnav,

care, ca ºi Gheorghe Duca, a fost absolvent al ªcolii Centrale de Arte ºi Manufacturi

din Paris. Ca atare, Scarlat Vârnav cãpãtase în tinereþe aceleaºi directive de învã-

þãmânt superior tehnic ca ºi Gheorghe Duca. Scarlat Vârnav este fiul studentului

de la Paris în anul 1847, C. Vârnav, care þinea biblioteca românã a Societãþii înfiin-

þatã de studenþii români din Franþa.

Scarlat Vârnav a continuat ºi a completat opera de înãlþare a ªcolii, începutã

de predecesorul sãu Gheorghe Duca. Astfel, noul director, Scarlat Vârnav, mãreºte

localul ºcolii prin noi clãdiri, dezvoltã laboratoarele ºi muzeul, îmbogãþeºte biblio-

teca prin donaþii fãcute chiar ºi de colegii sãi de la Paris, face atelierul pentru

repararea instrumentelor tehnice ºi pune bazele laboratorului de încercarea

materialelor. Organizeazã conferinþe pentru ingineri ºi public în amfiteatrul ªcolii

pentru a þine lumea la curent cu progresele tehnice. Apãrând nevoia de ingineri

mecanici, introduce cursul de maºini.

Directorul Scarlat Vârnav þine ca uniforma ªcolii sã fie purtatã cu demnitate.

Elevii care nu aveau mijloace materiale sunt ajutaþi din veniturile sale. A luat

parte cu corpul profesoral ºi cu o delegaþie a elevilor la diferite evenimente de

seamã din viaþa þãrii, cum ar fi: punerea pietrei fundamentale a podului de peste

Dunãre la Cernavodã; jubileul de 25 de ani ai domniei Regelui Carol I (1891),

înmormântarea marelui om de stat Ion. C. Brãtianu º.a.

Actul de cãpetenie al directorului Scarlat Vârnav a fost punerea ªcolii

Naþionale de Poduri ºi ªosele pe picior de egalitate cu marile ºcoli din strãinãtate.

Astfel, pânã în anul 1890 absolvenþii ªcolii nu puteau fi admiºi în Corpul Tehnic

al Statului decât ca elevi-ingineri, grad care pe vremea aceea era echivalent cu

gradul de inginer stagiar. Numai absolvenþii ºcolilor din Paris, Berlin, Viena,

Zurich, Charlotenburg etc., puteau fi admiºi direct cu gradul de ingineri ordinari

clasa III. Scarlat Vârnav, constatând cã ªcoala Naþionalã de Poduri ºi ªosele s-a

ridicat la un astfel de nivel, care nu era cu nimic inferior nivelului cultural al

ºcolilor superioare tehnice strãine ºi cã serviciile Statului apreciazã foarte bine
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absolvenþii ªcolii, l-a convins pe Alexandru Marghiloman care era, pe atunci,

ministru la Lucrãrile Publice, sã punã ªcoala pe picior de egalitate cu marile ºcoli

superioare tehnice strãine. Prin Decretul Regal nr. 3124 din 15 noiembrie 1890,

s-au dat absolvenþilor cu diplome ai ªcolii Naþionale de Poduri ºi ªosele, dreptul

de a fi admiºi în Corpul Tehnic cu gradul de ingineri ordinari clasa III, ºi s-a

instituit Comisiunea de la ªcoala Naþionalã de Poduri ºi ªosele care examina

dacã absolvenþii ºcolilor tehnice strãine au diplome echivalente, ca grad de culturã,

cu ºcoala noastrã, care a fost astfel decretatã ca etalon de mãsurã pentru cultura

superioarã tehnicã a viitorilor ingineri ai Statului. O delegaþie de elevi ai ªcolii,

sub conducerea directorului lor, au exprimat mulþumiri Ministrului Lucrãrilor

Publice, deoarece acesta a înfãptuit actul de recunoaºtere a eforturilor depuse de

profesori ºi elevi pentru obþinerea unei culturi tehnice integrale în þara noastrã.

Ministrul Alexandru Marghiloman a arãtat cã, de fapt, meritul cel mare era al

directorului Scarlat Vârnav care i-a demonstrat cã ªcoala noastrã nu e cu nimic

inferioarã ºcolii pe care a fãcut-o dânsul la Paris. De fapt, s-a ajuns la aceastã fazã,

deoarece, pe parcurs, începând cu Lalanne ºi fãcând saltul calitativ Gheorghe Duca,

urmat de Scarlat Vârnav, directorii care au fost au asigurat continuitatea mãsurilor

bune ale predecesorilor lor, mãsuri care au condus la perfecþionarea învãþãmântului

superior de ingineri din þara noastrã.

Prin mãsura luatã de a nu admite ca bazã de prezentare la admitere în ªcoalã

decât bacalaureatul, Scarlat Vârnav a ridicat nivelul cultural al absolvenþilor ªcolii

Naþionale de Poduri ºi ªosele.

În anul 1889, Scarlat Vârnav a publicat pentru prima

datã din partea ªcolii o carte care avea 286 pagini ºi

cuprindea programul dezvoltat al cursurilor care se

fãcuserã ºi din care rezulta cã ªcoala Naþionalã de Poduri

ºi ªosele atinsese înãlþimea programelor ºcolilor similare

din strãinãtate.

În acelaºi an, ªcoala Naþionalã de Poduri ºi ªosele

din Bucureºti participã la Expoziþia Universalã de la Paris,

unde obþine cele mai înalte disctincþiuni. La sfârºitul anului

1891, lui Scarlat Vârnav i se propune un loc de deputat în

Parlamentul României, pe care nu-l putea ocupa ca

funcþionar al statului. De acea, la 1 ianuarie 1892, a

demisionat promiþând elevilor cã va lupta ca deputat sã

dea ªcolii ceea ce nu a putut obþine ca director al acesteia.

În anul 1891, Corpul profesoral al ªcolii Naþionale de Poduri ºi ªosele era

urmãtorul: Gheorghe Duca, Mihail Capuþineanu, Anghel Saligny, Constantin

Mãnescu, Constantin Bottea, Petre S. Aurelian, Grigore Cerkez, Georghe Kirillov,

Alfonso O. Saligny, Constantin Mironescu, Constantin Sinescu, Spiru Haret, David

Scarlat Vârnav

(1851 –1919)
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Emmanuel, Alexandru Duperrex, Nicu Cerkez, Dionisie Many, Herman Schalawe,

Nicolae Herjeu ºi Teodor Dragu. La ªcoala de Conductori de Poduri ºi ªosele de

pe lângã ªcoala Naþionalã de Poduri ºi ªosele erau profesori: Mihail Romniceanu,

Scarlat Vârnav ºi Nicolae Zane. Repetitori de cursuri erau: Constantin Uzescu,

Alexandru Davidescu ºi Iacob Papadopol, iar la cursurile militare erau ca profesori:

maior I. Culceru, maior P. Vasile-Nãsturel, locotenent Octav Boian ºi cãpitan

Ion Vlãdescu.

La 1 ianuarie 1892 este numit ca director al ªcolii Naþionale de Poduri ºi

ªosele, Constantin Sturza, care era absolvent tot al ªcolii Centrale din Paris (ªcoala

Centralã de Arte ºi Manufacturi din Paris). El lucrase mult la construcþii de cãi

ferate. Constantin Sturza conduce ºcoala dupã principiile puse de cei doi

predecesori ai sãi: Gheorghe Duca ºi Scarlat Vârnav. Ca mãsuri care au continuat

sã ridice nivelul ªcolii, amintim:

– Exigenþa manifestatã la cererile de amânare a unui examen de cãtre elevi

ºi faþã de absenþa acestora la lecþiile repetitoare.

– Menþinerea muzeului ºi laboratoarelor în pas cu progresele ºtiinþei. Pentru

aceasta trimite profesori de fizicã ºi de chimie sã studieze în strãinãtate organizarea

unitãþilor similare.

– În anul 1892 era la Geneva Congresul de Chimie, la care România este

reprezentatã de dr. C. Istrati.

– Schimbarea condiþiilor de obþinere a gradului de Sublocotenent la

terminarea ºcoalei ºi introducerea cursului de scrimã în anul 1894.

– Acordarea de burse elevilor ªcolii de cãtre Academia Românã din fondul

Adamachi.

– Introducerea coeficienþilor pe cursuri, la calculul mediilor pentru ca elevii

sã dea atenþie mai mare cursurilor importante.

În anul 1895, dupã votarea legii minelor, Ministerul Lucrãrilor Publice cere

sã se studieze separarea ªcolii în douã secþii, una de construcþii ºi una de mine.

Aceastã propunere nu s-a aplicat deoarece s-a schimbat guvernul în toamna acelui

an (trecerea de la guvernul conservator Lascãr Catargiu, care a demisionat în 13/

15 octombrie 1895 la guvernul liberal Dimitrie A. Sturdza, care s-a format în 4/16

octombrie 1896).

La 15 noiembrie 1896 ministrul Lucrãrilor Publice, C. Stoicescu, numeºte

o comisie compusã din C. Sturza, A. Saligny, I. B. Cantacuzino, C. Mironescu ºi

E. Radu ca sã elaboreze o lege ºi un regulament pentru ªcoala Naþionalã de Poduri

ºi ªosele, comisie pe care ministrul I.I.C. Brãtianu o completeazã în mai 1897 cu

Gheorghe Duca, P. S. Aurelian ºi C. Mãnescu. Proiectul de lege elaborat a fost

trimis Ministerului Lucrãrilor Publice la 10 ianuarie 1898. Prin acest proiect de

lege elaborat se consacra starea în care se gãsea ªcoala, cu mici inovaþiuni.

Prin decretul nr. 1452 din 21 aprilie 1893 s-a modificat decretul nr. 3124

din 15 noiembrie 1892 în sensul cã pentru echivalarea diplomelor ºi certificatelor
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de la ºcolile speciale din strãinãtate, era suficient avizul juriului de profesori de la

ªcoala Naþionalã de Poduri ºi ªosele. Astfel, s-a ajuns ca sã fie echivalate ºi diplome

eliberate de ºcoli mecanice, de mine etc.

În anul 1892 Alfonso O. Saligny a fost trimis de cãtre conducerea ªcolii în

strãinãtate pentru a studia laboratoarele din instituþiile similare, în vederea orga-

nizãrii laboratoarelor ªcolii Naþionale de Poduri ºi ªosele.

În anii 1893 ºi 1894 s-au luat mãsurile necesare pentru organizarea labora-

toarelor de chimie ºi electricitate ºi s-a întãrit pregãtirea militarã.

În anul 1895 s-a încercat înfiinþarea unei societãþi Asociaþiunea Amicalã a

Absolvenþilor ªcolii Naþionale de Poduri ºi ªosele, sub preºedinþia de onoare a lui

Gheorghe Duca, care numãra 159 membri. Aceastã societate a dãinuit foarte puþin

timp.

În anul 1896 s-a dat în funcþiune un nou corp de clãdiri al ªcolii Naþionale

de Poduri ºi ªosele, corpul B, având o suprafaþã desfãºuratã de 880 m², care se

adaugã la copurile A (cu o suprafaþã desfãºuratã de 7130 m²) ºi corpul K (depozite

ºi magazii, cu o suprafaþã desfãºuratã de 970 m2). În acelaºi an au fost numiþi noi

repetitori de cursuri ºi ajutoare de prepararea cursurilor.

Prin decretul nr. 1097 din 23 martie 1898 a fost promulgatã ºi investitã cu

sigiliul Statului Legea asupra învãþãmântului, secundar ºi superior, ministru al

Instrucþiunilor Publice ºi Cultelor fiind Spiru Haret. Legea prevedea liceu de opt

clase cu douã secþii, clasicã ºi realã, gimnazii cu patru clase (care coincideau cu

primele patru clase de liceu) ºi ºcoli secundare de fete de gradul I cu durata de

cinci ani ºi cu continuare în ºcoli de gradul al II lea pentru a putea merge la

universitate. Se menþionau douã universitãþi, la Bucureºti ºi la Iaºi, cu facultãþi de

teologie, drept, medicinã, filosofie, litere ºi ºtiinþe. Corpul profesoral se compunea

din profesori ºi agregaþi, care predau cursurile fundamentale ºi din docenþi, care

predau cursurile facultative sau puteau înlocui pe profesori ºi agregaþi. Ocuparea

posturilor se fãcea prin concurs, senatul universitãþii unit cu colegiul facultãþii

respective putând sã facã recomandare Ministerului Instrucþiunii Publice ºi Cultelor

(ministrului) pentru unul din candidaþi care a fãcut cerere însoþitã de memoriu sau

pentru altul sau putea sã nu recomande pe nici unul. Rectorul unei universitãþi era

numit prin decret pe trei ani, dintr-o listã de trei persoane alese de consiliul

universitar. Decanul era ales pe doi ani de consiliul facultãþii. Rectorul ºi decanul

erau eligibili.

În legea respectivã nu era menþionatã ªcoala Naþionalã de Poduri ºi ªosele.

În 7 aprilie 1897 profesorul Anghel Saligny a fost ales membru titular al

Academiei Române.

În anul 1898 s-a aprobat ca examenul de admitere în anul I sã nu se mai þinã

în luna octombrie ci în luna iunie, odatã cu examenul general al elevilor. De

asemenea, în acelaºi an s-a dispus sã se þinã examene scrise pentru elevii anului
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preparator, la care sã se dea note ce vor fi luate în consideraþie la concursul de

admitere în anul I.

Tot în timpul directoratului lui Constantin Sturza a avut loc inaugurarea

liniei ferate Feteºti-Saligny ºi a marilor lucrãri de pe dânsa. La aceastã mare

sãrbãtoare naþionalã, elevii ªcolii Naþionale de Poduri ºi ªosele au format garda

de onoare a Regelui Carol I, ceea ce a impresionat mult numerosul public venit sã

vadã solemnitãþile inaugurãrii. Nivelul la care ajunsese ªcoala Naþionalã de Poduri

ºi ªosele este remarcat în cuvântarea þinutã de Directorul general al Cãilor Ferate

Române, Gheorghe Duca, la banchetul care a avut loc la capãtul podului, din care

spicuim: „Sire, þara se poate fãli cu aceste lucrãri care dovedesc progresele fãcute

de corpul ingineresc în anii binecuvântaþi ai Domniei Majestãþii Voastre. Liniile

noastre ferate, marile cãi naþionale care duc la graniþa þãrii, lucrãrile hidraulice,

docurile de la Brãila ºi de la Galaþi, sunt atâtea dovezi de muncã roditoare a

acestui corp. ªi dacã þinem seama cã douã treimi din inginerii care au luat parte

la executarea lucrãrilor al cãror sfârºit îl sãrbãtorim astãzi, sunt ieºiþi din ªcoala

Naþionalã de Poduri ºi ªosele, o legitimã mândrie trebuie sã simþim. În anul 1866

abia 21 de ingineri români erau în serviciul Statului; astãzi ei sunt legiune ºi

alcãtuiesc o a doua armatã, tot atât nemãrginit de devotatã Majestãþii Voastre ºi

þãrii ca ºi aceea în capul cãreia aþi cucerit, Sire, neatârnarea României. Aceastã

armatã a progresului, care la vremea de nevoie va fi alãturi de cealaltã, pentru a

apãra Tronul ºi Patria, are ºi dânsa, în luptele sale paºnice, morþii ºi rãniþii ei;

acestor victime ale datoriei, pe care poeþii le slãvesc, noi cel puþin le datorãm o

duioasã amintire”.

Regele Carol I în toastul sãu rãspunde: „Mândru pot fi dar, cã sub Domnia

mea, s-a conceput ºi isprãvit de inginerii noºtri acest mãreþ pod, care va atrage o

însemnatã parte a comerþului european pe cãile noastre ferate, fiindcã astãzi

stãpânim linia cea mai scurtã între mãrile nordice ºi þãrile din Orient”.

La 7 aprilie 1899 Constantin I. Istrati, fost profesor al ªcolii Naþionale de

Poduri ºi ªosele, a fost ales membru al Academiei Române.

În acelaºi an, 1899, profesorului Alfonso O. Saligny i s-a conferit ordinul

„Coroana României” în gradul de ofiþer, iar lui Grigore Pfeiffer ºi Gh. Eisenecker

acelaºi ordin în grad de cavaler.

Directorul ªcolii Naþionale de Poduri ºi ªosele, Constantin Sturza, moare,

pe neaºteptate, la începutul lunii iulie 1899, direcþiunea ºcolii fiind încredinþatã

lui Grigore Cerchez pânã la 12 august 1899, când este numit Constantin M.

Mironescu, care rãmâne în continuare membru al Consiliului Tehnic Superior cu

toate drepturile ºi prerogativele acestei funcþii.

În anul 1899 sunt numiþi ca profesori la ªcoala de Conductori de Poduri ºi

ªosele de pe lângã ªcoala Naþionalã de Poduri ºi ªosele, urmãtorii: Iuliu Zanne,

Emil Balaban ºi Mihail M. Romniceanu (trecut de la secþiunea de ingineri).
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În anul 1899 Corpul didactic al ªcolii Naþionale de Poduri ºi ªosele era

format din: Constantin M. Mironescu, Mihail Capuþineanu, Anghel Saligny,

Constantin Mãnescu, Constantin Botez, Mihail M. Romniceanu, Grigore Cerchez,

George Kirillov, Alfonso O. Saligny, Ioan Boiulescu, Spiru Haret, David

Emmanuel, Nicu Cerkez, Dionisie Many, Nicolae Hârjeu, Teodor Dragu, I. B.

Cantacuzino, Hermann Schlawe, Alexandru Duperrex ºi Christea Staicovici.

La ªcoala de Conductori de Poduri ºi ªosele erau profesorii: Emil Balaban,

Elie Radu, Nicolae Zanne ºi Iuliu Zanne. Ca repetitori de cursuri au fost: Dimitrie

Zassima, Alexandru Davidescu, Iacob Papadopol ºi Nestor Ureche, iar profesori

la cursurile militare: colonel P. Vasiliu-Nãsturel, locotenent-colonel N. Sãulescu,

maior Eracle Pretorian ºi cãpitan C. Pârâianu.

În anul 1899 moare Gheorghe Duca, acesta fiind încã profesor de cãi ferate.

Aceastã pierdere a adus o adâncã jale pentru elevii ºi foºtii elevi ai ºcolii. Gheorghe

Duca a fãcut atât de mult pentru învãþãmântul superior tehnic românesc, încât

doar cuvântarea dr. C. Istrati, ca ministru, la moartea lui, i-a reliefat pe deplin

contribuþia prin cuvintele: „Dar fii liniºtit! Tu ai avut grija, fãrã sã o ºtii, de a-þi

ridica singur monumentul fiind încã în viaþã. Pe Calea Griviþei, oricine va trece

pe lângã localul în care se preparã generaþiunile valide ale tinerilor noºtri ingineri,

nu va putea sã nu se gândeascã cã acolo este o parte din sufletul tãu, e cugetarea,

e voinþa, e dorul tãu de a fi ºi dupã moarte, prin creaþiunea ce ai fãcut, util

Þãrii tale”.

Constantin Mironescu a luat conducerea ªcolii Naþionale de Poduri ºi ªosele

în vremuri grele, pe timpul crizei care a bântuit la începutul secolului al XX lea.

Astfel, el nu a putut obþine mijloacele necesare pentru a satisface nevoile care se

iveau în urma marilor progrese în domeniul ºtiinþific ºi tehnic (în aceastã etapã

omenirea era spre sfârºitul celui de-al doilea deceniu al celei de-a doua revoluþii

industriale). I s-a cerut scoaterea la pensie, suprimãri de profesori ºi de funcþionari,

reduceri de laboratoare etc... Apoi, din cauza lipsei de lucrãri publice, elevii nu

mai gãseau locuri de muncã unde sã-ºi facã practica. Laboratoarele nu au mai fost

dotate ºi cu greu s-au putut situa la nivelul cerinþelor pentru analize ºi pentru

încercãri de materiale, ce au fost necesare mai târziu. Cu toate acestea, directorul

Constantin Mironescu a fãcut faþã consecinþelor acestor lipsuri, pentru a nu se

simþi în cultura tehnicã datã elevilor. În locul lui Gheorghe Duca este adus profesor

de cãi ferate Mihail M. Romniceanu. Cursurile þinute de profesorii care au fost

suprimaþi, s-au împãrþit la alþi profesori. El þine gratuit cursul de Economie, pentru

care catedra a fost desfiinþatã. În urma desfiinþãrii ªcoalei de Conductori de Poduri

ºi ªoselei, creeazã cu profesorii de la ºcoala respectivã cursul de Edilitate, pentru

ca elevi sã fie apþi în a ocupa posturi în serviciile comunale, cursul fiind încredinþat

lui Elie Radu.
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Elie Radu (1853-1931) a absolvit Academia

Mihãileanã din Iaºi. A urmat cursurile ªcolii

Politehnice din Bruxelles în anii 1872-1877

devenind inginer constructor.

În anul 1894 a devenit profesor la ªcoala

Naþionalã de Poduri ºi ªosele din Bucureºti, unde

a predat cursurile de Trigonometrie, Poduri ºi

Construcþii Civile. La înfiinþarea ªcolii Politehnice

din Bucureºti a predat cursurile Edilitate ºi

Procedee Generale de Construcþii (acest curs a fost

întocmit de el ºi predat pentru prima datã).

În anul 1877 a debutat ca inginer alãturi de

Anghel Saligny la controlul liniei ferate Ploieºti-

Predeal. A proiectat ºi realizat numeroase poduri din beton armat ºi tabliere

metalice, contribuind la legarea malurilor Siretului prin opt poduri.

Primul român care a proiectat ºi condus construcþia unei centrale hidro-

electrice a fost inginerul Elie Radu (Sinaia, 1898).

În anul 1899 a realizat o staþie de captare a apei subterane la Bragadiru,

pentru alimentarea oraºului Bucureºti, care asigura un debit de 31.000 m3/zi, fiind

unicã în Europa ºi prima reþea de alimentare a oraºului.

A proiectat ºi realizat construcþia Ministerului Lucrãrilor Publice (în prezent

Primãria Capitalei) ºi 60 de clãdiri pentru gãri, fiind remarcabile cele de la Curtea

de Argeº, Comãneºti ºi Galaþi.

A fost preºedinte al Societãþii Politehnice în 1897-1898 ºi 1903-1904.

În 1927 a fost ales membru de onoare al Academiei Române.

Cursul de proiecte care era încredinþat unui singur profesor, a fost distribuit

la trei profesori. Cu aceasta s-a asigurat ca lucrãrile sã poatã fi urmãrite ºi controlate

mai de aproape. S-a introdus un curs de Electrotehnicã ºi cursuri de Petrol. Elevii

au fost trimiºi pentru practicã pe la fabrici ºi la instalaþii petrolifere ºi industriale,

unde unii dintre ei ºi-au gãsit mai târziu plasamente. Bursele fiind reduse la jumã-

tate, o parte din ele le lasã primilor clasificaþi în fiecare clasã ºi restul este dat

celor cu acte de papertate, care aveau media din anul precedent de peste 16,50.

Numãrul burselor s-a redus de la 40 la 20.

Datoritã nesiguranþei elevilor de a gãsi ocupaþii inginereºti la terminarea

studiilor, scade numãrul candidaþilor la admitere. Acesta face ca ºcoala sã dea:

nouã ingineri pentru seria 1906; opt ingineri pentru seria 1907; nouã pentru seria

1908 ºi nouã ingineri pentru seria 1909. Dupã aceea numãrul de absolvenþi începe

sã creascã din nou. Aceastã stare de lucruri a condus Ministerul Lucrãrilor Publice

sã studieze noi condiþii de admitere ºi o nouã organizare a ªcolii.

Elie Radu (1853-1931)
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Astfel, la 19 aprilie 1901 este numitã o comisie formatã din C. Mironescu,

A. Saligny ºi N. Herjeu care sã studieze problema apãrutã. Comisia îºi prezintã

raportul la 3 mai 1901 ºi propune ca la intrarea în Anul I sã nu mai fie concurs

toamna, ci sã fie admiºi numai elevii anului preparator pe baza notelor de la

interogaþii ºi teze, precum ºi a unor examene date la sfârºitul anului. În plus, cere

sã se extindã puþin programul de admitere în Diviziunea preparatoare. În privinþa

organizãrii ªcoalei, Comisia dã rãspunsul la 8 decembrie 1901, propunând ca în

primii doi ani sã se facã cursuri comune, iar în ultimii doi ani sã se facã cursuri pe

specialitãþi, care sã fie în numãr de trei: ingineri constructori ºi arhitecþi; ingineri

mecanici ºi electricieni ºi ingineri de mine ºi industriali. Tot la acea datã, comisia

îºi exprimã pãrerea cã nu trebuie sã se împingã mai departe specializarea, iar

transformarea ªcolii Naþionale de Poduri ºi ªosele în Politehnicã sã se facã mai

târziu, urmând calea modificãrilor progresive.

În februarie 1904, directorul ªcolii, C. Mironescu, cere Ministrului

Lucrãrilor Publice, sã-i aprobe o deplasare în strãinãtate pentru a studia starea

actualã a învãþãmântului în diferite ºcoli de prestigiu. Ministrul de atunci, Em.

Porumbaru, aprobã aceastã deplasare la 11 martie 1904, deoarece era stringentã

necesitatea de a deschide absolvenþilor un câmp mai larg de activitate, în special

în direcþiile regulãrii apelor, exploatãrilor petrolifere ºi a aplicaþiilor industriale

ale electricitãþii. C. Mironescu viziteazã ºcoli superioare tehnice din Italia, Elveþia,

Franþa, Belgia, Germania ºi Austro-Ungaria, prezentând Ministerului Lucrãrilor

Publice, în 6 iulie 1904, un raport detaliat asupra modului de organizare a ºcolilor

de acolo, asupra specialitãþilor care se studiazã, privind instalaþiile anexate ºcolilor

(cum ar fi: muzee, laboratoare, biblioteci, colecþii, ateliere etc.), privind modul

cum se recruteazã elevii ºi profesorii etc. De asemenea, prezintã ºi inconvenientele

care i s-au semnalat sau pe care le-a constatat. În partea a doua a raportului, C.

Mironescu se ocupã de viitoarea organizare a ªcolii Naþionale de Poduri ºi ªosele.

Astfel, el aratã cã sistemul de ºcoli speciale pentru fiecare specialitate de inginerie,

ca în Franþa, ar fi foarte costisitor pentru þara noastrã, iar sistemul de facultãþi

tehnice, ataºate Universitãþilor, nu dã rezultate bune ºi cã acolo unde existã a

apãrut tendinþa de a fi înlãturat. Înfiinþarea unei Politehnici cu specialitãþi bine

caracterizate nu s-ar putea admite la noi, deoarece ceea ce se întâmpla atunci cu

inginerii constructori, care nu gãseau de lucru în specialitate, se putea întâmpla în

viitor ºi cu alte specialitãþi. În încheiere, Constantin Mironescu propune ca primii

doi ani de studii la ªcoala Naþionalã de Poduri ºi ªosele sã fie comuni, iar ultimii

doi ani sã se împartã în douã secþiuni: o secþie de ingineri constructori ºi arhitecþi

ºi o secþiune de ingineri mecanici ºi industriali. Se prezintã cum ar fi programele

ºi cum ar fi completate instalaþiile existente.

Trebuie exprimat clar cã directorul ªcolii, C. Mironescu, aratã cã nu se

pune problema schimbãrii bazelor pe care se afla ªcoala Naþionalã de Poduri ºi
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ªosele, adicã, sã se facã cu adevãrat o nouã organizare, deoarece ar fi ºi temerar, ºi

imprudent, ºi inutil. Ca atare, se pune problema de a amplifica ºcoala pentru a

rãspunde tuturor cerinþelor actuale; sã se menþinã condiþiile de admitere existente

(asemãnãtoare cu cele din instituþiile vizitate); sã se menþinã obligativitatea

prezenþei elevilor la cursuri ºi proiecte; sã se înfiinþeze supraveghetori permanenþi

în sãlile de desen ºi proiecte, pentru ca lucrãrile sã fie opera semnatarului lor; sã

se reducã examenele parþiale ca numãr, acestea rãmânând numai la cursurile

importante, pentru a uºura elevii, care sã nu mai piardã toate duminicile cu examene

parþiale; propune coeficienþii pe cursuri ºi pe ani; propune menþinerea internatului

ºi gratuitatea învãþãmântului; cere înfiinþarea de asistenþi care sã-i ajute pe profesori

ºi, eventual, sã-i înlocuiascã, când nu pot veni la curs; cere o lege de organizare ºi

un regulament de funcþionare interioarã.

Ministerul Lucrãrilor Publice pune din nou problema împãrþirii ªcoalei

Naþionale de Poduri ºi ªosele pe secþiuni, dupã patru ani (în 1908) ºi numeºte o

comisiune compusã din C. Mironescu, L. Mrazec, E. Radu, I. Ionescu, Anghel

Saligny, N. Herjeu ºi T. Dragu, care sã studieze aceastã problemã. În 12 decembrie

1908, comisia ajunge la urmãtoarele concluzii: – sã se formeze douã secþiuni (una

de cãi de comunicaþie ºi edilitate ºi alta de mecanicã ºi petrol) cu doi ani comuni

ºi doi ani de specializare, având ºi unele cursuri comune în anii de specializare;

aceastã acþiune necesitã un credit de 1.200.000 lei ºi un spor bugetar anual de

115.000 lei; – se dã programul cursurilor în aceastã ipotezã de bifurcare. Se încheie

raportul cu urmãtoarele: „Numai acordându-se sumele aci stabilite ºi fãcându-se

toate instalaþiunile arãtate mai sus ca necesare se va putea ajunge la o organizare

în adevãr folositoare; astfel ar fi preferabil a nu se aduce nicio modificare ºi a se

menþine ªcoala aºa cum ea este organizatã astãzi ”.

Fondurile nu s-au dat ºi ªcoala a rãmas aºa cum a fost.

Cu toate acestea, prin schimbãri minore, fãrã un suport financiar deosebit,

tendinþa de a se deschide elevilor noi orizonturi s-a putut realiza prin cursuri

industriale, de electrotehnicã, de petrol, de edilitate etc., care, însã, au încãrcat

programul elevilor. Urmãrindu-se sã se uºureze munca elevilor, în anul 1906 s-au

înfiinþat cursuri neobligatorii pentru unii elevi, dar obligatorii pentru alþii.

În anii 1901-1906 unii profesori sunt însãrcinaþi sã predea anumite cursuri

în mod gratuit.

În anul 1903, personalul didactic al ªcolii Naþionale de Poduri ºi ªosele era

urmãtorul: Constantin M. Mironescu, Anghel Saligny, Constantin Bottea, Mihail

Romniceanu, Grigore Cerkez, Dionisie Many, Teodor Dragu, I. B. Cantacuzino,

Hermann Schlawe, Emil Balaban, Elie Radu, Nicolae Zane, Iuliu Zanne, Nestor

Ureche, Edgar Duperrex, Ion Ionescu, Dimitrie Poenaru, Victor Fetescu. Repetitori

de cursuri erau: Dimitrie Zossima ºi Alexandru Davidescu; iar ca profesori de

cursuri militare erau: colonel P. Vasiliu-Nãsturel, lt. col. N. Sãulescu ºi lt. col.

Eracle Pretorian.
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În anul 1904 Mihail Romniceanu este ales membru corespondent al

Academiei Române.

În anul 1905 sunt numiþi noi profesori: D. Bungeþeanu pentru Matematici,

care îl suplineºte un an pe David Emmanuel; Nicolae Vasilescu-Karpen, pentru

disciplina Electrotehnicã ºi Victor Gutzu, pentru disciplina Exploatãri ºi explorãri

de petrol.

În anul 1906 (prin decretul nr. 2869 din 19 iulie 1906, publicat în Monitorul

Oficial nr. 101 din 2/15 august 1906) s-a aprobat „Regulamentul ªcolii Naþionale

de Poduri ºi ªosele” care, printre altele, prevedea: – ºcoala este pusã sub

autoritatea Ministerului Lucrãrilor Publice, care o administreazã prin directorul

ªcolii; – învãþãmântul ºcolii este gratuit, absolvenþii fiind obligaþi de a sluji

Statul pe timp de cinci ani; – instrucþiunea este datã prin profesori numiþi prin

decret la propunerea Ministerului Lucrãrilor Publice; – instrucþiunea cuprinde

învãþãmântul teoretic ºi învãþãmântul practic; – nota de merit, pe baza cãreia se

face promovarea, se obþine adãugând la nota examenului general, media notelor

la examenele parþiale ºi media notelor referitoare la acel curs ºi împãrþind suma

la trei; – notele la interogaþiile fãcute de profesorii repetitori ºi notele la lucrãrile

de laborator sunt socotite ca note de examene parþiale, dar cu coeficientul ½; –

diferitele cursuri au coeficienþi diferiþi, între 2 ºi 4; – la formarea mediei generale

se ia în asiduitate o notã pentru caiete ºi o alta pentru purtare ºi asiduitate; – se

admite o singurã corigenþã; – nu se admit corigenþe în anul preparator; – ºcoala

elibereazã diploma de inginer în cazul când absolventul are media generalã

peste 15,50 ºi certificat de capacitate, dacã absolventul are media generalã

peste 14,00; – frecvenþa este obligatorie; – pentru absenþe nemotivate echivalente

cu o lunã, elevul este ºters din analele ºcolii; – lucrãrile de proiecte, desene,

exerciþii, memorii sunt executate în interiorul ºcolii º.a.

În anul 1906, Corpul profesoral al ªcolii Naþionale de Poduri ºi ªosele era

urmãtorul: Constantin M. Mironescu, Anghel Saligny, Constantin Bottea, Mihail

Romniceanu, Grigore Cerkez, George Kirillov, Grigore Pfeiffer, Ioan Baiulescu,

Spritu Haret, David Emmanuel, Nicu Cerkez, Dionisie Many, Teodor Dragu, I. B.

Cantacuzino, Hermann Schlawe, Emil Balaban, Ludovic Mrazec, Dimitrie Vãsescu,

Iuliu Zanne, Nestor Ureche, Edgard Duperrex, Ion Ionescu, Victor Fotescu, Nicolae

Vasilescu-Karpen, Victor Gutzu ºi Constantin R. Mircea. În calitate de corepetitori

de cursuri erau: Dimitrie Zossima ºi Alexandru Davidescu. Ca profesori de cursuri

militare sunt: general P. Vasiliu-Nãsturel, colonel. N. Sãulescu, lt. col. Eracle

Pretorian ºi marior Constantin Sclia.

În anul 1907 s-a reînfiinþat ªcoala de Conductori, independentã de ªcoala

Naþionalã de Poduri ºi ªosele.

În acelaºi an (1907), profesorul Anghel Saligny (1854-1925) a fost ales

preºedinte al Academiei Române.
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În anul 1908, Andrei Ioachimescu a fost numit profesor titular definitiv la

disciplina Mecanicã raþionalã, iar în anul 1909, Gheorghe Murgoci a fost numit

profesor la disciplina Geologie ºi mineralogie ºi Petre Zaharide – profesor la

disciplina Navigaþie interioarã ºi maritimã.

Este de remarcat faptul cã în anul 1909 s-au creat pentru prima datã posturi

de asistenþi la cursurile cu proiecte ºi lucrãri pentru o mai bunã ajutorare a elevilor

ºi pentru controlul ºi susþinerea proiectelor. În anul respectiv au fost numiþi ca

asistenþi: Gheorghe M. Filipescu la lucrãrile de Staticã graficã ºi Traian Lalescu

la lucrãrile de Rezistenþa materialelor.

În anul 1910 au fost numiþi profesorii: Constantin Buºilã, pentru Lucrãri

grafice; Iuliu Zanne pentru Drumuri ºi Dionisie Germani pentru Hidraulicã ºi

motori hidraulici. În calitate de asistent a fost numit ªtefan N. Mirea, pentru

Aplicaþii ale staticii grafice ºi Rezistenþa materialelor.

În decursul anilor 1911-1915 au fost numiþi ca profesori: Traian Lalescu,

pentru disciplina Geometrie analiticã; Alexandru Davidescu, pentru disciplina

Construcþia oraºelor, îmbunãtãþiri funciare ºi maºini hidraulice; Ion Ionescu pentru

disciplina Poduri (ca profesor suplinitor), Grigore Stratilescu, pentru disciplina

Cãi ferate (ca profesor suplinitor) toþi în anul 1911; Eugeniu ªtefãnescu pentru

disciplina Drumuri; Mircea E Radu, pentru disciplinele Aplicaþii grafice ºi

Rezistenþa materialelor, ca asistent, în anul 1912. Anghel Saligny a fost numit ca

profesor emerit al ªcolii Naþionale de Poduri ºi ªosele, acordându-se pentru prima

datã o asemenea distincþie; Ion Ionescu pentru disciplina Poduri ºi construcþii

metalice (ca profesor plin); Grigore Stratilescu, pentru disciplina Cãi ferate; Ion

Arapu pentru disciplina Fizicã industrialã (ca profesor suplinitor), în anul 1914;

Ion Teodor, pentru disciplina Staticã graficã ºi beton armat; Gheorghe M. Filipescu,

pentru disciplina Rezistenþa materialelor (ca profesor suplinitor); Alexandru

Zahariade, pentru disciplina Maºini ºi maºini cu abur; Dionisie Germani pentru

disciplina Aplicaþiuni ºi proiecte de hidraulicã (conferinþe) ºi Nicolae

Iliescu-Brânceni, pentru disciplina Desen (ca asistent), în anul 1915.

La începutul anului 1913, datoritã cererilor persistente ºi intense de uºurare

a ªcolii ºi de a se deschide elevilor noi orizonturi, directorul C. Mironescu convoacã

pe profesori în total sau pe grupe, pentru a se sfãtui asupra uºurãrii cursurilor ºi a

armonizãrii acestora ºi pentru a nu trata aceeaºi chestiune la mai multe discipline.

Dezbaterile au avut loc din 30 ianuarie pânã în 9 aprilie 1913, în urma cãrora au

apãrut propuneri variate, contradictorii ºi chiar confuze. Astfel, remarcãm: – se

schimbau condiþiile de admitere în Anul preparator; – se deplasau cursuri din anii

superiori în cei inferiori spre a se da mai mult timp proiectelor; – se aranjau cursurile

în aºa fel ca ele sã fie terminate înaintea proiectelor; – se ridica obligativitatea

testelor ºi darea de note la ele, la mai toate cursurile (afarã de câteva cursuri de

construcþii); – se reduceau examenele parþiale; – se puneau cursurile de acord; –

se reduceau orele de desen; – se împãrþea anul în semestre etc.
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Tot la acele consilii ale profesorilor s-a cerut: – reducerea anilor de ºcoalã

de la cinci la patru, având în vedere cã au fost întemeiate liceele reale ºi candidaþii

veneau bine pregãtiþi cu o mare parte din matematicile care se fãceau în Anul

preparator, iar pãrinþii fãceau o cheltuialã destul de mare; – costul unui inginer

format trebuia redus ºi pentru Stat; – cu un plus de o lunã la fiecare an, cursurile se

puteau menþine la vechiul program etc...

Propunerea nu a fost pusã în discuþie.

Prin mãsurile de uºurare, însã, cerute de consiliu, bazele ºcolii lui Duca au

început sã se clatine, iar ªcoala Naþionalã de Poduri ºi ªosele a intrat pe calea

„libertãþii” învãþãmântului, care e la baza Universitãþilor.

La 25 iunie 1914, C. Anghelescu, ministrul Lucrãrilor Publice, pe atunci,

numeºte o comisie formatã din C. Mironescu (directorul ªcolii), P. Zahariade, N.

Vasilescu Karpen, Gh. Þiþeica, D. Emmanuel, L. Mrazec, N. Coculescu, Anghel

Saligny, T. Dragu, E. Balaban ºi Traian Lalescu, care lucreazã sub preºedinþia

ministrului la un proiect de organizare a ªcolii Naþionale de Poduri ºi ªosele. În

iulie 1914 este înaintat ministrului un proiect de Regulament pentru înfiinþarea

unei ªcoli Politehnice în locul ªcolii Naþionale de Poduri ºi ªosele, prevãzându-se

ca: – elevii sã devinã studenþi; – sã fie o oarecare elasticitate în terminarea studiilor;

– sã se introducã o oarecare elasticitate în organismul ºcolii; – sã se introducã

proiecte de diplomã; – sã se instituie un Consiliu de Direcþie; – sã existe douã

secþiuni de specializare.

Directorul C. Mironescu, profesor titular de Graficã staticã, a demisionat

în ziua de 1 aprilie 1915, pentru a-ºi reglementa drepturile la pensie, dupã o muncã

de 16 ani, depusã pentru propãºirea ªcolii. La aceastã datã, Emil Balaban, profesor

titular de Tehnologia materialelor de construcþie ºi procedee de construcþii, a fost

numit directorul ªcolii Naþionale de Poduri ºi

ªosele.

Emil Balaban (1857-1921) a urmat

Facultatea de ªtiinþe din Bucureºti ºi ªcoala

Naþionalã de Poduri ºi ªosele din Paris

(1880-1884).

A predat disciplinele: Tehnologia

materialelor ºi proceduri generale de

construcþie ºi Topografia.

În anul 1892 a devenit ºef de secþie ºi

apoi, ºef de divizie – inginer ºef în Corpul

Tehnic al Statului. A avut ca sarcinã din partea

lui Gheorghe Duca (director general al Cãilor

Ferate din România) sã studieze ºi sã pro-

iecteze gara centralã Bucureºti Nord. Emil Balaban (1857-1921)
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Ca director general al Poºtelor, Telegrafelor ºi Telefoanelor, a reorganizat

activitatea ºi a încheiat convenþii internaþionale cu mai multe þãri pentru serviciile

P.T.T.

A fost membru al Societãþii Politehnica din februarie 1885. A fãcut parte

din Comitetul Societãþii Politehnice pânã la sfârºitul vieþii. În 1901-1904 a fost

vicepreºedinte ºi în 1902 preºedinte al Societãþii Politehnica.

La 21 aprilie 1915, ministrul C. Anghelescu de la Ministerul Lucrãrilor

Publice, prin decretul nr. 1132, aprobã Regulamentul pentru numirea profesorilor

titulari la „ªcoala Naþionalã de Poduri ºi ªosele”, care prevedea: – obligaþia

candidaþilor la un post de profesor de a-ºi însoþi cererile lor de un curriculum,

arãtând titlurile ºi lucrãrile în baza cãrora solicitã acea catedrã; – o comisie formatã

din trei profesori, delegatã de Consiliul profesoral, cerceteazã titlurile ºi lucrãrile

candidaþilor, iar, apoi, prezintã Consiliului profesoral un raport amãnunþit pe baza

cãruia Consiliul face recomandarea; – ministrul (al Ministerului Lucrãrilor Publice)

nu poate trece peste avizul Consiliului profesoral, pentru a numi pe altcineva; dar,

dacã nu este aprobat cel recomandat de Consiliul profesoral, concursul se republicã

ºi va avea loc în faþa unei comisii formatã din ºase profesori (din care, patru sunt

numiþi de Consiliu ºi doi sunt numiþi de ministru) care, pe lângã titluri ºi lucrãri,

supune candidaþii la un colocviu ºi douã lecþii orale; – noua recomandare fãcutã

de majoritate (jumãtate plus doi) este obligatorie pentru ministru. Astfel, s-a ajuns

la evitarea vechii proceduri de numire a profesorilor de cãtre ministru, pe baza

avizului directorului ªcolii, aviz de care ministrul nu era obligat sã þinã seama,

fãcându-se, uneori, numiri neprincipiale de profesori.

Sub directoratul profesorului C. Mironescu s-au publicat primele Anuare

ale ªcolii Naþionale de Poduri ºi ªosele, unul pe anii 1903-1904 ºi altul pe anii

1905-1906, cu ajutorul cãrora lumea era informatã cu ceea ce face ªcoala. Aceste

anuare cuprindeau: – regulamentele; – ordinele interioare; – programele; – lista

profesorilor ºi lista absolvenþilor. În anuarul de pe anii 1905-1906, directorul C.

Mironescu a publicat ºi istoricul ªcolii Naþionale de Poduri ºi ªosele.

În anul 1916, pe baza Regulamentului din 21 aprilie 1915, sunt numiþi ca

profesori: Ion Arapu, pentru disciplina Fizicã industrialã ºi Ion Teodor, pentru

disciplina Staticã graficã ºi beton armat, iar Aurel Ioanovici, pentru disciplina

Poduri. În anul urmãtor este numit ca profesor G. Filipescu, pentru disciplina

Rezistenþa materialelor.

Emil Balaban a funcþionat ca director în timpuri foarte grele, anume: – pe

timpul de pregãtire pentru rãzboi; – pe timpul rãzboiului ºi în timpul stãrii de

dezorganizare de dupã rãzboi. La ªcoala Naþionalã de Poduri ºi ªosele erau multe

frãmântãri ºi se cereau reforme adânci, care îi dãdeau mult de lucru directorului.

Profesorul Emil Balaban, în primul an, a cãutat sã-i îndrume pe elevi, prin poveþe

ºi sfaturi, pe calea cea bunã. Le-a arãtat cã fãrã ordine ºi disciplinã nu se poate
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obþine o educaþie tehnicã ºi nu a ezitat de a lua mãsurile necesare când sfaturile

sale nu erau urmate. În anul urmãtor (1916) când a început rãzboiul nostru (august

1916), mai toþi elevii ºcoalei au plecat sã-ºi facã datoria cãtre Þarã. Astfel, în

octombrie 1916 nu s-a deschis decât cursurile Anului preparator, cu elevi având

etatea sub 21 de ani. Inamicii intrând în þarã pânã în decembrie 1916, cursurile

respective au fost întrerupte. ªcoala Naþionalã de Poduri ºi ªosele s-a închis la

sfârºitul anului 1916 ºi a fost lãsatã în seama profesorului de chimie, Gr. Pfeiffer,

care a dus o luptã titanicã pentru a-i opri pe bulgari sã ducã toate instalaþiile ªcolii

la ªcoala din Sofia. Profesorul Emil Balaban, directorul ªcolii, cu toate cã fusese

sfãtuit sã rãmânã în Bucureºti din cauza sãnãtãþii precare, totuºi s-a refugiat la

Iaºi, unde ºi-a dat concursul, în special, în cadrul Direcþiunii Generale a Muniþiilor.

În primãvara anului 1918, când se prevedea apropierea de încheierea pãcii,

Emil Balaban se ocupa cu strângerea elevilor ªcolii Naþionale de Poduri ºi ªosele

ºi cu gãsirea de localuri pentru a se relua cursurile. Cu toate cã era singur, bolnav

ºi fãrã nici un ajutor, toate intervenþiile a trebuit sã le facã el însuºi: – toatã

corespondenþa a fost scrisã de mâna lui; – scria mandate poºtale cu care trimitea

leafa profesorilor mobilizaþi la familiile lor din Moldova º.a. La Iaºi, cu greu a

obþinut pentru ªcoalã, mai întâi, o camerã în Palatul Administrativ, unde s-a început

cursurile Anului IV, apoi, ªcoala primarã din Strada Lazãr, unde s-au început

cursurile anilor I, II, III ºi, ulterior, câteva camere la Facultatea de Medicinã ºi în

ªcoala primarã din strada Elena Doamna, unde se þineau cursuri ºi în care au

început ºi cursurile Anului preparator.

Parlamentul de la Iaºi schimbase legea pensionãrii, aºa cã fiind la Iaºi unde

a reuºit sã deschidã cursurile ªcolii, Emil Balaban a fost scos la pensie în 1

octombrie 1918, cu un concediu anticipativ de 40 de zile (adicã din luna august

1918, la 21 august 1918 când profesorul N. Vasilescu-Karpen a fost numit director

suplinitor, iar la 1 octombrie 1918 director). Prin anularea actelor Parlamentului

din Iaºi, s-a desfiinþat decretul lege din 5 noiembrie 1918 ºi, deci ºi scoaterea la

pensie la 52 de ani a inginerilor din Corpul Tehnic al Statului. Astfel, s-a anulat

decretul de numire ca director a profesorului N. Vasilescu-Karpen la 15 noiembrie

1918, revenind de drept ca director profesorul Emil Balaban, care stã pânã la 1

octombrie 1919, când se pensioneazã din cauza sãnãtãþii ºi direcþia ªcolii Naþionale

de Poduri ºi ªosele este încredinþatã profesorului Gr. Cerkez pânã la 10 februarie

1920, când este numit din nou director profesorul N. Vasilescu-Karpen.

Cursurile de la Iaºi încetând la 1 septembrie 1918, directorul Emil Balaban

a plecat la Bucureºti, pentru redeschiderea cursurilor în octombrie 1918, când

s-au þinut ºi noi examene de admitere în Anul preparator, ºi când au reînceput

cursurile ºi pentru ceilalþi ani. Reorganizarea la Bucureºti s-a fãcut cu mare greutate,

deoarece: – unii dintre profesori erau refugiaþi în strãinãtate; – alþi profesori nu

puteau pãrãsi oraºul Iaºi din cauzã cã toatã Administraþia Þãrii era acolo, ºi
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profesorii funcþionari nu-ºi puteau pãrãsi posturile. Datoritã acestei situaþii, elevii

care aveau lucrãri de fãcut cu profesorii de la Iaºi, au rãmas acolo, ªcoala

împãrþindu-se între vechile capitale ale Principalelor Unite. Partea ªcolii de la

Iaºi a rãmas acolo pânã noiembrie 1918, sub conducerea profesorului Ion Ionescu.

În noiembrie 1918, inamicii din þarã fiind izgoniþi, toate ministerele au revenit la

Bucureºti.

Remarcãm cã la Iaºi cursurile ªcolii s-au putut þine cu concursul unor

persoane din afara corpului ei profesoral, ca: Borcea, T. Bratu, G. Nichifor, V.

Bruchner, ªt. Bogdan º.a; la fel ºi la Bucureºti, ºi-au dat concursul pentru înce-

perea ªcolii: C. Rãileanu, ªt. N. Mirea, T. Constnatinescu, I. Verdala, Gheorghe

Þiþeica etc.

Cursurile se þineau cu toatã intensitatea, deoarece elevii pierduserã doi ani

din cauza rãzboiului ºi þara avea nevoie de ingineri pentru înlocuirea celor morþi

pentru Patrie ºi pentru refacerea þãrii din starea de jale în care o lãsaserã inamicii.

Astfel, încã din decembrie 1918, ªcoala a început sã dea absolvenþi, iar din

ianuarie 1919 au început sã aibã loc examene generale pentru anii I, II ºi III, dupã

care, imediat, s-au început noi cursuri, care au durat intensiv pânã la 1 august

1919, reuºindu-se ca din octombrie 1919 sã iasã o nouã serie de ingineri. Cu

toamna anului 1919, deci, ªcoala Naþionalã de Poduri ºi ªosele a putut sã-ºi reia

viaþa ei normalã. Pentru a-ºi cinsti elevii ingineri eroi, care ºi-au dat viaþa pentru

Patrie în Primul Rãzboi Mondial, pentru întregirea neamului, ªcoala Naþionalã

de Poduri ºi ªosele le-a scris numele cu litere de aur pe o placã de marmorã,

aºezatã la poarta principalã a ªcolii.

La sfârºitul Primului Rãzboi Mondial, s-au ivit unele probleme noi cu

elevii-ingineri din provinciile alipite ºi cu cei care urmaserã înainte de rãzboi fãrã

a le termina ºcolile din Puterile Centrale (Germania ºi Austro-Ungaria). Unii

profesori din ºcolile Puterilor Centrale refuzau sã mai aibã elevi ºi sã-i examineze

pe români, consideraþi ca trãdãtori ai intereselor lor, România urmându-ºi interesul.

La Budapesta românii nu erau primiþi sã urmeze cursurile sau sã dea examene,

decât dacã declarau cã primesc cetãþenia maghiarã. La toþi aceºtia li s-a admis sã

continue cursurile ºi sã dea la noi examenele în condiþiunile ºi dupã programele

ºcolilor pe care le-au urmat în strãinãtate, iar celor ce au reuºit, li s-au eliberat

diplome de ingineri de la ªcoala Naþionalã de Poduri ºi ªosele din Bucureºti. De

asemenea, printre elevi ai ºcolilor tehnice ruseºti erau basarabeni, care nu mai

puteau sã continue acolo studiile lor. Aceºtia au fost, la fel, primiþi la noi în ºcoalã.

Se remarcã faptul cã printre aceºtia era ºi o studentã (Elena Gonþa), care urmase

studiile de inginerie de la Karkov ºi care voia sã-ºi termine studiile la noi. Aceasta

a fost un prilej sã se discute în Consiliul profesoral ºi admiterea de fete în ªcoala

Naþionalã de Poduri ºi ªosele ºi la 3 martie 1919 Consiliul decide: Sã se admitã

principiul ca la intrarea în ªcoalã candidaþii de sex femeiesc sã fie luaþi în
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considerare în aceleaºi condiþiuni ºi cu aceleaºi drepturi ca ºi candidaþii masculini.

Aºa cã din anul 1919 porþile ªcolii Naþionale de Poduri ºi ªosele au fost deschise

ºi pentru eleve-inginer.

La 1 aprilie 1919, Ion Buºilã a fost numit asistent suplinitor la cursul de

Poduri, iar Gheorghe Dima a fost numit asistent la cursul de Fizicã.

La 5 iunie 1919, profesorii Nicolae Vasilescu-Karpen ºi Ion Ionescu au fost

aleºi membri corespondenþi ai Academiei Române.

La 16 octombrie 1919, Iuliu Zane, profesor de Drumuri a demisionat, în

locul sãu fiind numit, pe aceeaºi datã, Eugeniu ªtefãnescu (profesor suplinitor); la

1 noiembrie 1919, Edgard Duperrex –, profesor de Desen, a demisionat pe caz de

boalã, în locul sãu fiind numit Cezar Orãºanu (profesor suplinitor).

La 1 noiembrie 1919 au fost numite urmãtoarele cadre didactice: Alexandru

Melecovici (asistent suplinitor), la disciplina Analizã matematicã; Claudiu Mititelu

(asistent suplinitor) la disciplina Mecanicã; Emanoil Protopopescu-Pake (asistent

suplinitor) la disciplina Mineralogie ºi geologie; D. Stoica (asistent suplinitor) la

disciplina Geometrie descriptivã ºi Ion Vasilescu (asistent suplinitor) la disciplina

Maºini cu aburi, tehnologie mecanicã, organe de maºini ºi maºini de ridicat.

Prin întregirea neamului, în urma alipirii Basarabiei, Bucovinei, Transilvaniei

ºi Banatului, s-a mãrit câmpul de activitate naþionalã în domeniile industrial ºi

minier ºi s-a pus din nou problema reorganizãrii învãþãmântului superior tehnic.

S-a înfiinþat o comisie mare, compusã din profesori universitari, profesori ingineri

ºi din alte persoane interesate în dezvoltarea învãþãmântului superior tehnic.

Discuþiile au durat mult, dar cu folos, ajungându-se la urmãtoarea concluzie:

trecerea la Ministerul Instrucþiunii Publice a tuturor ºcolilor speciale superioare

ca ªcoala Naþionalã de Poduri ºi ªosele, ªcoala de Silviculturã, ªcoala de

Agronomie etc., cu grad de învãþãmânt universitar, dar în afara Universitãþii.

Aceastã hotãrâre luatã în anul 1919 nu s-a adus la îndeplinire imediat din

lipsa de mijloace financiare. Ca atare, în anul ºcolar 1919-1920, ªcoala Naþionalã

de Poduri ºi ªosele a continuat pe bazele ei vechi, dinainte de rãzboi.

Mai înainte, s-a amintit cã la 10 februarie 1920 este numit director al ªcolii

Naþionale de Poduri ºi ªosele, profesorul Nicolae Vasilescu-Karpen. Profesorul

N. Vasilescu-Karpen are ca primã preocupare elaborarea proiectului de lege pentru

transformarea ªcolii Naþionale de Poduri ºi ªosele în ªcoalã Politehnicã, ceea ce

se ºi realizeazã prin Decretul-Lege din 10 iunie 1920.

Nicolae Vasilescu Karpen s-a nãscut la Craiova în 28 noiembrie 1870, unde

urmeazã cursurile ºcolii primare ºi liceul. Dupã terminarea liceului, urmeazã

cursurile ªcolii Naþionale de Poduri ºi ªosele din Bucureºti pe care o absolvã ca

ºef de promoþie în anul 1891. Trei ani a activat ca inginer în serviciul de Lucrãri

Publice, realizând o seamã de lucrãri în domeniul cãilor de comunicaþie. Atras de

domeniul electrotehnicii pleacã la Paris unde frecventeazã cursurile ªcolii
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Superioare de Electricitate din Paris, pe care o absolvã în anul 1900 ºi, în paralel,

devine licenþiat în ºtiinþe fizice la Universitatea din Paris în anul 1902. Dupã încã

doi ani, în anul 1904, obþine titlul de doctor în fizicã cu teza Recherches sur l’effect

magnetique des corps electrisés en mouvement.

Se reîntoarce în þarã în anul 1905, inaugurând în acelaºi an, cursul de

electricitate ºi electrotehnicã la Catedra cu acest profil înfiinþatã atunci în cadrul

ªcolii Naþionale de Poduri ºi ªosele din Bucureºti.

Are lucrãri ºtiinþifice în electrochimie, mecanicã, elasticitate, teoria cineticã,

electromagnetism, telegrafie, telefonie la mare distanþã etc.

În anul 1922 a fost ales membru al Academiei Române.

A decedat în februarie 1964, la Bucureºti, având vârsta de 94 de ani.

Astfel, din octombrie 1920, au rãmas sã

continue programul ªcoalei Naþionale de Poduri

ºi ªosele numai elevii din anii III ºi IV, ceilalþi

fiind repartizaþi, þinând seama de cererile lor, la

secþiunile ªcoalei Politehnice.

La data de 1 mai 1920, Constantin C.

Teodorescu este numit asistent (suplinitor) la

disciplina Rezistenþa materialelor.

Datoritã faptului cã ªcoala de Agriculturã

ºi ªcoala de Silviculturã vor face parte din ªcoala

Politehnicã, în calitate de secþii, vom schiþa pe scurt

starea acestora.

La începutul perioadei de care ne ocupãm,

silvicultura nu avea decât o singurã catedrã

(disciplinã) în anul III la ªcoala de Agriculturã de

la Herãstrãu. La 1 aprilie 1883, Ministerul de Agriculturã, Industrie, Comerþ ºi

Domenii se separã de Ministerul Lucrãrilor Publice. Atunci i se încredinþase lui

Ion Câmpineanu sã se ocupe de chestiunea pãdurilor ºi de învãþãmântul silvic.

Astfel, la 8 iunie 1883 se promulgã Legea pentru lucrãrile de amenajare, executare,

punerea în aplicare a dispoziþiunilor legii silvice ºi creaþiunii ªcoalei speciale de

Silviculturã. ªcoala de silviculturã creatã (zisã a lui Câmpineanu), avea durata de

trei ani, cu urmãtoarele cursuri: economia forestierã, cultura pãdurilor, botanica,

zoologia, mineralogia, geologia, fizica, chimia, tehnologia forestierã, arpentagiul,

construcþii forstiere, legislaþia forestierã, dreptul administrativ, elemente de

agriculturã, elemente de compatibilitate. Admiterea cerea candidaþilor în primul

an ºase clase liceale, iar în al doilea an bacalaureatul. S-a revenit, însã, deoarece a

existat un singur candidat pentru 15 locuri vacante, iar ªcoala dispunea de 30 de

burse a 500 lei. S-a considerat cã ªcoala nu era bine conceputã ºi organizatã.

Cursurile se îngrãmãdiserã numai în doi ani. În primul an au fost profesorii: C. F.

Nicolae Vasilescu-Karpen

(1870–1964)
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Robescu, pentru botanicã; C. Olãnescu, pentru matematicã; Coculescu, pentru

desen ºi construcþii; Constantin Eustaþiu, pentru drept civil ºi penal, D. Grigorescu,

pentru contabilitate ºi finanþe, Macovei pentru matematici; P. Antonescu, Al.

Cottescu ºi C. M. Mirunescu. În anul urmãtor mai vin: C. Stãtescu, pentru botanicã;

N. G. Popovici, pentru silviculturã; St. Hepites, pentru topografie; P. S. Radian,

pentru agriculturã; ªt. Mihãilescu, pentru ºtiinþe naturale. Director al ªcolii era

Al. Moroiu. ªcoala a durat numai trei ani ºi a dat 25 de absolvenþi. ªcoala funcþiona

în localul Ministerului.

La stãruinþele lui P. S. Aurelian, care era în timpul acela director al ªcolii

de Agriculturã de la Herãstrãu, ªcoala de Silviculturã se desfiinþeazã în anul 1886,

noua ºcoalã având firma ªcoala de Agriculturã ºi Silviculturã. Raþiunea a fost

aceea cã era prea împovãtãror pentru bugetul Statului, iar ªcoala de Silviculturã

nu avea local. Deoarece profesorii ªcolii de Silviculturã refuzã sã vinã la noua

ºcoalã, se numesc doi profesori noi pentru cursurile silvice: N. Daniilescu ºi T.

Petraru. Celelalte cursuri erau comune cu cele de agriculturã. Candidaþilor la ªcoala

de Agriculturã ºi Silviculturã li se cereau patru clase gimnaziale. Elevii ªcolii

fãceau practicã la Brãneºti, Sinaia ºi în alte pãduri ale statului. Puþin mai târziu au

fost alipite la serviciul ªcolii douã pãduri care sã fie întreþinute ca model pentru

elevi. Înainte de a li se elibera diploma, absolvenþii trebuiau sã facã un an de

practicã. În 1892-1894 se face o ªcoalã de Aplicaþie Silvicã la Brãneºti, cu durata

de 18 luni. De la ªcoala de Agriculturã ºi Silviculturã (la Herãstrãu) au ieºit direct

13 silvicultori, iar de la ªcoala de Aplicaþie Silvicã alþi 18, adicã 31 de silvicultori

din anul 1886 pânã în anul 1894.

În anul 1893, P. Carp face legea pentru organizarea învãþãmântului

profesional, în care prevede o ºcoalã de Învãþãmânt silvic care sã fie instalatã la

una din pãdurile principale ale Statului, cu doi ani de cursuri ºi o jumãtate de an

de stagiu pentru aplicaþii sistematice de culturã ºi exploatãri de pãduri. Candidaþii

trebuiau sã aibã patru clase gimnaziale ºi un an de practicã ca asistent pe lângã un

ºef de ocol. Cursurile prevãzute au fost: aritmetica, geometria, algebra inferioarã,

trigonometria planã, topografia, desenul, silvicultura, plantaþiuni, însãmânþãri,

botanica, mineralogia, geologia, noþiuni de drept administrativ, regularea cursului

apelor, meteorologia, climatologia, studiul vânatului ºi pescuitului, amenajamentul,

debit ºi exploatãri, construcþiuni forestiere, fizica, chimia, mecanica aplicatã la

silviculturã, dreptul silvic, comptabilitatea, administraþia ºi statistica forestierã,

pe lângã excursuri forestiere (unde se fãceau studii ºi observaþiuni generale, lucrãri

cu instrumente topografice, triangulaþii, proiect de amenajament). Lucrãrile de

aplicaþie erau: amenajare, punere în exploatare, topografie, triangulaþie,

construcþiuni forestiere (case, ferãstrae, drumuri), ameliorare ºi plantaþiuni. Pentru

toate aceste cursuri erau prevãzuþi ºase profesori. S-a fixat localitatea Brãneºti

pentru ªcoalã, urmãrindu-se sã fie aproape de Bucureºti, pentru a se putea avea
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profesori din Capitalã. Acestei ªcoli i s-au adus îmbunãtãþiri, i s-a dat un Regulament

în anul 1894 ºi altul îmbunãtãþit în anul 1896. În anul 1904 se schimbã condiþiile

de numire a profesorilor.

Pânã la 1 aprilie 1906 existau în þarã 28 membri ai corpului silvic cu studii

fãcute în strãinãtate, 11 cu studii din þarã completate în strãinãtate, 40 daþi de

ªcoala de Agriculturã înainte de anul 1883 ºi 24 între anii 1886-1893; 16 de la

ªcoala de Silviculturã din Bucureºti, în 1883 ºi 1886 ºi 34 dupã anul 1894 de la

ªcoala de la Brãneºti. Începând cu anul 1907 ªcoala de învãþãmânt silvic de la

Brãneºti a primit ºi asistenþi de cursuri: D. Drâmba, M. Drãcea, V. N. Stinghe ºi G.

Ionescu. ªcoala a avut ca directori pe: N. R. Daniilescu (1 octombrie 1894 – 1 mai

1895); P. Grunau (1 mai 1895 – 1 octombrie 1907); N. G. Popovici (1 octombrie

1907 – 1 octombrie 1912); P. Antonescu (1 octombrie 1912 – 1 octombrie 1916).

Pe timpul Primului Rãzboi Mondial ªcoala nu a funcþionat, iar localul ei a fost

distrus în timpul luptelor. În august 1918, ªcoala se instaleazã la Iaºi, la început în

ºcoala Alexandru cel Bun ºi apoi la Liceul Internat, sub conducerea directorului

N. Saegiu, iar în luna noiembrie 1918 se mutã la Bucureºti, tot sub conducerea

directorului N. Saegiu pânã la 1 ianuarie 1921, când este numit director C. Sava

Goiu. La 15 septembrie 1923 ªcoala de Silviculturã este încorporatã, prin lege, la

ªcoala Politehnicã.

ªcoala de Silviculturã a avut dese frãmântãri pentru modificãri ºi reorganizãri

în mai bine. În anul 1920, ªcoala avea catedrele: Fizicã generalã ºi industrialã,

meteorologie, climatologie; Chimia generalã, agricolã, analiticã ºi a solului;

Introducere în ºtiinþele silvice, silviculturã, istoricul pãdurilor; Împãduriri,

exploatarea pãdurilor, tehnologia silvicã; Dendometrie, estimaþia, staticã

forestierã; Amenajamente, corecþia torenþilor, amelioraþiuni pastorale; Drept ºi

legislaþia silvicã; Economie politicã, teoreticã ºi aplicatã, protecþia pãdurilor;

Administraþie silvicã, comerþ ºi statisticã forestierã.

Se poate afirma, deci, pe deplin, cã la începutul deceniului al treilea al

secolului XX, învãþãmântul superior tehnic naþional era înjghebat pe deplin ºi

începuse, de mult timp, sã-ºi aducã aportul la dezvoltarea economico-socialã a

þãrii.

Profesori de la ªcoala Naþionalã de Poduri ºi ªosele ca Spiru Haret sau

Gheorghe Duca, primul ca ministru al Instrucþiunii Publice ºi Cultelor este cel

care a fãcut ca învãþãmântul românesc, în general, sã fie un învãþãmânt european,

iar al doilea ca Director al Cãilor Ferate Române ºi-a lãsat amprenta în dezvoltarea

drumurilor de fier de la noi, ca ºi în cazul ªcolii pe care a condus-o la nivelul

învãþãmântului superior tehnic din þãrile dezvoltate tehnologic. În 1897 apãrea

ªcoala Superioarã de Arhitecturã Bucureºti, pentru care s-a zbãtut Ion Mincu, fost

profesor la ªcoala Naþionalã de Poduri ºi ªosele. La aceastã ªcoalã au mai fost

profesori Gheorghe Þiþeica (membru al Academiei Române din 1913), cel care a
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pus bazele ºcolii româneºti de geometrie diferenþialã ºi Traian Lalescu, specialist

în teoria ecuaþiilor integrale, în algebrã, teoria numerelor ºi teoria seriilor

trigonometrice. De asemenea, trebuie amintit Constantin I. Istrati, specialist în

chimia organicã. În ºtiinþele tehnice s-au remarcat în mod deosebit Anghel Saligny,

constructorul podului de la Cernavodã (1890-1895) ºi al marilor ºi modernelor

silozuri ºi bazine din portul Constanþa ºi inginerul Elie Radu, cãruia România îi

datoreazã sute de kilometri de cale feratã, poduri metalice ºi de beton.

La construcþiile de pe timpul Regelui Carol I: Palatul Bãncii Naþionale a

României; ªcoala Naþionalã de Poduri ºi ªosele; Ateneul Român; Biserica Domniþa

Bãlaºa; Catedrala Metropolitanã din Iaºi; Catedrala din Constanþa; Palatul de

Justiþie din Bucureºti; Podul de peste Dunãre de la Cernavodã; Clãdirea Ministerului

Agriculturii, Comerþului ºi Domeniilor; Palatul Casei de Depuneri ºi

Consemnaþiuni din Bucureºti; Portul Constanþa; Clãdirea ªcolii Centrale de Fete;

Catedrala Episcopalã din Galaþi; Palatul Patriarhiei; Palatul Ministerului Lucrãrilor

Publice (astãzi Primãria Municipiului Bucureºti); Muzeul Þãranului Român;

Muzeul Geologic al României; Palatul Bursei ºi Camerei de Comerþ (azi Biblioteca

Naþionalã); Palatul Cercului Militar; Parcul Carol º.a. ºi-au adus contribuþia ºi

absolvenþi ai ªcolii Naþionale de Poduri ºi ªosele.

Numãrul de absolvenþi ai «ªcolii Naþionale de Poduri ºi ªosele» din anul

1882, pânã în anul 1921 este dat în tabelul urmãtor:

Seria (Anul) 1882 1883 1884 1885 18861887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896

Numãrul

de absolvenþi 4 4 6 6 4 10 14 9 10 10 12 14 18 9 20

Seria (Anul) 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910

Numãrul

de absolvenþi 10 14 19 17 18 14 18 22 15 9 8 8 10 13

Seria (Anul) 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921

Numãrul

de absolvenþi 16 11 24 20 19 29 0 6 41 21 22

ªcoala Naþionalã de Poduri ºi ªosele, prin inginerii sãi, a avut un rol

important în evoluþia þãrii noastre. Amintim câteva construcþii realizate numai de

cãtre absolvenþii sãi:

– Arenele Romane din Parcul Carol I din Bucureºti, de cãtre arhitectul Gogu

Constantinescu;
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– Palatul Universitãþii din Bucureºti, de cãtre arhitectul Ghica Budeºti ºi

inginerul Anton Chiricuþã;

– Primele hangare din beton armat cu bolþi mari (Bucureºti – Bãneasa,

Braºov), de cãtre inginerii ªtefan Mirea ºi Ulescu;

– Construcþii industriale, de cãtre inginerii Oscar Nedelcu, Aurel Beleº,

Gheorghe Filipescu etc.

Ca profesori de renume ai ªcolii Naþionale de Poduri ºi ªosele îi amintim

pe Gheorghe Duca, Spiru Haret, Dimitrie Frunzã, Anghel Saligny, Elie Radu, A.

G. Ioachimescu, Ion Ionescu – Bizet, Gheorghe Em. Filipescu, Traian Lalescu,

Gheoghe Þiþeica, Dionisie Germany º.a.

Profesorii respectivi au avut activitãþi multiple, dintre care, în anul 1881 au

înfiinþat Societatea Politehnicã, construitã ºi cu oameni de ºtiinþã. Dintre

personalitãþile care au activat în Societatea Politehnicã amintim pe: Dimitrie Frunzã,

Gheorghe Duca, Ion I. C. Brãtianu, Anghel Saligny, Spiru Haret, Ion Ionescu-Bizet,

Elie Radu, Gheorghe Þiþeica, Traian Lalescu º.a.

Societatea Politehnicã a fuzionat cu Asociaþia Generalã a Inginerilor din

România (AGIR, înfiinþatã în anul 1918 la Iaºi) în anul 1949. Este de remarcat

faptul cã din iniþiativa AGIR, în fiecare an, la 14 septembrie (data comemorãrii

inaugurãrii în 14 septembrie 1895, a podului de peste Dunãre de la Cernavodã),

corpul ingineresc românesc sãrbãtoreºte Ziua Inginerului Român.

ªcoala Naþionalã de Poduri ºi ªosele n-a fost ºcoalã cu profil monotehnic,

cum îi aratã numele, ci a fost cu profil politehnic deoarece a pregãtit ingineri în

diferite specialitãþi, în domeniul lucrãrilor edilitare, al construcþiilor, al exploatãrii

minelor ºi petrolului etc. De fapt, aceasta a fãcut ca ºcoala respectivã sã se

transforme fãrã dificultãþi în ªcoala Politehnicã din Bucureºti la sfârºitul deceniului

al doilea al secolului al XX-lea.

Þinându-se seama de prestigiul la care a ajuns ªcoala Naþionalã de Poduri

ºi ªosele din Bucureºti în cei 40 de ani de existenþã, se cuvine sã enumerãm

profesorii (inclusiv ºi pe repetitorii de cursuri ºi pe asistenþi) pânã în anul 1920,

când s-a înfiinþat ªcoala Politehnicã din Bucureºti, deoarece ei au constituit factorul

cel mai important al succesului:

– Constantin Alimãneºteanu – din 3 martie 1901 a þinut, gratuit conferinþe

asupra petrolului. A fost absolvent al ªcoalei Superioare de Mine din Paris;

– Elie Angelescu – profesor de geometrie ºi trigonometrie la Anul preparator

ºi de calcul diferenþial ºi integral la Anul I (4 noiembrie 1867 – 30 aprilie 1868);

– profesor de topografie ºi nivelment la Anul I ºi de mecanicã generalã la

Anul II (1870-1873). A absolvit ªcoala Centralã de Arte ºi Manufacturi din Paris.

– Constantin Aninoºanu – profesor de matematici la ªcoala de Silviculturã

(1859-1861). A absolvit: ªcoala lui Lalanne din Bucureºti ºi Politehnica din Viena.

– P. Antonescu – profesor suplinitor la catedra se silviculturã, amenajament

ºi stingerea torenþilor (3 martie 1898); – profesor cu titlu provizoriu la catedra de
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amenajament, dendrometrie, estimaþia pãdurilor ºi corecþia torenþilor (12 octombrie

1904) ºi – profesor definitiv la aceeaºi catedrã (31 ianuarie 1908). A fost profesor

la ªcoala Specialã de Silviculturã de la Brãneºti, unde în perioada 1 octombrie

1912 – 1 octombrie 1916 a fost director. A absolvit ªcoala de Arhitecturã ºi

Silviculturã de la Herãstrãu ºi ªcoala de Silviculturã de la Nancy.

– Remus Antonescu – profesor de ºtiinþe silvice din 1884 ºi de amenajament,

dendrometrie ºi estimaþii în perioada 1885-1886, la ªcoala de Silviculturã. A

absolvit ªcoala de Silviculturã în 1859-1861 ºi ªcoala de Silviculturã de la Nancy.

– Ion Arapu – profesor suplinitor din 1 decembrie 1914 ºi profesor titular

din 1 februarie 1916 la catedra de fizicã industrialã. A absolvit ªcoala Centralã de

Arte ºi Manufacturi din Paris.

– Petre S. Aurelian – profesor de economie ruralã ºi drept administrativ din

3 iulie 1878 ºi economie politicã dupã 1880 pânã în 1 decembrire 1889, ªcoala de

Agriculturã ºi ªcoala Naþionalã de Poduri ºi ªosele. A absolvit ªcoala de

Agriculturã de la Grignon (Franþa).

– Emanoil Bacaloglu – profesor al Facultãþii de ªtiinþe din Bucureºti (funcþie

de bazã); – profesor de fizicã la Anul preparator ºi Anul I din 4 noiembrie 1867; în

anul 1868-1869 predã complemente de fizicã ºi de chimie generalã; în anul

1869-1870 predã fizicã ºi chimie generalã; în 1870-1871 predã fizicã cu aplicaþii

în industrie la Anul I ºi chimia la Anul II; la 9 decembrie 1873 este numit din nou

profesor de fizicã ºi chimie industrialã pânã în septembrie 1883. A absolvit

Facultatea de ªtiinþe Fizico-Chimice la Lipsca ºi la Paris.

– Niculae S. Bãdescu – profesor de scrimã (1 decembrie 1899 – 1930)

– Ion Baiulescu – profesor de hidraulicã (1 martie 1899 – 4 ianuarie

1911). A absolvit ªcoala Politehnicã din Viena (primul din 276 de absolvenþi ai

seriei lui)

– Emil Balaban – profesor la ªcoala de conductori; profesor de tehnologia

materialelor de construcþiune ºi procedee de construcþiuni (1 aprilie 1903 – 1 mai

1918); – însãrcinat cu cursul de topografie, dupã moartea lui N.N. Herjeu. A absolvit

ªcoala Naþionalã de Poduri ºi ªosele din Paris.

– Julius Barasch – profesor de ºtiinþele naturale (1859-1861) la ªcoala de

Silviculturã. Doctor în ºtiinþele naturale.

– Carol Beghenau (colonel) – director al ªcolii Naþionale de Poduri ºi ªosele

din Bucureºti (4 octombrie 1868 – 1873), fãrã a preda.

– Aurel Beleº – asistent la cursul de drumuri din 15 februarie 1918. A absolvit

ªcoala Naþionalã de Poduri ºi ªosele din Bucureºti.

– Ion Beleº – asistent la cursul de poduri din 1 august 1918. A absovit

ªcoala Naþionalã de Poduri ºi ªosele din Bucureºti.

– Edmond Beller – profesor de trigonometrie, geometrie analiticã ºi

materiale de construcþii (1 aprilie 1873 – 9 decembrie 1874)



ISTORIA UNIVERSITÃÞII „POLITEHNICA” DIN BUCUREªTI 109

– Berea – repetitor la cursuri în anii 1881 ºi 1882.

– Octav Baian (locotenent) – profesor de artã militarã (18 septembrie – 6

octombrie 1893).

– Constantin Botea – profesor de mineralogie ºi exploatarea minelor

(începând cu 7 martie 1877) ºi de mineralogie, metalurgie ºi geologie (pânã în

1908). A absolvit ªcoala de Mine din Paris.

– Constantin Budeanu – asistent la cursul de electrotehnicã de la 1 octombrie

1916. A absolvit ªcoala Naþionalã de Poduri ºi ªosele din Bucureºti ºi ªcoala

Superioarã de Electricitate din Paris.

– Pantelimon Buescu – profesor de ºtiinþele fizico-chimice (1859-1861) la

ªcoala de Silviculturã.

– Constantin Buºilã – profesor de lucrãri grafice (din 16 ianuarie 1910) ºi

de tehnologie mecanicã, organe de maºini ºi aparate de ridicat (6 iunie 1916 –

1944). A absolvit ªcoala Naþionalã de Poduri ºi ªosele din Bucureºti ºi Institutul

Montefiori de Electricitate din Liège.

– Ion Buºilã – asistent suplinitor la cursul de poduri, începând cu 1 aprilie

1919 ºi a devenit titular la 1 octombrie 1920. A absolvit ªcoala Naþionalã de

Poduri ºi ªosele din Bucureºti.

– Constantin Candiano (locotenent colonel) – profesor de reglemente ºi

instrucþia militarã (27 august 1886 – 30 septembrie 1886).

– Ion B. Cantacuzino – profesor de topografie ºi navigaþie interioarã (15

aprilie 1882 – 24 noiembrie 1882); – profesor la catedra de poduri ºi ºosele (24

noiembrie 1882 – 24 noiembrie 1884); – profesor de navigaþie interioarã ºi maritimã

(31 august 1892 – 1 aprilie 1910). A absolvit ªcoala Politehnicã din Zürich.

– Ion G. Cantacuzino – profesor de fizicã ºi chimie (27 ianuarie 1872 – 9

decembrie 1874); – profesor la catedra de trigonometrie, geometrie analiticã ºi

materiale de construcþie (9 decembrie 1874 – 1877); profesor de geometrie

analiticã ºi mecanicã în 1878. A absolvit ªcoala Centralã de Arte ºi Manufacturi

din Paris.

– Mihai Capuþineanu – profesor la catedra I (1 ianuarie 1864 – 4 noiembrie

1867); – profesor de geometrie descriptivã la Anul I (4 noiembrie 1867 – 1869);

profesor de aplicaþiunile descriptivei la Anul II ºi de arhitecturã la Anul III

(1869-1877); – profesor de arhitecturã, constucþiile civile ºi industriale, proiecte

ºi devize, tehnologie ºi elemente de construcþiuni, de clãdiri ºi de maºini

(1877-1883); – profesor de geometrie descriptivã ºi stereotomica (1883 – 1901).

A absolvit ªcoala de Arhitecturã din Paris.

– Grigore Cerchez – profesor de topografie, nivelment, noþiuni de geodezie,

tehnologie ºi maºini întrebuinþate la construcþiuni în general (din 13 octombrie

1880), rãmânând mai târziu numai cu construcþiunile civile (pânã la 10 februarie

1920). A absolvit ªcoala Centralã de Arte ºi Manufacturi din Paris.
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– Nicolae Cerchez – repetitor la cursuri la 19 august 1882; profesor de

motori cu abur, cu aer ºi hidraulici la 29 octombrie 1882 ºi de fizicã industrialã

(1890-1911). A absolvit ªcoala Centralã de Arte ºi Manufacturi din Paris.

– C. Chiru – profesor de construcþii ºi drumuri la ªcoala de la Brãneºti.

– Constantin Coandã (general) – repetitor de cursuri (11 iunie 1884 –

decembrie 1884), când era cãpitan. A fost licenþiat în matematici la Paris.

– Em. Constantinescu – profesor de matematici la ªcoala lui Lalanne, la

ªcoala de conductori (1854-1859) ºi la prima ªcoala de Silviculturã.

– Alexandru Costinescu – a fost director al ªcoalei (1 octombrie 1864 – 11

februarie 1866), fãrã a preda. A fost profesor de matematici la Academia Mihãileanã

ºi la Universitatea din Iaºi. A absolvit ªcoala Politehnicã din Viena.

– Alexandru Cottescu – conferenþiar de matematici în 1884, la ªcoala de

Silviculturã.

– Ion Culcer (general) – profesor de fortificaþii (1 octombrie 1885 – 13 mai

1896) când era cãpitan.

– N. Daniilescu – profesor de ºtiinþe silvice la ªcoala de la Herãstrãu; –

profesor de drept ºi economie politicã, legislaþie, administraþie ºi statisticã silvicã

ºi protecþia pãdurilor (1 octombrie 1894 – 1 mai 1896) la ªcoala de la Brãneºti.

– Alexandru Davidescu – repetitor de cursuri (începând cu 29 noiembrie

1890) ºi – profesor de hidraulicã (începând cu 1 februarie 1911). A absovit ªcoala

Naþionalã de Poduri ºi ªosele din Paris.

– Gheorghe Dima – profesor de fizicã la 1 octombrie 1918, conform

Decretului Parlamentului de la Iaºi; – asistent la cursul de fizicã la 1 aprilie 1919

(în urma anulãrii Decretului Parlamentului de la Iaºi). A demisionat la 1 aprilie

1920. A fost doctor în ºtiinþele fizice.

– Dem. Dobrescu – profesor de drept la ªcoala de Silviculturã.

– Dona (cãpitan) – profesor la catedra V de la 1 octombrie 1864.

– Marin Drãcea – asistent la cursul de silviculturã (din 1 aprilie 1910); –

profesor de împãduriri, exploatarea pãdurilor, tehnologia lemnului ºi regenerãri

(din 1920). A absolvit ªcoala de Silviculturã din Brãneºti. Doctor în ºtiinþe

economice de la München.

– Mateiu Drãghiceanu – profesor de maºini (1878-1880). A absolvit ªcoala

Superioarã de Mine din Paris.

– Theodor Dragu – profesor de construcþiuni de maºini ºi maºini cu aburi

(8 mai 1890 – 1 aprilie 1915). A absolvit ªcoala Centralã de Arte ºi Manufacturi

din Paris.

– Dumitru S. Drâmbã – asistent la matematici ºi topografie (din 1 aprilie

1910). A absolvit ªcoala de Silviculturã din Brãneºti.

– Gheorghe I. Duca – profesor de matematici la Anul preparator (1881-

1882); – profesor de cãi ferate, construcþiune ºi exploatare (1 aprilie 1881 – 7

august 1899). A absolvit ªcoala Centralã de Arte ºi Manufacturi din Paris.
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– Grigore Dumitrescu-Tassian – profesor de topografie ºi construcþiuni

diverse (4 octombrie 1878 – 19 august 1879).

– Alexandru Duperrex – profesor de desen liniar ºi cu mâna liberã la anul

preparator ºi de desen arhitectural ºi de topografie la Anul I (1868); – profesor de

desen ºi croquiuri (1869); – profesor de lucrãri grafice, desenuri ºi arhitecturã ºi

de maºini, croquiuri ºi proiecte (1870-1871); – profesor de desen (1872-1877); –

profesor de topografie, nivelment ºi lucrãri grafice (1877-1891); – profesor de

desen la Anul preparator ºi la ªcoala de conductori-desenatori (1891-1900).

– Edgard Duperrex – profesor de desen (16 noiembrie 1900 – 1 noiembrie

1919) ºi de proiecte de construcþii (1903 – 1 noiembrie 1919). A absolvit ªcoala

Naþionalã de Poduri ºi ªosele din Bucureºti.

– David Emmanuel – profesor de matematici elementare (din 1 aprilie 1881)

ºi apoi de analizã. A predat trigonometria ºi algebra superioarã la Anul preparator.

Doctor în matematici la Facultatea de ªtiinþe din Paris.

– Eustaþiu – profesor de drept civil, penal ºi silvic (1884-1896) la ªcoala de

Silviculturã. Doctor în drept de la Paris.

– I. Filibiu – profesor de limba francezã (1 decembrie 1875 – 1877).

– Em. Gh. Filipescu – asistent la cursul de poduri (1 aprilie 1909 – 16 mai

1916); profesor suplinitor (1915-1916) ºi profesor titular (din 1 octombrie 1916)

la cursul de rezistenþa materialelor. A absolvit ªcoala Naþionalã de Poduri ºi ªosele

din Bucureºti.

– Victor Fotescu – profesor suplinitor (din 1 noiembrie 1902) ºi profesor

titular (din 1 aprilie 1903) de economie politicã. Este doctor în drept de la Paris.

– Dionisie Germani – repetitor la cursuri (de la 1 februarie 1911) ºi ulterior

profesor de hidraulicã ºi proiecte. A absolvit ªcoala Naþionalã de Poduri ºi ªosele

din Bucureºti ºi ªcoala Superioarã de Electricitate din Paris.

– Frederic Gieseh – profesor de lucrãri grafice (1855-1858) la ªcoala de

conductori ºi la prima ªcoalã de Silviculturã.

– Luigi Giulini – repetitor la cursuri (1882-1 mai 1885).

– Constantin Gogu – repetitor la cursuri (1887 – 24 noiembrie 1890). Doctor

în ºtiinþe matematice de la Paris.

– D. Grigorescu – profesor de comptabilitate ºi finanþe (1884-1886) la ªcoala

de Silviculturã. Doctor în drept ºi în ºtiinþele economice.

– Paul A. Grunau – profesor de ºtiinþele silvice, predând cursurile de politicã

forestierã ºi administraþie ºi protecþia pãdurilor (1897-1906). A absolvit Academia

Forestierã din Tharandt.

– Victor Gutzu – profesor de exploatãri ºi exploatãri de petrol (începând cu

data de 15 octombrie 1905). A absolvit ªcoala Naþionalã de Poduri ºi ªosele din

Bucureºti ºi a fãcut Studii Speciale de Petrol în U.S.A.
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– Spiru Haret – profesor de geometrie analiticã (1 aprilie 1881 – 1 aprilie

1911). Primul român (ºi strãin) doctor în matematici la Facultatea de ªtiinþe din

Paris.

– Haºeganu – profesor de horticulturã ºi pomiculturã (din anul 1901) la

ªcoala de Silviculturã de la Bucureºti.

– ªtefan Hepites – profesor de topografie (din 1886) la ªcoala de Silviculturã.

Doctor în ºtiinþele fizice.

– Constantin Herjeu – profesor de artã militarã (1 octombrie 1886 – 18

septembrie 1890), când era cãpitan. A ajuns general de divizie.

– Niculae Herjeu – repetitor de cursuri (5 februarie 1885) ºi profesor de

topografie ºi de drumuri (10 aprilie 1886 – 1910). A absolvit ªcoala Naþionalã de

Poduri ºi ªosele din Paris.

– Hiotu – profesor pentru instrucþia militarã ºi reglemente (1 octombrie

1866 – 18 decembrie 1889).

– N. Iacobescu – profesor de ºtiinþele naturale ºi, apoi, de botanicã,

mineralogie ºi geologie. Licenþiat în ºtiinþele naturale de la Paris.

– N. Iliescu-Brânceni – asistent provizoriu la cursul de desen (1 octombrie

1915 – 1 iunie 1916). A absolvit ªcoala Naþionalã de Poduri ºi ªosele din Bucureºti.

– Andrei G. Ioachimescu – profesor de mecanicã raþionalã (din 1 decembrie

1908). A absolvit ªcoala Naþionalã de Poduri ºi ªosele din Bucureºti ºi a fost

licenþiat în matematici de la Paris.

– Aurel Ianovici – asistent la cursul de poduri (16 mai 1916 – 29 noiembrie

1920). A absolvit ªcoala Naþionalã de Poduri ºi ªosele din Bucureºti.

– Gheorghe Ionescu – asistent de botanicã ºi vânãtoare (în 1907) ªcoala de

Silviculturã de la Brãneºti.

– Ion Ionescu – profesor de rezistenþa materialelor (18 martie 1902); –

însãrcinat cu proiectele de poduri, hidraulicã ºi lucrãri de staticã graficã (8

noiembrie 1902); profesor titular de graficã, proiecte de poduri, proiecte

industriale, lucrãri de staticã graficã ºi rezistenþa materialelor (1 aprilie 1903); –

suplinitor al catedrei de poduri (din 1911 pânã în 1914); – profesor titular de

poduri (din 1 octombrie 1914). A absolvit ªcoala Naþionalã de Poduri ºi ªosele

din Bucureºti.

– Spiridon Yorceanu – profesor de construcþii de poduri ºi ºosele la Anul II

ºi de cãi ferate la Anul III (1870 – 16 octombrie 1882). A absolvit ªcoala Naþionalã

de Poduri ºi ªosele din Paris.

– Constantin I. Istrati – profesor de fizicã (20 septembrie 1883 – 25

octombrie 1890). Primul doctor în chimie de la Paris.

– Gheorghe Kirillov – profesor de algebrã superioarã, trigonometrie sfericã,

geometrie analiticã, calcul diferenþial ºi integral ºi mecanicã naþionalã. Mai târziu

a rãmas cu analiza ºi mecanica, iar la urmã, cu mecanica naþionalã. A profesat în

perioada 19 august 1879 – 6 noiembrie 1908. Licenþiat în Matematici de la Paris.
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– Grigore Coroºeþ – profesor de scrimã (1 aprilie 1894 – 1 decembrie 1899).

– Léon Lalanne – profesor al primei ªcoale de conductori de lucrãri publice

(1852-1853). A absolvit ªcoala Naþionalã de Poduri ºi ªosele din Paris.

– Traian Lalescu – asistent pentru aplicaþiunile de staticã graficã ºi rezistenþa

materialelor (din 1 aprilie 1909); – profesor de geometrie analiticã (din 1 aprilie

1911). Absolvent al Facultãþii de ªtiinþe a Universitãþii din Bucureºti; al ªcolii

Superioare de Electricitate din Paris; doctor în matematici de la Facultatea de

ªtiinþe din Paris. A fost primul director al ªcolii Politehnice din Timiºoara, înfiinþatã

în decembrie 1920.

– P. Lazãr (elev inginer) – însãrcinat cu predarea cursului de topografie,

nivelment ºi calculul terasamentelor.

– ªtefan Lespezeanu – profesor de ridicãri topografice la ªcoala de

conductori (1855-1858).

– A. Limburg – profesor de limba germanã (18 octombrie 1875 – 1877).

– I. Lupulescu – profesor de desen (4 noiembrie 1867 – 30 iunie 1868).

– Macovei – profesor de matematici (1884-1886) la ªcoala de Silviculturã.

A absolvit ªcoala de Silviculturã de la Nancy.

– Aurel Mãnescu – repetitor de cursuri (29 octombrie 1882 – 6 octombrie

1883). Licenþiat în Matematici la Paris.

– Constantin C. Mãnescu – profesor de geometrie analiticã ºi mecanicã (1

decembrie 1878); – profesor la catedra de topografie, nivelment, noþiuni de geodezie

ºi construcþii hidraulice (9 august 1880 – 1885); – profesor de rezistenþa

materialelor (1885-1902). Este licenþiat al Facultãþii de ªtiinþe (în Matematici)

din Iaºi. A absolvit ªcoala Naþionalã de Poduri ºi ªosele din Paris.

– Dionisie Many – profesor de fizicã ºi director al Muzeului (25 octombrie

1890 – 19 august 1920).

– I. Martian – repetitor de cursuri (10 aprilie 1886 – 28 iunie 1886).

– Dumitru Matak – profesor de topografie ºi navigaþie (18 octombrie 1882

– 4 octombrie 1884). Absolvent al ªcolii Politehnice din Zürich.

– Alexandru Melencovici – asistent la cursuri de analizã (1 noiembrie 1919).

Licenþiat în matematici.

– Constantin Miclescu – profesor de matematici (1894-1923) la ªcoala de

Silviculturã. Licenþiat în matematici al Facultãþii de ªtiinþã a Universitãþii din

Bucureºti.

– ªtefan Mihãilescu – profesor de ºtiinþele naturale (1885-1886) la ªcoala

de Silviculturã. Doctor în ºtiinþele naturale de la Paris.

– Constantin R. Mirea – profesor de industria petrolului (de la 1 octombrie

1906). Absolvent al ªcolii de Mine din Paris.

– ªtefan N. Mirea – asistent la cursul de aplicaþiuni ale staticei grafice ºi

rezistenþa materialelor (1 mai 1910 – 1 iulie 1912). Absolvent al ªcolii Naþionale

de Poduri ºi ªosele din Bucureºti. Licenþiat în Matematici.



Ioan M. Popescu, Ioan Gr. Dumitrache114

– Constantin M. Mironescu – profesor de matematici la ªcoala de Silviculturã

(1884); – repetitor la cursuri (22 septembrie 1881); – profesor de geometria de

poziþii ºi statica graficã (12 august 1882 – 1 aprilie 1915). Absolvent al ªcolii

Naþionale de Poduri ºi ªosele din Paris. Licenþiat în Matematici ºi în Drept.

– Claudiu Mititelu – asistent la cursul de mecanicã de la 1 noiembrie 1919.

Absolvent al ªcolii Naþionale de Poduri ºi ªosele din Bucureºti. Licenþiat în ªtiinþe

Matematice.

– Alexandru Moroi – director al ªcolii de Silviculturã (1883-1886), fãrã a

þine cursuri. Absolvent al ªcolii de Silviculturã (1861).

– Ludovic Mrazek – profesor de geologia petrolului (de la 1 octombrie

1906). Doctor în ºtiinþele naturale.

– Gheorghe Murgoci – profesor de geologie ºi mineralogie (16 septembrie

1909 – 6 martie 1923). Doctor în ºtiinþele naturale.

– Gh. Nedici – profesor de drept, legislaþie silvicã, vânãtoare ºi pescuit (de

la 15 septembrie 1923).

– Grigoraº Nicolau – profesor de desen la ªcoala de Silviculturã din Brãneºti.

– Constantin Olãnescu – profesor de matematici (1884-1885) la ªcoala de

Silviculturã; – profesor la catedra III (1875-1876); – profesor de mecanicã

elementarã, cinematicã, rezistenþa materialelor ºi hidraulicã (7 martie 1877 – 12

decembrie 1878); – profesor de mecanicã elementarã ºi mecanicã aplicatã (7

iulie 1879 – 1881). A absolvit ªcoala Centralã de Arte ºi Manufacturi din Paris.

– Cesar Orãºanu – profesor de desen de la 1 noiembrie 1919. Absolvent al

ªcolii Naþionale de Poduri ºi ªosele din Bucureºti. Licenþiat în matematici.

– Enric Oteteliºanu – profesor de fizicã generalã ºi industrialã, meteorologie

ºi climatologie (din 1920) la ªcoala de Silviculturã. Licenþiat în ªtiinþele

fizico-chimice. Doctor în filosofie, specialitaea fizicã.

– Oteteliºanu – profesor de artã militarã ºi reglimente (1 noiembrie 1885 –

27 august 1886).

– Leonida Pancu – profesor de complimente de aritmeticã, algebrã ºi

geometrie, la Anul preparator ºi de trigonometrie ºi geometrie analiticã, la anul I

(1868-1869); – profesor de trigonometrie, geometrie analiticã ºi cunoaºterea

materialelor (1869-1870). Absolvent al ªcolii Centrale de Arte ºi Manufacturi

din Paris.

– Ion Pavelescu – profesor de maºini (25 februarie 1878 – 1 octombrie

1878).

– I. Pãunescu-Cârcea – profesor de ºtiinþele fizico-chimice la ªcoala de la

Brãneºti. Licenþiat în ªtiinþele fizico-chimice.

– Constantin Pârâianu – profesor de reglemente ºi de instrucþie militarã (6

octombrie 1893 – 1 aprilie 1901).
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– Gh. Pârvulescu – profesor provizoriu de zoologie, vânat ºi pescuit (din

1901). Absolvent al ªcolii de Agriculturã de la Herãstrãu ºi al ªcolii de Silviculturã

de la Aschaffenburg.

– Peiu (cãpitan) – director (14 februarie 1886 – 4 octombrie 1868) a þinut

cursul de graficã.

– T. Petraru – profesor de amenajament la ªcoala de Agriculturã ºi

Silviculturã de la Herãstrãu; – profesor de ºtiinþele silvice (amenajament,

silviculturã ºi exploatare, torenþi ºi dendrometrie) la ªcoala de la Brãneºti.

– Dimitrie Petrescu – profesor de aritmeticã ºi algebrã la Anul preparator

ºi de geometrie analiticã la Anul I. Licenþiat în Matematici la Paris.

– Grigor Pfeiffer – preparator la cursul de chimie (1 octombrie 1886); –

profesor suplinitor al catedrei de chimie (1903-1904); – profesor titular al catedrei

de chimie (din 15 noiembrie 1904).

– Alexandru Poienaru – director al ªcoalei (aprilie1873 – martie 1877).

– Dumitru Poienaru – profesor de lucrãri grafice (1 noiembrie 1902 – 17

martie 1904). A absolvit ªcoala Naþionalã de Poduri ºi ªosele din Paris ºi al

Institutului Montefiori de Electricitate din Liège.

– Constantin Popescu – profesor de trigonometrie ºi geometrie analiticã la

Anul I ºi de mineralogie ºi geologie la Anul I (1870-1873). A absolvit ªcoala

ªcoala Centralã de Arte ºi Manufacturi din Paris.

– Niculae G. Popovici – conferenþiar de economie forestierã (1884-1886)

la ªcoala de Silviculturã; – profesor de silviculturã, dendrologie ºi împãduriri

(din 20 decembrie 1904) la ªcoala de la Brãneºti.

– Lupa N. Popovici – profesor de ºtiinþe fizico-chimice.

– Eracle Pretorian (general) – profesor de artã militarã (1893-1901); –

profesor de reglemente militare (1 aprilie 1901 – 1915).

– Em.I. Protopopescu-Pache – asistent la cursul de mineralogie ºi geologie

(de la 1 noiembrie 1919). Licenþiat în ºtiinþele naturale.

– P. S. Radian – profesor de agriculturã (1885-1886) la ªcoala de

Silviculturã. A absolvit ªcoala de Agriculturã ºi Silviculturã de la Herãstrãu ºi

Institutul Agronomic din Franþa.

– Elie Radu – profesor de lucrãri de edilitate (de la 1 aprilie 1903). A absolvit

ªcoala de Inginerie Civilã de pe lângã Universitatea din Bruxelles.

– Mircea E. Radu – asistent la cursul de aplicaþiuni ale staticii grafice ºi

rezistenþa materialelor (de la 1 iulie 1912). A absolvit ªcoala Naþionalã de Poduri

ºi ªosele din Bucureºti.

– Mihai Romniceanu – profesor de economie silvicã la ªcoala de Silviculturã.

A absolvit ªcoala de Silviculturã din Nancy.

– Mihail M. Romniceanu – profesor de cãi ferate (1 octombrie 1899 – 1

octombrie 1914). Licenþiat în matematici. A absolvit ªcoala Naþionalã de Poduri

ºi ªosele din Paris.
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– F.C. Robescu – profesor de botanicã (1884) la ªcoala de Silviculturã. A

absolvit ªcoala de Silviculturã din Nancy.

– Niculae Saegiu – profesor de construcþii, drumuri ºi poduri la ªcoala de

Silviculturã de la Brãneºti (din 1 septembrie 1895). A mai predat ºi instalaþiuni de

transport forestiere, ferãstrae, maºini forestiere ºi desen topografic. A fost inginer

de mine.

– Anghel Saligny – profesor de poduri ºi ºosele (din 24 noiembrie 1884),

ulterior, predã cursul de poduri ºi fondaþiuni ºi, apoi,cursul de poduri pânã în 1

octombrie 1914. A absolvit ªcoala Politehnicã din Charlottenburg. Este primul

profesor onorofic al ªcolii Naþionale de Poduri ºi ªosele din Bucureºti.

– Alphons O. Saligny – profesor de mineralogie (la 1 octombrie 1876); –

profesor de chimie industrialã (la 17 martie 1880); – profesor de chimie generalã

ºi industrialã (1881-1903).

– C. Sava-Goiu – profesor suplinitor de administraþia pãdurilor, de comerþul

lemnului ºi de statisticã forestierã (din 1920) la ªcoala de Silviculturã. A absolvit

ªcoala de Silviculturã din Brãneºti.

– Niculae Sãulescu (general) – profesor de fortificaþii (18 iunie 1896 –

1915).

– Hermann O. Schlawe – repetitor la cursuri (1 octombrie 1886); profesor

de lucrãri grafice (1 mai 1887 – 1 noiembrie 1902); profesor de rezistenþa

materialelor (1 noiembrie 1902 – 1 octombrie 1915). A absolvit ªcoala de Inginerie

Civilã de pe lângã Universitatea din Gand.

– Ion Selia – profesor de artilertie de câmp (17 martie 1904 – 1916).

– Constantin Sinescu – profesor de topografie ºi navigaþiune interioarã

(din 4 octombrie 1884). A predat apoi hidraulicã teoreticã ºi aplicatã (pânã în

1899). A absolvit ªcoala Naþionalã de Poduri ºi ªosele din Paris.

– Socolescu – profesor de desen ºi construcþii (1884-1886) la ªcoala de

Silviculturã. A absolvit ªcoala de Poduri ºi ªosele din Bucureºti ºi ªcoala de

Belle Arte din Paris.

– Christea Staicovici – profesor de economie politicã (1 decembrie 1899 –

1 aprilie 1901). A absolvit ªcoala de ªtiinþe Politice din Paris.

– G. Stãnescu – profesor de botanicã (1885-1886) la ªcoala de Silviculturã.

A absolvit ªcoala de Silviculturã din Nancy.

– Vintilã N. Stinghe – asistent la ºtiinþele fizico-chimice (în 1 aprilie 1911)

la ªcoala de la Brãneºti; – profesor de dendrometrie, estimaþie ºi statisticã forestierã

(din 1920) ºi apoi, de estimaþiuni, expertize forestiere, corecþia torenþilor ºi

amelioraþiuni pastorale. A absolvit ªcoala de la Brãneºti ºi ªcoala Politehnicã din

Zürich.

– D.Stoica – asistent la cursul de geometrie descriptivã (din 1 septembrie

1919). Este absolvent al ªcolii Naþionale de Poduri ºi ªosele din Bucureºti.
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– Grigore Stratilescu – profesor de cãi ferate (din 1 octombrie 1914). Este

absolvent al ªcolii Naþionale de Poduri ºi ªosele din Bucureºti.

– Constantin Sturza – director (1 ianuarie 1892 – 1 iulie 1899). Absolvent

al ªcoalei Centrale de Arte ºi Manufacturi din Paris.

– Eugeniu ªtefãnescu – însãrcinat pentru a preda cursul de drumuri (1 martie

1912); – profesor suplinitor pentru cursul de drumuri (din 16 octombrie 1919). A

absolvit ªcoala Naþionalã de Poduri ºi ªosele din Paris.

– Ion Teodor – profesor suplinitor de staticã graficã ºi beton armat (1 aprilie

1915) ºi profesor titular la aceeaºi disciplinã (începând cu 1 februarie 1916). A

absolvit ªcoala Naþionalã de Poduri ºi ªosele din Bucureºti.

– Constantin C. Theodorescu – asistent la cursul de rezistenþa materialelor

(din 1 mai 1920). A absolvit ªcoala Naþionalã de Poduri ºi ªosele din Bucureºti.

– Nestor Urechia – repetitor de cursuri (la 1 aprilie 1897); – profesor

suplinitor al catedrei de geometrie descriptivã ºi stereotomie (la 1 aprilie 1901) ºi

profesor titular al aceleiaºi catedre (la 1 aprilie 1903). A absolvit ªcoala Naþionalã

de Poduri ºi ªosele din Paris.

– Constantin Uzescu – repetitor de cursuri (24 septembrie 1890 – 1 octombrie

1892). A absolvit ªcoala Naþionalã de Poduri ºi ªosele din Bucureºti.

– Gheorghe Vãleanu (general) – profesor de fortificaþii (13 aprilie 1896 –

18 iunie 1896).

– Scarlat Vârnav – profesor la ªcoala de conductori; – director al ªcolii

Naþionale de Poduri ºi ªosele din Bucureºti (1 aprilie 1888 – 1 ianuarie 1892). A

absolvit ªcoala Centralã de Arte ºi Manufacturi din Paris.

– Dumitru Vãsescu – profesor suplinitor la catedra de lucrãri grafice (din 1

aprilie 1904) ºi profesor titular la aceeaºi catedrã din 10 mai 1906 pânã în 29

octombrie 1909. A absolvit ªcoala Superioarã de Electricitate din Paris.

– Ion Vasilescu – asistent la cursul de geometrie analiticã (din 1 noiembrie

1919). A absolvit ªcoala Naþionalã de Poduri ºi ªosele din Bucureºti.

– Niculae Vasilescu-Karpen – profesor de aplicaþiuni industriale ºi

electrotehnicã (1 ianuarie 1905 – 1940). A absolvit ªcoala Naþionalã de Poduri ºi

ªosele din Bucureºti ºi ªcoala Superioarã de Electricitate din Paris. Doctor în

ºtiinþele fizice de la Paris.

– Petre Vasiliu-Nãsturel – profesor de artilerie (1 noiembrie 1885 – 1916).

Absolvent al ªcolii Politehnice din Paris ºi al ªcolii Militare de la Fontainebleau.

– Ion Vlãdescu – profesor de instrucþie militarã ºi reglemente (18 martie

1889 – 6 octombrie 1893).

– Voinescu – profesor de contabilitate ºi de finanþe (în 1901) la ªcoala de

Silviculturã de la Brãneºti.

– Alexandru Zahariade – profesor de maºini (de la 1 octombrie 1915). A

absolvit ªcoala Naþionalã de Poduri ºi ªosele din Bucureºti.
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– Petre Zahariade – repetitor de cursuri (30mai 1887 – 1 noiembrie 1890);

– profesor de navigaþiune interioarã ºi maritimã (16 octombrie 1909 – 1 aprilie

1920). A absolvit ªcoala Naþionalã de Poduri ºi ªosele din Bucureºti.

– Iuliu Zanne – profesor la ªcoala de conductori; – profesor de legislaþia

drumurilor ºi întreþinerea lor (1 aprilie 1903); – profesor de industrii fermentatoare

(în 1904); profesor de drumuri (1910 – 16 octombrie 1919). A absolvit ªcoala

Centralã de Arte ºi Manufacturi din Paris.

– Niculae Zanne – profesor de instalaþii ºi exploatãri industriale (1 aprilie

1903 – 1 aprilie 1916). A absolvit ªcoala Centralã de Arte ºi Manufacturi din

Paris.

– Constantin Zeucianu – profesor de topografie, nivelment ºi mecanicã

(1866-1870); – profesor de topografie ºi mecanicã (10 octombrie 1873 – 1876); –

profesor de mecanicã elementarã ºi aplicatã (12 decembrie 1878 – 7 iulie 1879).

– Dumitru Zossima – repetitor de cursuri (la 1 noiembrie 1893). În 1894 a

fost trecut ca profesor la ªcoala de conductori. A absolvit ªcoala Centralã de Arte

ºi Manufacturi din Paris.

Aproape toþi profesorii amintiþi au avut funcþii tehnice de rãspundere în

economia naþionalã sau în unitãþile economice private. Sunt ºi cadre didactice

care au avut o activitate ieºitã din comun ºi trebuie sã remarcãm mãcar o parte din

rezultatele deosebite pe care le-au avut.

Emanoil Bacaloglu (nãscut în 11 aprilie 1830

la Bucureºti ºi decedat în 30 august 1891, în tren de

la Periº la Bucureºti) a fost un fizician, chimist ºi

matematician român, de origine grec. Este cunoscut

în istoria culturii ºi civilizaþiei române ca fizician. A

urmat cursurile elementare ºi medii cu profesori

particulari pânã în anul 1848, când devine el profesor

particular, pânã în 1856. În 1856 a mers la Leipzig,

unde a urmat filosofia. De la Leipzig a plecat la Paris

în 1857, devenind în 1858 licenþiat al Sorbonei. De

la Paris revine la Leipzig, unde stã pânã în 1861. În

1861 revine la Bucureºti, unde predã Chimia la ªcoala

de Medicinã înfiiþatã de Carol Davila ºi este profesor

de Matematici superioare la Colegiul de la Mânãstirea „Sfântul Sava”. În anul

1864, când se înfiinþeazã Universitatea din Bucureºti, devine profesor de fizicã la

Facultatea de ªtiinþe pânã în 1891. A mai funcþionat în paralel la ªcoala Naþionalã

de Poduri ºi ªosele din Bucureºti, în anii 1864-1871 ºi 1873-1883, unde a predat

Fizica, Fizica industrialã, Chimia ºi Chimia industrialã.

Istoria ºtiinþei îl crediteazã ca prim autor român de articole originale sau de

sintezã în domeniul fizicii (22 articole) ºi chimiei (cinci articole) ºi al doilea autor

Emanoil Bacaloglu

(1830–1891)
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de articole ºi memorii matematice originale dupã Dimitrie Asachi (1820-1868). A

publicat studiile sale în „Zeitschrift für Mathematik und Physik”. A publicat:

Elemente de algebrã (1866); Elemente de fizicã (1870 – 1871) la Tipografia Curþii

Regale – Lucrãtorii Asociaþi); Tabule de Figuri (1871); Expoziþia de la München

(1883); Rezumatul (1883); Luminatu electrica; Spectroscopia (1883 la Tipografia

Curþii Regale – Lucrãtorii Asociaþi); Oarecari dispoziþii nouã (1884); Apãrãtorul

de trãsnet (1887) etc.

Fizicienii Emanoil Bacaloglu ºi Teodor Stamati (1812-1852) au fost pionierii

introducerii tehnicii electricitãþii în Þara Româneascã ºi, respectiv, Moldova. Ambii

au recunoscut marea importanþã a acesteia ºi au militat pentru grãbirea utilizãrii

ei. Prima catedrã de electricitate de la Universitatea din Bucureºti a fost condusã

de Dimitrie Negreanu (1858-1908), elev al lui Bacaloglu.

Prin publicaþiile sale a contribuit ºi la crearea terminologiei în limba românã

pentru domeniile fizicii, chimiei ºi matematicii. Este organizatorul fizicii în Þara

Româneascã. A înfiinþat primul laborator românesc de fizicã ºi l-a dotat cu toate

cele necesare.

În 21 iunie 1879 a fost ales membru titular al Academiei Române.

În 1888 a scris primul manual universitar de fizicã. Este ºi unul dintre

principalii iniþiatori ai „Societãþii de ªtiinþe Fizice”, înfiinþatã în 1890.

Anghel Saligny (nãscut în 19 aprilie, anul

1854 la ªerbãneºti, judeþul Galaþi ºi decedat în 17

iunie, anul 1925, la Bucureºti), inginer constructor

ºi om de ºtiinþã român, a fost profesor la ªcoala

Naþionalã de Poduri ºi ªosele din Bucureºti.

A urmat primele clase de ºcoalã la pensionul

de copii din Focºani, înfiinþat de tatãl sãu, Alfred

Saligny, pedagog de origine francezã din Alsacia,

stabilit în România, Apoi, a urmat studiile

secundare, la gimnaziul din Focºani ºi, ulterior, la

liceul din Potsdam, Germania. Dupã absolvirea

liceului, a frecventat cursurile Universitãþii din

Berlin, unde l-a avut ca profesor pe celebrul fizician

Hermann von Helmholtz. În perioada 1870-1874 a

urmat studiile inginereºti la ªcoala Tehnicã Superioarã din Charlottenburg, unde

i-a avut profesori pe iluºtrii ingineri Schwedler ºi Franzius. Dupã anul 1874 a

lucrat sub conducerea profesorului G. Mehrtens, la construcþia cãii ferate

Cattbus-Frankfurt pe Oder ºi în perioada 1877-1879, sub conducerea lui Gheorghe

Duca, la construcþia cãii ferate Ploieºti-Predeal.

A proiectat liniile ferate Adjud-Târgu Ocna, realizând primele poduri

combinate – ºosea ºi cale feratã din þara noastrã (1881-1882). A proiectat ºi a

Anghel Saligny (1854–1925)
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construit numeroase poduri metalice, înlocuindu-le pe cele necorespunzãtoare,

executate de firme strãine, aºa cum ar fi podul peste Siret, la Cosmeºti, de 430 m

lungime (în anul 1888). Construieºte, pentru prima oarã în lume, folosind invenþii

proprii (în anii 1888 la Brãila ºi 1889 la Galaþi). În 1884-1889, când a lucrat la

construcþia antrepozitelor de la Galaþi ºi Brãila, a dat soluþii total originale

(construcþia fundaþiilor pe straturi de fascine ºi piloþi pentru cheiuri, a bazinelor

de legãturã cu Dunãrea pentru silozuri ºi folosirea, pentru prima oarã în lume, a

betonului armat în construcþia silozurilor. Din anul 1877, ca ºef al Serviciului

lucrãrilor noi din Direcþia Generalã a Cãilor Ferate Române, a soluþionat problema

înlocuirii podurilor de lemn cu poduri metalice, cu console fãrã culee, pe linia

feratã Filiaºi-Târgu Jiu (finalizatã în 1886).

Lucrarea cea mai im-

portantã realizatã de Anghel

Saligny o constituie podul peste

Dunãre de la Cernavodã, pro-

iectat în anul 1888 ºi construit

între anii 1890-1895. La vremea

aceea, acesta era cel mai lung

din Europa ºi printre cele mai

importante poduri metalice cu

deschidere mare din lume. La

construcþia acestui pod, Anghel

Saligny a adus douã mari ino-

vaþii în construcþia de poduri: – sistemul nou de grinzi cu console pentru

suprastructura podului ºi folosirea oþelului moale în locul fierului pudlat ca material

de construcþie pentru tabliere de poduri. Începerea lucrãrilor este marcatã la 21

octombrie 1890, în prezenþa regelui Carol I ºi la numai cinci ani de la începerea

lucrãrilor, în ziua de 14 septembrie 1895, în prezenþa regelui, este inaugurat sistemul

de poduri de cale feratã ce traverseazã Dunãrea între Feteºti ºi Cernavodã, care

poartã numele regelui Carol I. Complexul originar de poduri de la Cernavodã se

compunea dintr-un pod peste braþul Borcea, unul peste Dunãre ºi un viaduct peste

balta Iezerului, desfiinþat în anul 1969, în urma desecãrii acestei bãlþi, ºi înlocuit

cu un terasament de rambleu. Deschiderea podului între malul stâng ºi cel drept al

Dunãrii are 4 088 m.

Anghel Saligny a fost profesor la ªcoala Naþionalã de Poduri ºi ªosele din

Bucureºti. A fost membru fondator al Societãþii Politehnice din Bucureºti ºi

preºedinte al acesteia în perioadele 1895-1897 ºi 1910-1911. În anul 1892 a fost

ales membru corespondent ºi în anul 1897 membru titular al Academiei Române.

În 1907-1910 a fost preºedinte al Academiei Române.

Podul lui Saligny de la Cernavodã
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În 1918-1919, inginerulAnghel Saligny a devenit ministru la Ministerul

Lucrãrilor Publice.

Inginerul constructor Anghel Saligny este considerat, pe drept cuvânt, unul

dintre pionierii tehnicii mondiale în proiectarea ºi construcþia podurilor ºi printre

întemeietorii ingineriei româneºti. El a fost un premergãtor mondial al ºtiinþei

construcþiilor metalice ºi de beton armat, realizator de multiple invenþii ºi soluþii

unice în proiectarea ºi construcþia podurilor ºi a construcþiilor industriale, pentru

fundaþia cheilor portuare ºi a docurilor, precum ºi a silozurilor de gâu prin folosirea

prefabricatelor din beton, toate în premierã mondialã.

Spiru Haret (nãscut în 15 februarie 1851 la Iaºi

ºi decedat în 17 decembrie 1912 la Bucureºti) este

matematician ºi pedagog român, reformator al

învãþãmântului românesc.

S-a nãscut la Hanul Conachi, Putna. Cursurile

primare le-a început în casa pãrinteascã ºi le-a

continuat la Dorohoi, încheindu-le la ºcoala primarã

din Sãrãrie – Iaºi. În 1862 a intrat ca intern la Liceul

Sfântul Sava din Bucureºti, unde scrie douã cãrþi de

matematicã (una de algebrã ºi alta de trigonometrie),

pentru a suplini lipsa de manuale. A doua carte,

Elemente de trigonometrie, o publicã în 1873 ºi va

servi ca manual pentru liceu pânã în 1928. Tot ca elev

de liceu a tradus Tratatul de astronomie al lui L.A.T.

Quételet, pe care-l va publica mai târziu la Junimea.

În anul 1869, dupã absolvirea liceului, s-a înscris la Facultatea de ªtiinþe a

Universitãþii din Bucureºti, secþia fizico-matematicã ºi în anul 1870 (când era

student) este numit profesor (cu titlu provizoriu) de matematici la Seminarul Central

Nifon din Bucureºti, unde funcþioneazã pânã în 1872. În 1874 este licenþiat în

matematici la Bucureºti. În 1875-1876 îºi ia licenþa în matematici la Paris ºi

respectiv în ºtiinþele fizice, pentru ca în 1878 sã devinã primul doctor român în

matematici la Paris, cu teza „Sur l’invariabilité des grandes axes des orbites

planétaires”, în faþa unei comisii prezidate de V.A. Puiseux, profesor la Sorbona.

Teza lui Haret a rãsturnat niºte teorii (cum ar fi cea a lui Siméon Denis Poisson,

profesor la Sorbona) ºi a constituit baza altor teorii (ca aceea a lui Henri Poincaré).

Concluzia lui Haret l-a condus pe Henri Poincaré sã demonstreze cã „sistemul

nostru planetar nu are o stabiliate perfectã”.

Spiru Haret a predat la Universitatea din Bucureºti, la Facultatea de ªtiinþe,

Secþia Fizico-Matematici, Mecanica raþionalã, din 1878 pânã în 1910 ºi la ªcoala

Naþionalã de Poduri ºi ªosele din Bucureºti, trigonometria, geometria analiticã,

geometria elementarã planã ºi în spaþiu ºi geometria descriptivã la anul

Spiru Haret (1851–1912)
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preparator (1878-1885) ºi, apoi, geometria analiticã la anul I (1885-1910). De

asemenea, în anii 1881-1890 a predat mecanica raþionalã la ªcoala de Ofiþeri

de Artilerie ºi Geniu.

Marile realizãri ale lui Spiru Haret sunt ca „om al ºcolii”, lucrând în favoarea

ºcolii ºi a educaþiei. În cei peste trei ani (6 februarie 1885 – 1 martie 1888) ca

secretar general la Ministerul Instrucþiei ºi Cultelor (ministru fiind D.A. Sturza) ºi

cei aproape 10 ani (3 martie 1897 – 11 aprilie 1899; 14 februarie 1901 – 22

decembrie 1904 ºi 12 martie 1907 – 26 decembrie 1910) ca ministru la acelaºi

minister a dovedit cã a fost cel mai mare reformator al ºcolii româneºti din secolul

al XIX-lea. Amintim doar Legea învãþãmântului secundar ºi superior din 23 martie

1898, în care liceul se organiza pe opt clase, pe douã cicluri de patru ani fiecare ºi

cu secþiile modernã, realã ºi clasicã; se formau gimnazii ºi ºcoli normale, iar

învãþãmântul superior se organiza pe noi baze.

În 1879 a fost ales membru corespondent al Academiei Române, iar din

1892 a fost ales membru titular al instituþiei respective. Numele lui a fost atribuit

unui crater selenar (de coordonate -1760, -590).

În 1910 publicã la Paris lucrarea Mecanica socialã, prima încercare de

modelare matematicã a fenomenelor sociale. Dupã opinia lui Spiru Haret, o

civilizaþie integralã înseamnã dezoltarea armonioasã în trei direcþii: economicã,

intelectualã ºi moralã.

Fruntaºul politic Ion Mihalache, el însuºi învãþãtor, participant la reforma

învãþãmântului iniþiatã de Spiru Haret, afirma la înmormântarea acestuia: „...

moartea lui Spiru Haret înseamnã cea mai mare loviturã pentru învãþãtorime ºi

þãrãnimea românã, cu care el era identificat în simþãminte ºi aspiraþii... Pãrinte

al nostru ºi suflet din sufletul nostru ne laºi când încã mai avem nevoie de tine”.

David Emmanuel (nãscut în 31 ianuarie 1854 la Bucureºti ºi decedat în 4

februarie 1941 la Bucureºti) a fost matematician

român de orgine evreu. A fost al doilea român doctor

în matematici dupã Spiru Haret. David Emmanuel a

fãcut ºcoala primarã la Ploieºti, iar clasele secundare

la Gimnaziul ªincai ºi Liceul Gheorghe Lazãr din

Bucureºti, absolvindu-le în anul 1873. În 1873 pleacã

la Paris, pentru a studia, fãrã bursã, la Sorbona, unde

dupã ºase ani îºi ia licenþa în matematicã, în fizicã ºi

devine doctor în matematici cu teza „Études des

intégrales abéliennes de troisième espèce” (1879).

Dupã doctorat, revine în þarã în 1879 ºi este

angajat profesor la Liceul Sfântul Gheorghe din

Bucureºti, iar dupã anul 1880 va funcþiona ca profesor

suplinitor la Facultatea de ªtiinþe a Universitãþii din
David Emmanuel

(1854–1941)
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Bucureºti, catedra de algebrã ºi geometrie analiticã. În 1881 este numit profesor

de matematici la ªcoala Specialã de Artilerie, Geniu ºi Marinã din Bucureºti,

unde a predat algebrã ºi calcul infinitezimal. În acelaºi an este numit profesor la

ªcoala Naþionalã de Poduri ºi ªosele, unde a predat trigonometrie, algebrã

superioarã ºi geometrie analiticã, în paralel cu activitatea de profesor titular (din

anul 1882) de la Facultatea de ªtiinþe, Universitatea din Bucureºti, catedra de

algebrã ºi teoria funcþiilor (catedrã pe care o va conduce pânã în anul 1928, când

s-a pensionat).

Opera matematicã a lui David Emmanuel cuprinde 14 articole ºi lucrãri

didactice: Lecþiuni de teoria funcþiilor (partea I, 1924); Lecþiuni de teoria funcþiilor

(partea a II-a, 1926) ºi Funcþii eliptice (1927).

David Emmanuel a þinut primele cursuri de teoria grupurilor ºi teoria lui

Galois. I-a avut studenþi pe Gheorghe Þiþeica, Traian Lalescu ºi Simion Stoilow.

David Emmanuel a avut un rol important în introducerea în România a

studiului matematicilor moderne ºi în abordarea riguroasã a acestora.

A fost membru de onoare al Academiei Române, ales în anul 1936.

Constantin I. Istrati (nãscut în 5 septembrie

1850 la Roman ºi decedat în 17 ianuarie 1918 la Paris)

a fost chimist ºi medic român. A devenit doctor în

medicinã la Bucureºti în anul 1877 ºi a fost colaborator

al lui Carol Davila. În anul 1885, Constantin I. Istrati

a obþinut ºi doctoratul în chimie, la Paris, dupã trei

ani de cercetãri îndrumate de profesorii Adolphe Würtz

ºi Charles Friedel.

Prin decretul nr. 2029 din 20 septembrie 1883,

Constantin Istrati a fost numit profesor de fizicã la

ªcoala Naþionalã de Poduri ºi ªosele din Bucureºti,

în locul profesorului Emanoil Bacaloglu, care demi-

sionase.

La 1 aprilie 1889, profesor Constantin I. Istrati a fost ales membru cores-

pondent al Acedemiei Române,în 1905 membru titular al aceleiaºi instituþii, iar în

1913-1916 a fost preºeditele Academiei Române.

A întemeiat ªcoala de chimie organicã de la Universitatea din Bucureºti,

unde era profesor. A fãcut cercetãri asupra bogãþiilor naturale ale României (sare,

petrol, chihlimbar, ozocheritã º.a.). Studiind derivaþii halogenaþi ai benzenului, a

descoperit o nouã clasã de coloranþi, pe care i-a numit franceine. A izolat din plutã

o substaþã nouã, friedelina.

El a întemeiat Societatea românã de ºtiinþe în 1890 ºi Asociaþia românã

pentru înaintarea ºi rãspândirea ºtiinþelor în anul 1902.

Constantin I. Istrati

(1850–1918)
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Constantin I. Istrati a fost comisarul general al organizãrii Parcului Carol I,

inaugurat în anul 1906. În 11 aprilie 1899 – 9 ianuarie 1900 a fost ministru la

Ministerul Lucrãrilor Publice, iar în 26 februarie 1907 – 12 martie 1907 a fost

ministru la Ministerul Agriculturii, Industriei, Comerþului ºi Domeniilor.

Constantin I. Istrati a fost ºi un mare colecþionar, Colecþia Doctor Constantin

I. Istrati fiind pãstratã de Direcþia Judeþeanã Mehedinþi a Arhivelor Naþionale,

documentele respective aparþinând perioadei 1429-1945 ºi se referã la diferite

regiuni ºi zone ale þãrii (cele mai multe privind Moldova ºi Basarabia).

Gheorghe Þiþeica (nãscut în 04/16

octombrie 1873 la Drobeta-Turnu Severin ºi

decedat în 05 februarie 1939 la Bucureºti) este

un mare matematician român, unul dintre

fondatorii ºcolii române de matematicã. În

1892 a dat examen la ªcoala Normalã

Superioarã din Bucureºti (condusã de

Alexandru Odobescu). A urmat Facultatea de

ªtiinþe a Universitãþii din Bucureºti, secþia

Matematici, avându-i ca profesori pe Spiru

Haret, David Emmanuel, Constantin Gogu,

Dimitrie Petrescu ºi Jacob Lahovary. În 1895

îºi ia licenþa în matematici ºi profeseazã un an

la Seminarul Nifon. În toamna anului 1896

pleacã la Paris, unde este admis la ªcoala

Normalã Superioarã din Paris. Îºi ia din nou

licenþa în matematici ºi în 30 iunie 1899

prezintã teza de doctorat „Sur les congruénces cyclyques et sur les systhèmes

triplement congruées”. Se întoarce imediat în þarã ºi la 30 de ani este titularizat ca

profesor la Catedra de geometrie analiticã ºi trigonometrie, Universitatea din

Bucureºti. Aici fondeazã ºcoala româneascã de geometrie. Este un deschizãtor de

drumuri în geometria diferenþialã, în ºtiinþã rãmânând „suprafeþele S. Þiþeica”,

precum ºi curbele ºi reþelele care îi poartã numele. A fost profesor de analizã

infinitezimalã la ªcoala Naþionalã de Poduri ºi ªosele din Bucureºti (ultimii doi

ani) ºi la ªcoala Politehnicã din Bucureºti.

Este considerat pe plan mondial unul dintre fondatorii geometriei

centroafine.

În anul 1905, împreunã cu G.G. Longinescu, înfiinþeazã revista de culturã

ºtiinþificã „Natura” ºi a avut o contribuþie însemnatã la editarea „Gazetei

matematice”.

Gheorghe Þiþeica (1873–1939)
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În 1909 este ales membru corespondent ºi la 15 mai 1913 membru titular al

Academiei Române, unde din 1929 pânã în 1939 a fost secretar general. A publicat

în jur de 400 de lucrãri ºtiinþiifice în reviste de specialitate.

În 1930 este ales membru corespondent al Academiei de ªtiinþe din

Maryland, U.S.A., în 1934 membru al Societãþii de ªtiinþe din Liège ºi în acelaºi

an a fost proclamat Doctor Honoris Causa al Universitãþii din Varºovia.

A fost preºedinte de mai multe ori al Societãþii Matematice din România,

preºedinte al Asociaþiei Române pentru Înaintarea ºi Rãspândirea ªtiinþelor ºi

vicepreºedinte al Societãþii Politehnice din România.

Ludovic Mrazek (nãscut în 17 decembrie

1867 la Craiova ºi decedat în 9 iunie 1944 la

Bucureºti) a fost un om de ºtiinþã român de etnie

cehã-austriacã, specialist în geologie. Tatãl sãu,

Ludovic Severin Francisc Mrazek, originar din

localitatea Ober Cerekwe, azi Horni Cerekev din

sudul Boemiei (Cehia) era farmacist.

La 1 decembrie 1894, este numit profesor de

cristalografie, mineralogie ºi petrografie la

Universitatea din Bucureºti, deþinând în perioada

1894-1937 funcþia de ºef al Catedrei de Mieralogie.

A predat acelaºi curs ºi la Facultatea de Farmacie,

la ªcoala Naþionalã de Poduri ºi ªosele ºi la ªcoala

Politehnicã din Bucureºti.

Direcþiile de cercetare abordate sunt mine-

ralogie, petrologie metamorficã, petrologie mag-

maticã, cartografie ºi geologie structuralã, geologia

petrolului, petrografie sedimentarã, zãcãmânt de minereuri.

În 1897, Ludovic Mrazek a separat Carpaþii Meridionali în douã grupuri de

ºisturi cristaline de metamorfism intens ºi metamorfism scãzut. Aceastã observaþie

i-a permis geologului Gheorghe Munteanu-Murgoci sã schiþeze structura în pânzã

de sariaj a cristalinului din aceastã zonã (numind-o Pânza geticã). La expoziþia

Internaþionalã de la Paris (1900) a prezentat prima hartã a formaþiunilor de sare

din România, iar la Congresul Mondial al Petrolului (1907) a lansat teoria cutelor

diapire ºi a explicat apariþia petrolului din materia organicã. Sub conducerea sa,

în anul 1920 a fost elaboratã prima hartã geologicã a României.

În anul 1901 devine membru corespondent al Academiei Române ºi în 1905

ca membru titular al aceleiaºi instituþii. În 1932-1935 a fost preºedinte al Academiei

Române.

A publicat peste 100 de lucrãri ºtiinþifice ºi a susþinut conferinþe în numeroase

domenii: minele de aur din România; clasificarea flisului românesc; depozitele

Ludovic Mrazek (1867–1944)
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de sulf din România; originea lacurilor sãrate; originea loessului; exploatãrile

miniere din România etc.

A înfiinþat Institutul Geologic al României, al cãrui director a fost în perioda

1906-1928. În anul 1907, este ales preºedinte al Congresului Internaþional al

Petrolului.

Traian Lalescu (nãscut în 12 iulie/24 iulie

1882 la Bucureºti, decedat în 15 iunie 1929 la

Bucureºti) este matematician. Luându-ºi bacalau-

reatul, în anul 1900 dã examen de admitere la

ªcoala Naþionalã de Poduri ºi ªosele din Bucureºti,

reuºind primul. În anul 1903 trece definitiv la

Facultatea de ªtiinþe a Universitãþii din Bucureºti,

Secþia Matematici. Îºi ia licenþa în acelaºi an ºi

obþine o bursã Vasile Adamachi pentru studii la

Sorbona. Îºi trece din nou licenþa în Matematici ºi

în 1908 devine doctor în matematici cu teza „Sur

l’équation de Voltera”. Tot la Paris a obþinut ºi

diploma de inginer la ªcoala Superioarã de Electri-

citate. Reîntors în þarã, va funcþiona în 1909-1910

ca profesor de liceu la Giurgiu, fiind în paralel ºi

asistent la Catedra de Staticã Generalã, condusã

de profesorul Ion Ionescu (Bizeþ), la ªcoala Naþionalã de Poduri ºi ªosele. În

1909 a fost numit ºi profesor suplinitor de analizã ºi elemente de mecanicã la

Facultatea de ªtiinþe a Universitãþii din Bucureºti, unde îºi trece ºi docenþa. În

anul 1911 este numit profesor titular de geometrie analiticã la ªcoala Naþionalã

de Poduri ºi ªosele.Va funcþiona în paralel ºi la Universitatea din Bucureºti.

În anul 1920, convinge Ministerul Lucrãrilor Publice sã înfiinþeze o ªcoalã

Politehnicã la Timiºoara, al cãrei rector va fi pânã în 1921.

Preocupãrile ºtiinþifice ale lui Traian Lalescu au cuprins teoria numerelor,

algebra, geometria, calculul vectorial ºi tensorial, seriile trigonometrice, analiza

matematicã propriu-zisã, mecanica, electricitatea. A studiat compunerea formelor

cuadratice, grupul ecuaþiilor trinome, a introdus penttru prima datã funcþiile

poligonale periodice etc.

A publicat în 1911 „Introducere la teoria ecuaþiilor integrale”, care i-a

adus celebritatea. A mai publicat cãrþile: Le probleme ethnographique du Banat

(1919); Calculul algebric (1924); Polinoame. Fracþiuni raþionale (1925) ºi Tratat

de geometrie analiticã (1925).

Din anul 1990, Traian Lalescu devine membru post mortem al Academiei

Române.

Traian Lalescu (1882–1929)
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George (Gogu) Constantinescu (nãscut în 4

octombrie 1881 la Craiova, decedat în 11

decembrie 1965 la Londra) a absolvit în anul 1904,

ca ºef de promoþie, ªcoala Naþionalã de Poduri ºi

ªosele din Bucureºti.

A fost primul care a folosit betonul armat

în construcþia clãdirilor din România (Palatul

Patriarhiei, Hotelul Athénée Palace, Marea

Moschee din Constanþa sau Moscheea Carol I) ºi

a construit primul pod de beton armat cu traverse

drepte din România. A inventat asfaltul.

A creat un nou domeniu al mecanicii, numit

sonicitatea, care descrie transmiterea energiei prin

vibraþii în corpurile fluide sau solide. A aplicat

noua teorie în numeroase invenþii: motorul sonic,

pompa sonicã, ciocanul sonic º.a. A realizat un dispozitiv de tragere printre palele

elicei independent de turaþia acesteia ºi primul schimbãtor de viteze automat. A

participat activ la construcþia de avioane engleze, tipul Bristol, în perioada cât a

locuit în Anglia.

În contul lui Gogu Constantinescu figureazã peste 317 brevete de invenþie,

parte patentate în U.S.A., Danemarca, Elveþia, Austria, Germania, Marea Britanie,

Franþa, România etc. ºi altele, care nu au fost niciodatã publicate.

A construit cel mai performant sistem de sincronizare a tragerii la avioane,

prin spaþiul lãsat de palele elicelor acestora. A materializat primul tun sonic.

A proiectat ºi construit „Convertorul Gogu Constantinescu”, prima cutie de

viteze automatã, pentru automobile ºi locomotive, fãrã ambreiaj ºi roþi dinþate,

bazatã pe efectul inerþial al maselor în miºcare.

A gândit primul Hidroglisor care a fost materializat de cãtre ruºi în jurul

anilor 1970.

A demonstrat efectul termic al sonicitãþii prin realizarea primului calorifer

sonic.

Atunci când cunoscuta revistã britanicã „The Graphic”, din 16 ianuarie

1926, a publicat un tablou cu portretele celor mai de seamã savanþi ºi inventatori

ai omenirii din primul sfert al sec. XX, printre cele câteva chipuri se afla la loc de

cinste ºi Gogu Constantinescu.

Gogu Constantinescu, autorul primei „Teorii a Sonicitãþii” (publicatã în

limba englezã, în 1918, la Londra ºi deþinãtor a 317 brevete), a fost membru al

Academiei Române (1920) ºi membru de onoare al Academiei Republicii Socialiste

Române (1965), Doctor Honoris Causa al Institutului Politehnic din Bucureºti,

precum ºi membru de onoare al Societãþii Inginerilor din Anglia.

George (Gogu) Constantinescu

(1881–1965)
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În timpul celui de-al Doilea Rãzboi Mondial, Gogu Constantinescu a pus la

punct sonarul, de care s-a folosit Armata Britanicã împotriva avioanelor germane.

În 1906-1908, Gogu Constantinescu a fost asistentul profesorului sãu Elie

Radu, la ªcoala Naþionalã de Poduri ºi ªosele.

La sfârºitul acestor relatãri despre ªcoala Naþionalã de Poduri ºi ªosele din

Bucureºti, se cuvine sã amintim de fenomenul „Gazeta Matematicã”, în jurul cãreia

„s-a format, dupã cum afirma matematicianul Gheorghe Þiþeica, o atmosferã unicã

în felul ei, nu numai ºtiinþificã, dar ºi moralã ºi cu aspecte neaºteptate”.

În 4 octombrie 1894, în birourile centrale ale Serviciului pentru construcþia

liniei ferate Feteºti-Cernavodã de sub conducerea ing. Anghel Saligny (casa de la

nr. 14 de pe strada Manea Brutaru, azi gral C. Budiºteanu din Bucureºti), se aflau

inginerii Victor Balaban, Vasile Cristescu, Ion Ionescu, Mihail Roco ºi Ioan Zottu,

angajaþi ai serviciului respectiv. Cei cinci erau absolvenþi ai ªcolii Naþionale de

Poduri ºi ªosele, dintre care doi chiar din anul respectiv. Avea loc o discuþie aprinsã

despre rezultatele slabe obþinute de candidaþi la examenul de admitere din

septembrie al aceluiaºi an, examen la care Ion Ionescu tocmai participase, ca

supraveghetor, la proba scrisã.

Printre cauzele eºecului se invocã una cu deosebire – lipsa unei reviste

româneºti de matematicã. Vasile Cristescu mãrturisea cã s-a pregãtit serios pentru

Pionierii pe calea progresului. De la stânga la dreapta ºi de sus în jos: Einstein, Kelvin, Alexander

Graham Bell, Edison, Joseph Lister, Oliver Lodge, Gogu Constantinescu, Marconi, Ch. Parson, J.J.

Thomson, James Dewar, William Ramsay, D. Wrigth, Donald Ross, Marie Curie, Ernest Rutherford,

Joseph Larmor
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examenul de admitere folosind revista ieºeanã Recreaþii ºtiinþifice, care a avut o

viaþã scurtã (1883-1888). În urma discuþiilor purtate, s-a propus înfiinþarea unei

reviste de matematicã „... de care sã profite elevii liceelor noastre”. Principalul

obstacol a fost lipsa banilor, la care se adãugau temerile legate de indiferenþã, de

lipsa de materiale originale ºi multe îndoieli. S-a hotãrât sã se caute 10 persoane

care sã vrea sã dea sumele necesare pentru apariþia revistei în primul an, iar toate

veniturile acelui an sã se capitalizeze, pentru a se garanta publicarea revistei în

anii urmãtori. La propunerea lui Victor Balaban numele dat revistei a fost Gazeta

Matematicã.

Pe la mijlocul anului urmãtor (1895) se mai gãsesc patru colaboratori,

inginerii: Emanoil Davidescu, Mauriciu Kinbaum, Nicolae Niculescu ºi Tancred

Constantinescu. Luna august a anului1895 îl aduce pe ultimul redactor, al zecelea,

Andrei I. Ioachimescu, fost coleg cu Vasile Cristescu. Se stabilesc responsabilii

cu apariþia primului numãr (Vasile Cristescu), cu administraþia ºi casieria (Ioan

Zottu), cu redactarea Programului Gazetei (Mihail Roco). La sfârºitul lunii august,

„naºul” Gazetei Matematice, Victor Balaban, se îmbolnãveºte grav ºi a decedat,

fiind înlocuit la redacþie cu Constanþa Pompilian, proaspãt licenþiatã în matematici

la Bucureºti ºi la Paris.

Astfel, la 14 septembrie 1895, 15 locomotive de mare tonaj traverseazã, în

uralele mulþimii, cei patru km ai podului de la Cernavodã, al cãrui ºef de proiect ºi

de construcþie a fost Anghel Saligny, iar a doua zi mai târziu, odatã cu începerea

anului ºcolar, apare primul numãr al Gazetei Matematice, tot datoritã inteligenþei

autohtone. Primul numãr are 16 pagini ºi numerele urmãtoare vor avea 24 pagini

fiecare. Revista conþine articole pe diferite teme ºi probleme. Se primesc soluþii ºi

se publicã, specificându-se numele elevilor care le-au dat.

Gheorghe Þiþeica, absolvent din acel an al Facultãþii de ªtiinþe din Bucureºti,

vede revista expusã în vitrina librãriei „Müler” din Pasajul Român ºi se grãbeºte

sã ºi-o procure, iar la 1 noiembrie 1895 devine membru al redacþiei, rãmânând în

aceastã „funcþie” toatã viaþa. Urmeazã A. Davidoglu (1902), C. Popovici (1903),

Traian Lalescu (1905), N. Abramescu (1907)... Astfel, pânã în anul 1909 inclusiv,

în redacþie erau înscriºi 31 de membri, la sfârºitul anului figurând 22, ceilalþi nouã

fiind fie retraºi, fie decedaþi. Primele patru numere ale Gazetei Matematice se

tipãresc la „Tipografia Popularã” ºi urmãtoarele la „Tipografia Curþii Regale «F.

Göbl & Fiii»“.

Redactorii, printr-o muncã dezinteresatã, asigurã apariþia, lunã de lunã, a

Gazetei Matematice. În 1904-1909 este o perioadã mai grea, al zecelea an începând

cu 14 redactori.

În anul 1909 s-a înfiinþat Societatea Gazeta Matematicã, care îºi începe

activitatea cu 21 membri (12 ingineri ºi 9 profesori, majoritatea la Universitãþile

din Bucureºti, Iaºi ºi Cluj). În 1916, Societatea Gazeta Matematicã are 49 de
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membri, iar numãrul paginilor ajunge la 32 ºi, apoi, la 40 în anul 1912. În deceniul

al patrulea al secolului al XX-lea, revista ajunge la numãrul record de 610 pagini

anual.

În 27 ianuarie 1935 este inauguratã Casa Gazetei Matematice din Calea

Griviþei nr. 158 (azi nr. 144).

Pânã în 1945, au apãrut în Gazeta Matematicã peste 1000 de articole ºi

aproximativ 6600 de probleme, dintre care peste 5000 cu soluþii publicate în

paginile revistei.

Începând cu anul 1912 se instituie premii ale concursului Gazetei

Matematice, prezentându-se la concurs de regulã 30-35 de candidaþi.Concursurile

au fost sistate din 1949.

În februarie 1949 se formeazã, prin hotãrârea Prezidiului Academiei

Republicii Populare Române, Societatea de ªtiinþe Matematice ºi Fizice (S.S.M.F.).

Începând cu anul 1954 apar Gazeta Matematicã ºi Fizicã, Seria A ºi Gazeta

Matematicã ºi Fizicã, Seria B, iar începând cu martie 1964, Gazeta Matematicã,

Seria A ºi Gazeta Matematicã,Seria B. În 1974, Gazeta Matematicã, seria B rãmâne

revistã lunarã. Dupã 1990 se reia tipãrirea ºi difuzarea ambelor reviste. Programul

jubiliar Centenarul Gazetei Matematice s-a desfãºurat pe tot parcursul anului

1994-1995.

Cu toate greutãþile întâmpinate de-a lungul existenþei sale din 1895 pânã în

prezent (2010), putem afirma cã Gazeta Matematicã a contribuit din plin la

pregãtirea tinerilor în domeniul matematicii, trezindu-le interes atât pentru ºtiinþele

matematice, cât ºi pentru ºtiinþele naturii ºi ºtiinþele inginereºti.

În sfârºit, remarcãm faptul cã urmãtorii absolvenþi ai ªcolii Naþionale de

Poduri ºi ªosele din Bucureºti au devenit cadre didactice ale ªcoalei Politehnice

din Bucureºti, Politehnicii din Bucureºti ºi Institutului Politehnic din Bucureºti

(în parantezã este trecut anul absolvirii): Grigore Stratilescu (1889), Gheorghe

Popescu (1889), Nicolae Vasilescu-Karpen (1891), Andrei Ioachimescu (1892),

Ioan Ionescu (1894), Ion Vidraºcu (1896), Ioan ªtefãnescu-Radu (1898), Gh. T.

Capºa (1899), Constantin D. Buºilã (1900), Dionisie Ghermani (1900), Ioan Sterian

(1903), George (Gogu) Constantinescu (1904), Ioan Balinski (1905), Teodor Balº

(1905), Gheorghe Filipescu (1907), Constantin I. Budeanu (1908), Cezar Orãºanu

(1908), Ion S. Gheorghiu (1909), Nicolae ªt. Profiri (1911), Gh. T. Nicolau (1911),

Mircea I. Georgescu (1911), Henry G. Teodoru (1912), Mihail S. Gheorghiu (1913),

Aurel Beleº (1914), Mihail Manoilescu (1915), Mihail T. Nicolau (1916), Ioan St.

Tomescu (1916), Const. T. Teodorescu (1916), Cl. C. Mititelu (1918), Sergiu

Paºcanu (1919), Cristea Mateescu (1919), Aurelian Zãnescu (1919), Octav-Dumitru

Al. Stan (1919), Gr. Gh. Vasilescu (1919), Gh. Borneanu (1919), Ion Chiþulescu

(1919), Ernest W. Abason (1921) ºi Ion I. Popescu (1921).

Desebit de importantã a fost constituirea asociaþiilor ºtiinþifice ºi tehnice,

care au dat un imbold dezvoltãrii ingineriei.
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Societatea Inginerilor ºi Arhitecþilor a luat fiinþã înainte de anul 1880, „în

scopul de a se menþine în curentul dezvoltãrii ºtiinþei, comerþului ºi industriei din

celelalte þãri ºi a cãuta a le pune în raport cu trebuinþele ºi necesitãþile þãrii, prin

discuþiune întinsã, în sânul societãþii”.

În anul 1881, când a fost inauguratã linia feratã Buzãu-Mãrãºeºti, proiectatã

ºi executatã de ingineri români, s-a hotãrât sã se înfiinþeze Societatea Politehnicã

din România, formatã din ingieri ºi oameni de ºtiinþã, care sã aibã ca scop a „dezlega

prin dezbateri ºi lucrãri practice chestiunile privitoare la arta ºi interesele

inginerului ºi ale arhitectului, de a contribui la dezvoltarea ºtiinþelor aplicate la

lucrãrile industriale, de a studia... chestiuni tehnice de utilitate publicã, pentru

întrebuinþarea puterilor ºi mijloacelor þãrii ºi a le supune, de va crede necesar,

autoritãþilor competente”.

Societatea a fost recunoscutã de utilitate publicã prin înaltul decret regal nr.

173 din 25 ianuarie 1882 ºi a devenit persoanã juridicã printr-o lege din 9 martie

1883. Începând cu anul 1885, aceasta a publicat Buletinul Societãþii Politehnice

din România. Buletinul a apãrut în anii 1885, 1886, 1888, 1889 ºi între anii

1901-1949, când Societatea Politehnica a fuzionat cu Asociaþia Generalã a

Inginerilor din România (AGIR), ce fusese înfiinþatã la Iaºi în 1918, cu Asociaþia

Inginerilor Cadastrali ºi cu Asociaþia ªtiinþificã a Inginerilor, iar în anul 1962

Consiliul Naþional al Inginerilor ºi Tehnicienilor (CNIT).

În anul 1891 s-a înfiinþat Societatea Arhitecþilor Români, iar în anul 1879 a

luat fiinþã ªcoala de Arhitecturã din Bucureºti.
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6. ªCOALA POLITEHNICÃ DIN BUCUREªTI –
UNIVERSITATE EUROPEANÃ

Dupã Unificarea Principatelor Române (1859) ºi obþinerea Independenþei

Naþionale (1877-1878), programul economic a fost impulsionat, în special, prin

adâncirea cercetãrii ºtiinþifice sistematice în ºcolile de învãþãmânt superior,

dezvoltate în Þara Româneascã ºi Moldova.

La sfârºitul Primului Rãzboi Mondial a avut loc înfãptuirea Statului Naþional

Unitar Român (România Mare), format din Principatele Unite ºi din provinciile

revenite la þarã prin Marea Unire. Acum, mai mult ca oricând, s-a impus atât

necesitatea dezvoltãrii activitãþilor ºtiinþifice ºi tehnice, menite sã faciliteze

înlãturarea distrugerilor rãzboiului, cât ºi unificarea cadrului organizatoric al

creativitãþii ºtiinþifice ºi tehnice. La baza acestora se aflã instituþiile de învãþãmânt

superior, primele nuclele de cercetare ºtiinþificã, Academia Românã, societãþi

ºtiinþifice etc. Pentru realizarea acestor obiective, clasa politicã din România a

fãcut apel, atât la specialiºti formaþi în marile centre de culturã ale Europei, cât ºi

la specialiºti formaþi în ºcolile noastre superioare, în special în domeniile:

matematicã, chimie, ºtiinþele naturale, medicinã, inginerie (în toate specializãrile)

etc. Accelerarea procesului de modernizare a þãrii a avut ca efect creºterea rolului

învãþãmântului, ºtiinþei, culturii ºi artei.

Pânã acum am prezentat învãþãmântul de inginerie care a fost întemeiat

într-o ºcoalã pe lângã Academia Domneascã de la Mãnãstirea „Sfântul Sava“ ºi

evoluþia pânã la sfârºitul deceniului al doilea al secolului al XX lea. Aceastã

perioadã corespunde primei revoluþii industriale ºi primei jumãtãþi a celei de-a

doua revoluþii industriale.

Am constatat condiþiile vitrege în care s-a dezvoltat învãþãmântul tehnic în

Þara Româneascã ºi apoi în Principatele Unite, progresele realizate datorându-se

unei munci titanice a înaintaºilor noºtri, care de cele mai multe ori au avut ºansa

unor conducãtori ai Þãrii Româneºti (chiar din rândul domnitorilor fanarioþi) ºi ai

Principatelor Unite care au înþeles cã dezvoltarea economicã a þãrii pe care o

conduceau depindea direct de dezvoltarea ingineriei în þara respectivã.

Din prezentarea fãcutã mai rezultã cã uneori (poate de prea multe ori) a

existat o lipsã de continuitate ºi o lipsã de prevedere în timp, care au fãcut ca sã nu
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se prevadã în timp nevoile viitoare datorate evoluþiei societãþii în general. Lipsa de

continuitate existentã mai ales în prima parte, pânã în deceniul al optulea al secolului

al XIX-lea, se datoreazã în principal vitregiilor sorþii poporului nostru care locuia

în þinuturi râvnite de Imperiul Turc, Imperiul Rus ºi Imperiul Austro-Ungar. În

privinþa previziunii, credem cã existã la noi un oarecare conservatorism ºi o anumitã

teamã de a îmbrãþiºa cu o rapiditate mai mare noul. Pentru aceasta este suficient sã

amintim dezbaterile dintre anii 1906-1914 când chiar elevii optau pentru a li se

deschide noi orizonturi care s-au ivit datoritã instaurãrii în lume a celei de-a doua

revoluþii industriale.

O bunã parte din aceste deziderate se vor rezolva începând cu anul 1920

când a luat fiinþã ªcoala Politehnicã din Bucureºti.

ªcoala Politehnicã din Bucureºti este urmaºa ªcolii Naþionale de Poduri ºi

ªosele care a funcþionat pe baza reorganizãrii ei în anul 1881 de cãtre Gheorghe

Duca, pânã în anul 1920, adicã timp de 40 de ani, dând rezultate foarte bune ºi

fiind consideratã de nivelul instituþiilor similare din þãrile dezvoltate industrial

(Franþa, Austria, Germania, Anglia º.a.). Acestei unitãþi de învãþãmânt i se poate

reproºa doar, într-o anumitã mãsurã, cã în acest interval de timp, nu a suferit

transformãri sau modificãri însemnate. Cu toate cã în aceastã ºcoalã învãþãmântul

a avut încã de la începuturile reorganizãrii ei un caracter enciclopedic, îmbrãþiºând

mai toate ramurile tehnicii, ca specializare s-a mãrginit prea mult la specialitatea

de poduri ºi ºosele.

În plus, în noile condiþii, odatã cu fãurirea României Mari, pentru dezvoltarea

economico-socialã a þãrii, în afarã de diversificarea specializãrilor, se punea ºi

problema de a mãri cu mult numãrul absolvenþilor, fãrã a se renunþa la exigenþa

instauratã de ªcoala Naþionalã de Poduri ºi ªosele.

Astfel, încã de la numirea sa ca director al ªcolii Naþionale de Poduri ºi

ªosele, la 10 februarie 1920, profesorul Nicolae Vasilescu Karpen a început lucrul

pentru elaborarea proiectului de lege pentru transformarea ªcolii Naþionale de

Poduri ºi ªosele în ªcoalã Politehnicã.

Ca urmare a raportului Direcþiunii ªcolii Naþionale de Poduri ºi ªosele ºi al

avizului Corpului Profesoral al acestei ºcoli, prin decretul nr. 2521 din 10 iunie

1920, dat de Regele Ferdinand I, s-a aprobat înfiinþarea ºi organizarea ºcolilor

politehnice din România, concepute ca instituþii de învãþãmânt superior

asemãnãtoare ca grad de culturã universitãþilor, având ca scop formarea inginerilor

ºi depinzând de Ministerul Lucrãrilor Publice. La cel de-al doilea articol se prevedea

cã prima ºcoalã politehnicã se înfiinþeazã prin transformarea actualei „ªcoli

Naþionale de Poduri ºi ªosele” care va deveni „ªcoala Politehnicã” din Bucureºti.

Pentru aceasta se prevãd urmãtoarele:

- Într-o primã etapã, ªcoala Politehnicã din Bucureºti urma sã cuprindã

patru secþiuni, ºi anume: (1) Secþiunea de construcþii, care forma ingineri
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constructori, având ca scop sã se ocupe cu construcþia clãdirilor de tot felul, cu

construcþia cãilor de comunicaþie ºi a exploatãrii lor (cãi ferate, ºosele, canaluri)

cu lucrãrile de artã aferente (poduri, gãri, porturi º.a.) cu diverse lucrãri de geniu

civil (apãrãri, îndiguiri), îmbunãtãþiri funciare agricole, cãderi de apã etc. (2)

Secþiunea electromecanicã, aceasta formând ingineri electromecanici, destinaþi a

construi ºi exploata instalaþii mecanice ºi electrice (uzine pentru producerea

energiei, instalaþii pentru transportul la distanþã ºi distribuþia acestei energii, maºini

hidraulice, locomotive, ateliere, generatoare ºi motoare electrice etc.); (3) Secþiunea

de mine, care formeazã inginerii de mine, având ca scop sã se ocupe de punerea în

valoare a bogãþiilor subsolului, a exploata minele de cãrbuni, petrol, sare, aramã,

aur, plumb etc.; (4) Secþiunea industrialã, care formeazã ingineri destinaþi a instala

ºi exploata uzini sau fabrici (pentru diversele industrii ale þãrii, distilerii de petrol,

industrii metalurgice, uzine de produse chimice, fabrici de acid sulfuric, de sodã,

de carburã de calciu, de produse alimentare, þesãturi, fabrici de celulozã ºi hârtie,

tãbãcãrii etc.), (5) Secþiunea silvicã (rezultatã din alipirea ªcolii Superioare de

Silviculturã la ªcoala Politehnicã, în anul 1923), care formeazã ingineri silvici,

Regele Ferdinand I – Între-

gitorul de þarã (1865–1927;

rege al României, 1914–1918

ºi rege al României Mari,

1918–1927)
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care se vor ocupa de pãstrarea, amenajarea ºi exploatarea pãdurilor, cu împãduririle

ºi cu toate industriile care folosesc ca materie primã lemnul.

În afarã de secþiunile amintite, pânã în anul 1930, s-au înfiinþat ºi urmãtoarele

subsecþiuni: (a) Subsecþiunea de telegrafie ºi telefonie, organizatã în anul 1924,

pe lângã Secþiunea electromecanicã. Aceastã subsecþiune formeazã ingineri

necesari direcþiunii generale a poºtelor, telegrafelor ºi telefoanelor, precum ºi

industriilor respective; (b) Subsecþiunea de hotarnici ºi cadastru, înfiinþatã în anul

1926, aceasta asigurând pregãtirea elevilor constructori, de mine ºi silvici, care o

urmeazã, pentru a avea ºtiinþele necesare hotãrniciilor ºi cadastrului; (c)

Subsecþiunea de aviaþie, înfiinþatã în anul 1929, þinându-se seama de importanþa

crescândã a rolului aviaþiei ca mijloc de comunicaþie rapidã, ca mijloc de luptã

º.a. Pentru început s-au înfiinþat douã conferinþe dintre care una transformatã

ulterior în catedrã, relative la ºtiinþa ºi tehnica aviaþiei, iar în anul 1930 s-a realizat

ºi laboratorul aerodinamic necesar acestei discipline. În privinþa formãrii

inginerilor de aviaþie, s-a gândit ca, mai întâi, sã fie formaþi în strãinãtate, în þãrile

în care era ºi o industrie aeronauticã dezvoltatã.

Administraþia ºi conducerea ºcolii erau asigurate de: Comitetul de direcþiune

(compus din: director, preºedinþi de secþiune, un profesor din partea cursurilor

comune ºi subdirectorul ºcolii); Consiliul de perfecþionare (compus din Comitetul

de direcþiune, un membru al Secþiei ºtiinþifice a Academiei Române, un membru

al Consiliului tehnic superior, doi reprezentanþi ai industriei, un delegat al Facultãþii

de ªtiinþe de la Universitate ºi un fost elev al ªcolii cu patru ani de producþie) ºi

Consiliul profesoral, compus din toþi profesorii titulari ai ºcolii.

Personalul didactic al ºcolii era compus din profesori (profesori onorifici,

profesori titulari definitivi, profesori titulari provizorii, profesori strãini ºi profesori

suplinitori), conferenþiari (conferenþiari titulari definitivi, conferenþiari titulari

provizorii, conferenþiari suplinitori) ºi asistenþi (asistenþi titulari definitivi, asistenþi

titulari provizorii ºi asistenþi suplinitori).

Posturile vacante se ocupau prin concurs, pe baza unui raport întocmit de o

comisie formatã din trei profesori care este supus hotãrârii Consiliului profesoral

ºi al Consiliului de perfecþionare reunite ºi, ulterior, aprobãrii Ministerului

Lucrãrilor Publice. Gradele didactice au fost echivalate cu gradele didactice

universitare (profesor, agregat, conferenþiar, docent).

Prin legea de organizare ºi prin mãsurile de ordine interioarã ªcoala

Politehnicã provenind din transformarea ªcolii Naþionale de Poduri ºi ªosele,

care a avut rezultate fructuoase, a pãstrat, în general, acele principii în virtutea

cãrora a funcþionat vechea ºcoalã. Cu toate acestea, s-a urmãrit sã se realizeze

scopul urmãrit, prin transformare, asigurarea unui învãþãmânt care sã corespundã

pe deplin scopului ºcolii nou înfiinþate. Astfel, învãþãmântul ªcoalei Politehnice

cuprinde: - un învãþãmânt ºtiinþific care serveºte drept bazã ºi – un învãþãmânt
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tehnic propriu-zis, care cuprindea douã categorii de cursuri; cursuri cu caracter

general necesar inginerilor de orice specialitate ºi cursuri tehnice de specialitate.

Cunoºtinþele se transmit prin cursuri ºi conferinþe, desen, lucrãri, proiecte, lucrãri

practice în laboratoare ºi ateliere, practicã (pe ºantiere sau în uzine, fabrici, mine)

ºi excursii ºtiinþifice.

Proporþia între cele trei categorii de cursuri (ºtiinþifice, tehnice cu caracter

general ºi tehnice de specialitate) diferã de la o specializare la alta ºi nu poate fi

fixatã odatã pentru totdeauna.

În vremea aceea existau trei forme de învãþãmânt superior tehnic: învãþãmânt

enciclopedic, acelaºi pentru toate specialitãþile, care deschide absolvenþilor acestui

învãþãmânt, orizonturi mai largi, fãcându-i mult mai apþi chiar pentru specializare

într-o anumitã direcþie, specializare care se face dupã terminarea ºcolii în practica

industrialã, având dezavantajul cã absolventul devine pe deplin util dupã unu sau

doi ani de la terminarea ºcolii; - învãþãmânt cu o specializare din ce în ce mai

accentuatã, care are avantajul cã absolventul devine util imediat dupã terminarea

ºcolii, însã, în activitatea desfãºuratã nu se adapteazã foarte rapid la noile situaþii

care apar trebuind sã-ºi completeze în mod substanþial cunoºtinþele pe parcurs; -

învãþãmânt intermediar, care se caracteriza printr-o pregãtire ºtiinþificã ºi tehnicã

generalã solidã, pe care se grefeazã pregãtirea de specialitate, aceasta având

dezavantajul cã are programele încãrcate, pentru unele secþiuni, cu cunoºtinþe care,

cel puþin în aparenþã nu par indispensabile viitoarei cariere. ªcoala Politehnicã

din Bucureºti a optat pentru acest învãþãmânt intermediar.

Prin învãþãmânt ºtiinþific se înþelegeau: disciplinele de matematici, deoarece

sunt un instrument unic de formare a judecãþii juste ºi precise indispensabile

inginerului; disciplinele de ºtiinþele naturii (fizica, chimia ºi ºtiinþele naturii –

biologia), completate cu prelungiri ale acestora (mineralogia, geologia, botanica

º.a.), din acestea emanând tehnica inginereascã.

În ªcoala Politehnicã, în afarã de învãþãmântul ºtiinþific ºi de învãþãmântul

tehnic propriu-zis (general ºi de specialitate) se fãceau ºi cursuri cu caracter

economic ºi administrativ: economia politicã, drept, contabilitate, comerþ ºi

organizarea muncii. Astfel, se þinea seama de faptul cã rolul inginerului este

departe de a fi, întotdeauna pur tehnic. De cele mai multe ori rolul inginerului

este mixt (tehnic ºi administrativ), iar în posturile mai înalte ºi de conducere,

inginerul are mai degrabã un rol administrativ. Cursurile de limbi strãine

(franceza, engleza, germana) au fost impuse atât de faptul cã inginerul trebuie

sã consulte literatura tehnicã aºa de bogatã în aceste limbi, cât ºi pentru a-ºi

executa profesiunea de inginer când vine în contact cu persoane care vorbesc

exclusiv una din aceste limbi.

Accentuãm faptul cã faþã de ºcoala veche, luând exemplul instituþiilor

similare din strãinãtate, ªcoala Politehnicã din Bucureºti dãdea o atenþie deosebitã

activitãþilor de laborator ºi lucrãrilor practice inginereºti.
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Învãþãmântul ºcolilor politehnice cuprinde ca activitãþi: – cursuri ºi conferinþe

cu exerciþiile respective; – desenul – proiecte; – lucrãri practice în laboratoarele ºi

atelierele ºcolii; – practica pe teren a topografiei ºi geodeziei; – practica pe ºantierele

de construcþii, în uzine, fabrici, ateliere ºi mine; – vizite de lucrãri în uzine, fabrici,

ateliere, exploataþii, mine etc...; – excursii ºtiinþifice.

Învãþãmântul predat de Corpul profesoral al ºcolii poate fi completat prin

conferinþe asupra chestiunilor ºtiinþifice, tehnice, economice ºi sociale þinute

elevilor de cãtre oameni de ºtiinþã sau ingineri invitaþi de cãtre Consiliul de

perfecþionare.

De asemenea, pot fi înfiinþate cu aprobarea Consiliului de perfecþionare,

cursuri libere cu frecventare facultativã.

Pentru fiecare specializare s-au stabilit prin regulamente speciale de aplicare

a Decretului-Lege relativ la înfiinþarea ºi organizarea ºcolilor politehnice din

România (publicatã în „Monitorul Oficial“ Nr. 61 din 19 iunie 1920, ratificatã

prin legea de organizare a învãþãmântului silvic): – cursurile care se predau; –

lucrãrile de aplicaþie; – gruparea diferitelor cursuri pe catedre; – programele

analitice; – distribuþia orelor disponibile pe cursuri ºi aplicaþiuni; – durata anualã

a cursurilor; – trecerea examenelor; – obligaþiunile la care sunt supuºi elevii; –

pedepsele disciplinare ce li se pot aplica elevilor; – practica pe ºantiere de

construcþii, în uzine sau fabrici; – vacanþele; – funcþionarea bibliotecii, precum ºi,

în general: detaliile de organizare ºi funcþionare a ºcolilor politehnice ºi a diferitelor

lor organe (consilii, comitete, institute etc...)

Directorul fiecãrei ºcoli politehnice este ales de Consiliul profesoral

împreunã cu Consiliul de perfecþionare, dintre profesorii ingineri ai ºcolii cu o

vechime de cel puþin opt ani ca profesori titulari. Alegerea se face cu majoritatea

voturilor tuturor membrilor compunând cele douã consilii. Aceastã alegere este

confirmatã prin Decret-Regal în urma propunerii Ministerului Lucrãrilor Publice.

Directorul administreazã ºcoala potrivit legii ºi regulamentelor lor de aplicare

ºi se îngrijeºte de aplicarea hotãrârilor organelor de conducere prevãzute de lege.

În absenþa directorului, atribuþiile erau îndeplinite de cel mai vechi dintre

preºedinþii de secþiune.

Subdirectorul ºcolii era numit prin Decret-Regal la propunerea Ministerului

Lucrãrilor Publice, pe baza recomandãrii fãcute de directorul ºcolii. Acesta trebuie

sã fie diplomat al uneia din ºcolile politehnice din þarã sau al unei ºcoli echivalente

ca grad de culturã cu aceste ºcoli. Subdirectorul ajutã directorul în conducerea ºi

administrarea ºcolii, lucrând în numele directorului dupã instrucþiunile ºi în limitele

însãrcinãrilor ºi delegaþiilor ce îi vor fi date de acesta.

Sarcinile Comitetului de direcþiune, în principal, erau urmãtoarele: –

întocmirea regulamentelor privitoare la ordinea ºi disciplina interioarã, la cãminele

studenþeºti, la bibliotecã etc....; – stabilirea ºi armonizarea programelor analitice
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ale cursurilor ºi lucrãrilor practice, luând avizul profesorilor respectivi (supuse

aprobãrii Consiliului profesoral);– distribuþia orelor disponibile între diversele

cursuri ºi aplicaþiuni (supuse aprobãrii Consiliului profesoral); – stabilirea orelor

de cursuri, conferinþe, lucrãri practice, proiecte ºi interogaþii în înþelegere cu

profesorii respectivi (supuse aprobãrii Consiliului profesoral); – stabilirea normelor

relative la þinerea examenelor, la executarea ºi predarea lucrãrilor de aplicaþiuni,

la stabilirea notelor medii, promovãri, la eliberarea certificatelor ºi diplomelor

etc. (supuse aprobãrii Consiliului profesoral); – stabilirea principiilor dupã care

trebuie condus învãþãmântul în ºcoalã ºi darea diferitelor directive corpului didactic;

– urmãrirea bunului mers al studiilor ºi avizarea asupra tuturor chestiunilor

interesând ºcoala, ce-i sunt supuse de director.

Înfiinþarea, suprimarea sau modificarea secþiunilor de specializare,

înfiinþarea de noi cursuri, conferinþe etc., stabilirea gradului de specializare a

diferitelor secþiuni ºi evitarea tuturor chestiunilor cu caracter general ce-i sunt

supuse de Ministerul Lucrãrilor Publice sau de direcþiunea ºcolii reveneau

Consiliului de perfecþionare.

De la începuturile ªcolii Politehnica din Bucureºti se observã, ca ºi în

instituþiile similare din strãinãtate, tendinþa corpului didactic al ºcolii cãtre cercetãri

ºi lucrãri personale în domeniile ºtiinþific ºi tehnic. Aceastã tendinþã a cadrelor

didactice care predau ºtiinþã, de „a face ºtiinþã sau de a încerca sã facã ºtiinþã”

(dupã expresia profesorului Constantin Neniþescu, membru al Academiei Române),

are repercusiuni deosebit de benefice asupra elevilor ºcolii.

Admiterea la ªcoala Politehnicã din Bucureºti se face prin concurs în limita

locurilor disponibile (amfiteatre, sãli de proiecte, laboratoare) ºi pe baza unui

minim de cunoºtinþe, necesare elevilor pentru a urmãri cu folos cursurile ºcolii.

Elevii erau recrutaþi dintre bacalaureaþi (circa 97,99%), dintre absolvenþii

ªcoalei Superioare de Comerþ (0,61%) ºi dintre absolvenþii ªcolilor de Meserii

(circa 1,40%). Ultima categorie, care nu era luatã în seamã de ªcoala Naþionalã

de Poduri ºi ªosele, a fost introdusã în legea ªcolilor Politehnice, pentru a da

posibilitatea elementelor excepþionale (care din diferite motive n-au putut urma

învãþãmântul secundar) sã poatã pãtrunde în învãþãmântul superior tehnic.

Examenul concurs de admitere consta din probe scrise, secrete ºi din probe

orale, la urmãtoarele obiecte:

1. Algebrã superioarã ºi Complemente de trigonometrie;

2. Geometrie analiticã;

3. Geometrie descriptivã ºi Complemente de geometrie planã ºi în spaþiu;

4. Mecanica (numai Statica), obiect care nu intra în calculul mediei pentru

candidaþii la Secþia industrialã ºi Secþia silvicã;

5. Fizicã generalã;

6. Chimie generalã;
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7. Elemente de geologie, mineralogie ºi petrografie;

8. Limba germanã sau Limba englezã;

9. Desen (constructiv ºi industrial).

Candidaþii care nu obþineau la probele scrise cel puþin nota medie 10 (notele

erau în gama: 0-20), nu erau admiºi la examenul oral. Media la examenul în scris

se fãcea calculând media aritmeticã a notelor obþinute la fiecare din probe, aceste

note având acelaºi coeficient.

Probele orale: – erau obligatorii pentru candidaþii care au obþinut la scris

note mai mici decât 12; – puteau avea loc ºi pentru candidaþii care au obþinut la

scris note mai mari decât 12 ºi care doreau sã se prezinte la oral; – aveau loc

pentru toþi candidaþii la obiectele la care profesorii hotãrau aceasta, chiar dacã

erau reuºiþi la examenul scris; – în cazul notei date la oral, profesorii puteau sã

þinã seama de frecvenþa candidatului în cursul anului preparator ºi de notele obþinute

în cursul anului respectiv la lucrãrile scrise, interogaþii, lucrãri practice etc....

Pentru fiecare obiect, nota este: – nota obþinutã la scris în caz când candidatul

nu a fost examinat ºi la oral; fie – media aritmeticã rezultatã din proba scrisã ºi

oralã; fie – egalã cu 12, în cazul candidatului care are la scris o notã inferioarã lui

12, indferent de nota la oral, care trebuie sã fie mai mare de 12 (Comisia profesorilor

examinatori poate lua hotãrâri pentru stabilirea notei respective).

Un candidat este admis în ciclul I, dacã are cel puþin nota medie 10 la

fiecare obiect în parte ºi cel puþin media generalã 12 la toate obiectele.

Candidaþii pentru Secþia silvicã erau supuºi unui examen medical obligatoriu.

Numãrul locurilor pe secþiuni era stabilit de Consiliul profesoral în luna

iunie a fiecãrui an.

Admiterea în diferitele secþiuni în anul I se fãcea pe baza mediilor ºi în

limita locurilor disponibile, fiind preferaþi cei care au declarat la înscriere secþia

pe care doresc sã o urmeze.

Promovarea are loc din an în an, pe baza examenelor de sfârºit de an,

manifestându-se o anumitã toleranþã în ceea ce priveºte numãrul examenelor trecute

cu succes.

Primul ciclu dureazã patru semestre, anul universitar fiind împãrþit în

semestrul de iarnã (10 octombrie - 10 februarie) ºi semestrul de varã (11 februarie

- 31 mai).

Cursurile se predau dimineaþa în trei ºedinþe, o ºedinþã având durata de

(60-75) minute, pauza fiind de (10-15) minute. Lucrãrile practice de laborator ºi

seminariile aveau loc dupã amiezile, durata unei ºedinþe fiind de trei ore.

Frecvenþa la toate formele de învãþãmânt era obligatorie ºi constituia una

din condiþiile de admitere la examen.

Elevii care din orice cauzã nu treceau timp de doi ani, dupã terminarea

frecventãrii unui anumit curs, examenul respectiv, puteau fi obligaþi de a frecventa

din nou acel curs. Se aplica aceeaºi regulã pentru proiecte ºi lucrãrile practice.
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Notele obþinute de elevi la examenele parþiale ºi la interogaþii serveau

profesorilor pentru cunoaºterea elevilor ºi profesorii decideau dacã þin seama de

ele la examenul final.

Erau trei sesiuni la examene: – sesiunea de varã (20-25 de zile, cu începerea

de la 1 iunie), aceasta fiind sesiunea propriu-zisã; – sesiunea de toamnã (15-20

zile, cu începerea de la 15 septembrie), aceasta fiind sesiunea de corigenþe; –

sesiunea de iarnã (cu durata de 10 zile, între 8-18 ianuarie), aceasta fiind sesiunea

pentru descãrcarea sesiunii de varã.

Ordinea de succesiune a examenelor era indiferentã, pentru disciplinele din

timpul anului. În cazul examenelor din anul al doilea (semestrele III ºi IV), se

puteau prezenta la examene elevii care au promovat examenele din semestrele I ºi

II, care sunt în legãturã cu obiectele din semestrele III ºi IV. Aceeaºi condiþie se

aplicã ºi în ciclul al doilea pentru examenele din semestrele V ºi VI, respectiv VII

ºi VIII.

În cataloagele de examinare sunt trecuþi numai elevii care au dreptul sã se

prezinte la examene. Programul examenelor era fixat de directorat ºi nu putea fi

schimbat.

Pentru lucrãrile practice, proiecte etc, erau cataloage separate.

Un examen putea dura mai multe zile pentru a fi examinaþi toþi elevii anului

respectiv. Notele din cataloage în foaia matricolã erau trecute de directorat. Dupã

predarea cataloagelor la Directorat (Rectorat), notele nu mai puteau fi modificate.

Nota minimã de promovare la cursuri, lucrãri practice, proiecte este 12

(notele fiind în gama 1-20).

La un anume obiect nu se putea da decât un singur examen într-o sesiune.

Elevii care obþineau o notã inferioarã lui 12 nu se mai puteau prezenta sã fie

examinaþi decât în una din sesiunile urmãtoare.

Nu se permiteau reexaminãri pentru obþinerea unor note mai mari, pentru

elevii care au obþinut media de promovare.

Elevii care nu s-au prezentat la examene în ziua prevãzutã în program, din

orice motive, nu mai puteau fi examinaþi decât în sesiunea urmãtoare.

Existau examene de sintezã a ciclului I, între 5 ºi 10 octombrie, între 25

iunie ºi 1 iulie ºi între 8 ºi 18 ianuarie. La examenele de sintezã se puteau înscrie,

în urma unei cereri, elevii care la datele respective aveau obþinute note de cel

puþin 12 la fiecare curs, lucrare practicã, proiect etc., prevãzute în programa

primului ciclu. Elevii erau obligaþi sã fi obþinut cel puþin nota 12 la una din cele

douã practici de varã.

Pentru susþinerea examenelor de sintezã era o comisie formatã din cinci

membri: preºedintele, doi profesori (sau un profesor ºi un conferenþiar) din ciclul

I ºi doi profesori (sau un profesor ºi un conferenþiar) din ciclul II.
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Examenul de sintezã consta din: – Examinarea lucrãrilor grafice (desene,

epure, proiecte), a referatelor la lucrãrile practice de laborator, care erau expuse

din vreme într-o salã anume amenajatã; – un colocviu asupra chestiunilor generale

alese dintre cunoºtinþele predate în ciclul I, care erau cât mai în legãturã cu

specialitatea secþiei respective. Nota obþinutã la examenul de sintezã (chiar mai

micã decât 12) intra la media ciclului I, ca nota unui examen de curs afectat de

coeficientul 4.

Cei respinºi la examenul de sintezã se puteau prezenta din nou în sesiunile

urmãtoare. Înscrierea în ciclul II (anul III ºi anul IV) putea avea loc dupã susþinerea

examenului de sintezã.

Pentru promovarea în ciclul II, erau urmãtoarele condiþii: – sã fi obþinut la

fiecare din cursurile care figureazã în ciclul I, cel puþin nota 12; – sã fi obþinut, la

fiecare grup de lucrãri practice, proiecte etc., cel puþin nota 12; – sã fi trecut

examenul de sintezã.

De asemenea, exista examen de sintezã pentru ciclul II (în faþa unei comisii

asemãnãtoare cu cea a examenului de sintezã pentru ciclul I). Examenul de sintezã

a ciclului II era o verificare a aptitudinilor inginereºti ale candidatului. Elevii

care aveau o medie a ciclului II inferioarã lui 12 (în care intra ºi nota examenului

de sintezã afectatã de coeficientul 4), erau obligaþi sã repete examenul de sitezã,

dupã trecerea a cel puþin ºase luni de la data primului examen.

Durata cursurilor era de patru ani, iar pentru susþinerea tuturor examenelor,

proiectelor, lucrãrilor practice, mai era nevoie de încã un semestru. Ca atare, durata

normalã a învãþãmântului la începuturile ªcolii Politehnice din Bucureºti era de

nouã semestre.

În anul 1920 s-au fãcut urmãtoarele numiri de cadre didactice: Dionisie

Germanni (profesor titular definitiv), pentru disciplina Hidraulicã ºi instalaþiuni

hidraulice; Eugen ªtefãnescu (profesor titular provizoriu), pentru disciplina ªosele,

cãi ferate pe ºosele ºi strãzi; Ioan Cantuniari (profesor suplinitor), pentru disciplina

Locomotive, vagoane de cãi ferate; Gheorghe Macovei (profesor suplinitor), pentru

disciplina Geologie ºi paleontologie; Ion Arapu (conferenþiar suplinitor), pentru

disciplina Maºini (curs general); Constantin Budeanu (conferenþiar suplinitor),

pentru disciplina Mãsuri electrice, tracþiune electricã, calculul, construcþia ºi

încercãrile maºinilor electrice; Dumitru Dumitriu (conferenþiar suplinitor), pentru

disciplina Chimie analiticã; George Alescianu (însãrcinat cu conferinþe), pentru

disciplina Contabilitate; Virgil Troteanu (însãrcinat cu conferinþe), pentru disciplina

Higenã industrialã; Paul Stachelin (ºef de laborator, angajat cu contract), la

Laboratorul de chimie aplicatã; Ion Buºilã (asistent titular), pentru disciplina

Poduri; Ion Constantinescu (asistent suplinitor), pentru disciplinele Electricitate

ºi electrotehnicã; Dumitru Bãiatu (asistent suplinitor), pentru disciplina Maºini;

Ion Drosescu (asistent suplinitor), pentru disciplina Maºini ºi Gheorghe Borneanu

(asistent suplinitor) pentru disciplina Staticã graficã.
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La 19 august 1920 a încetat din viaþã Dionsie Many, profesor de fizicã ºi

directorul muzeului. Dionisie Many (1866-1920) a fost profesor de fizicã ºi director

al muzeului de la 25 octombrie 1890 pânã la 1 octombrie 1918.

La 29 septembrie 1920 a demisionat Aurel Ioanovici, asistent la Catedra de

poduri.

Menþionãm cã la 15 noiembrie 1920, prin Decretul Regal nr. 4822 din 11

noiembrie 1920, ia fiinþã ªcoala Politehnicã din Timiºoara, al cãrei prim director

(rector) a fost profesorul Traian Lalescu (1882-1929), doctor în matematici la

Facultatea de ªtiinþe din Paris. Traian Lalescu a lucrat ºi la ªcoala Naþionalã de

Poduri ºi ªosele din Bucureºti (din 1 iunie 1909, ca asistent pentru disciplinele

Aplicaþiuni de staticã graficã ºi Rezistenþa materialelor; din 1 aprilie 1911, ca

profesor pentru disciplina Geometrie analiticã).

În anul 1920 s-a dat în funcþiune un nou corp de clãdiri în localul Politehnicii

din strada Polizu nr. 1-7, corpul D, cu o suprafaþã desfãºuratã de 2150m2, destinat

laboratoarelor de electricitate ºi electrotehnicã ale secþiei de electromecanicã.

În anul 1921 au fost fãcute urmãtoarele numiri de cadre didactice: Gheorghe

Macovei (prof. titular definitiv), la cursul de Geologie ºi paleontologie; Vasile

Bianu (prof. titular provizoriu), la cursul de Fizicã; Gheorghe Popescu (prof. titular

provizoriu), la cursul de Navigaþie interioarã ºi maritimã ºi profesor suplinitor la

cursul de centrale electrice; Radu Ion ªtefãnescu (prof. titular provizoriu) la

disciplina Centrale electrice; Emil Severin (prof. suplinitor), la disciplina Chimia

organicã ºi aplicaþii; Ion Vidraºcu (prof. suplinitor), la cursul de Topografie ºi

geodezie; Constantin Budeanu (conf. titular provizoriu), la disciplina Mãsuri

electrice ºi tracþiune electricã; Ioan Cantuniari (conf. titular provizoriu), la

disciplina Locomotive ºi vagoane de cãi ferate, maºini agricole, ventilatoare ºi

compresoare; Ioan S. Gheorghiu (conferenþiar suplinitor de la 1.08.1921 ºi conf.

titular provizoriu), la disciplina Calculul, construcþia ºi încercãrile maºinilor

electrice; Mircea Radu (conf. suplinitor), la disciplina Construcþii; Gheorghe Capºa

(însãrcinat cu conferinþe) la disciplina Tehnologia materialelor de construcþii;

Aurel A. Beleº (asistent titular definitiv), la disciplina Rezistenþa materialelor ºi

staticã graficã; Ion Chiþulescu (asistent titular provizoriu), la disciplina Geometrie

descriptivã; Emanoil Protopopescu-Pake (asistent titular provizoriu), la disciplina

Geologie ºi mineralogie; Gheorghe Baboianu (asistent titular provizoriu), la

disciplina Chimie organicã, Gheorghe Borneanu (asistent titular provizoriu) la

disciplina Staticã graficã; Dumitru Bãiatu (asistent titular provizoriu) ºi Ion

Drosescu (asistent titular provizoriu), la disciplina Chimie generalã; Alexandru

Melencovici (asistent titular provizoriu), la disciplina Analizã infinitezimalã;

Claudiu Mititelu (asistent titular provizoriu) la disciplina Mecanicã raþionalã;

Ernest Abason (asistent suplinitor), la disciplina Electricitate ºi electrotehnicã;

Gheorghe Boboianu (asistent suplinitor) la disciplina Chimie organicã; Ion Nicolini
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(asistent suplinitor), la disciplina Maºini; George Murgeanu (preparator provizoriu)

la Laboratorul de geologie.

Tot în anul 1921, prin decizia ministerialã nr. 12554/1921, Paul Staehlin a

fost numit bibliotecar al ªcolii.

Din 1 august 1921 pânã în 1 decembrie 1927, a fost subdirector al ªcolii

Politehnice din Bucureºti profesorul de fizicã Vasile Bianu.

În anul 1922 în localul ªcolii Politehnice din Bucureºti, au fost date în

funcþiune douã corpuri noi de clãdiri: Corpul C, având o suprafaþã desfãºuratã de

1860 m² þi corpul E, având o suprafaþã desfãºuratã de 2740 m².

În acelaºi an (1922) s-au fãcut curmãtoarele numiri de cadre didactice: Ioan

Belinski (conferenþiar titular provizoriu), la cursul de Desen industrial; Grigore

Stratilescu (conferenþiar suplinitor), la disciplina Maºini (curs general); Corneliu

Casassovici (însãrcinat cu conferinþe), pentru disciplina Industrii textile ºi mori;

Ion Tomescu (asistent suplinitor), pentru disciplina Drumuri ºi topografie; Ion

Davidescu (asistent suplinitor), pentru disciplina Construcþii; Mihai S. Gheorghiu

(asistent suplinitor), pentru disciplina Construcþii ºi Scarlat Fotino (asistent

suplinitor), pentru disciplina Desen.

La 6 iunie 1923 profesorul Nicolae Vasilescu-Karpen a fost ales membru

titular al Academiei Române, iar profesorul Gheorghe Munteanu Murgoci a fost

ales membru corespondent al Academiei Române

La 20 septembrie 1923 (prin decretul nr. 4384) s-a promulgat „Legea pentru

organizarea învãþãmântului silvic”, în cadru cãreia, la Capitolul IV, „Învãþãmântul

silvic superior”, articolul 10, se aratã cã „învãþãmântul superior se predã la Secþia

silvicã a ªcolilor Politehnice din þarã, ºi cã deocamdatã se organizeazã o asemenea

secþie la ªcoala Politehnicã din Bucureºti, formatã din actuala „ªcoalã Superioarã

de Silviculturã”, dependentã de Ministerul Agriculturii ºi Domneiilor; condiþiile

de admisibilitate ale studenþilor, numirile de cadre didactice, drepturile ºi

îndatoririle cadrelor didactice ºi studenþilor de la Secþiunea silvicã vor fi aceleaºi

ca la celelalte secþiuni ale ªcolilor politehnice”.

În anul 1923 s-au fãcut urmãtoarele numiri de cadre didactice: Gheorghe

Nedici (profesor titular definitiv), pentru disciplinele Drept ºi legislaþie silvicã ºi

Protecþia pescuitului ºi vânatului; Ion Vidraºcu (profesor titular provizoriu), pentru

disciplina Topografie ºi geodezie; Ioan Cantuniari (profesor titular provizoriu),

pentru disciplina Maºini cu aburi, turbine cu aburi, cazane ºi locomotive; Vintilã

Stinghe (profesor titular provizoriu), pentru disciplina Estimaþiuni, staticã forestierã

ºi dendrometrie; Marin Drãcea (profesor titular provizoriu), pentru disciplina

Silviculturã, exploatarea pãdurilor ºi tehnologia lemnului; Cezar Orãºanu

(conferenþiar titular provizoriu), pentru disciplina Desen; Mircea Radu (conferenþiar

titular provizoriu), pentru disciplina Construcþii (curs general); Ion Drosescu

(conferenþiar titular provizoriu), pentru disciplina Maºini (curs general); Gheorghe
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Nicolau (conferenþiar titular provizoriu), pentru disciplina Motoare termice, maºini

frigorifice, ventilatoare ºi compresoare; Corneliu Casassovici (conferenþiar

suplinitor), pentru disciplina Industrii textile ºi industria zahãrului; Scarlat Fotino

(asistent titular provizoriu), la disciplinele Desen ºi Geometrie descriptivã; Ion

Tomescu (asistent titular provizoriu), la disciplinele Drumuri ºi Topografie; Ion

Nicolici (asistent titular provizoriu) ºi Aurel Zãnescu (asistent titular provizoriu)

la disciplina Maºini; Ernest Abason (asistent titular provizoriu) ºi Ion

Constantinescu (asistent titular provizoriu) la disciplina Electricitate ºi

electrotehnicã; Mihai Vasiliu (asistent suplinitor), la disciplina Geometrie analiticã;

Marcel Popescu (asistent suplinitor). la disciplina Mineralogie ºi petrografie ºi

Marcel Murgeanu (preparator) la Laboratorul de geologie.

În anii 1924-1926 s-au fãcut urmãtoarele numiri de cadre didactice: Emil

Severin (profesor titular provizoriu), pentru disciplina Chimie organicã; Dumitru

Busuioceanu (profesor titular provizoriu), pentru disciplinele Economie politicã

ºi socialã; Drept Administrativ ºi Legislaþie industrialã; Mircea Radu (profesor

titular provizoriu), pentru disciplina Construcþii civile; Dimitrie Drâmba (profesor

suplinitor), pentru disciplina Topografie ºi geodezie; Gheorghe Capºa (conferenþiar

suplinitor), la disciplina Tehnologia materialelor de construcþii; Cezar Orãºanu

(conferenþiar suplinitor), la disciplina Construcþii; Ernest Abason (conferenþiar

suplinitor), la disciplina Matematici generale; Ernest Toporescu (suplinitor de

catedrã), la disciplina Chimie generalã; Andrei Manea (însãrcinat cu conferinþe),

la disciplina Industria tãbãcãriei; Emanoil Protopopescu-Pake (însãrcinat cu

conferinþe), la disciplina ªtiinþa solului; Constantin Sava-Goiu (însãrcinat cu

conferinþe), la disciplina Comerþul lemnului; Ion Chiþulescu (asistent titular

definitiv), la disciplina Geometrie descriptivã; Alexandru Malencovici (asistent

titular definitiv), la disciplina Analizã infinitezimalã; Claudiu Mititelu (asistent

titular definitiv), la disciplina Mecanicã raþionalã; Emanoil Protopopescu-Pake

(asistent titular definitiv), la disciplina Mineralogie ºi petrografie; Ion Davidescu

(asistent titular provizoriu), la disciplinele Construcþii civile, construcþia oraºelor

ºi Construcþii (curs general); Henry Theodoru (asistent titular provizoriu), la

disciplinele Edilitate, procedee generale de construcþii ºi Hidraulicã ºi îmbunãtãþiri

funciare; Mihai S. Gheorghiu (asistent titular provizoriu), la disciplinele Cãi ferate

ºi Beton armat; Nicolae Stãnescu (asistent suplinitor), la disciplina Maºini;

Gheorghe Pandele (asistent suplinitor), la disciplina Chimie; Teodor Tãnãsescu

(asistent suplinitor), la disciplina Electronicã; Traian Negrescu (asistent suplinitor),

la disciplina Metalurgie; Mihai Vasiliu (asistent suplinitor), la disciplina Geometrie

analiticã; Dimitrie Sburlan (asistent suplinitor), la disciplina ªtiinþe silvice; Matei

Niculescu (preparator), la Laboratorul de Chimie analiticã. În anul 1924, Ion

Teodoru, profesor de Staticã graficã ºi de Beton armat a încetat din viaþã, iar la 15

decembrie 1924, Ion Nicolini a demisionat din postul de asistent suplinitor la

cursul de Maºini.
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În anul 1925 s-au fãcut urmãtoarele numiri de cadre didactice: Vasile Bianu

(profesor titular definitiv), la disciplina Fizicã generalã; Emil Severin (profesor

titular definitiv), la disciplina Chimie organicã aplicatã; Eugen ªtefãnescu

(profesor titular definitiv), la disciplina Drumuri; Radu Ion ªtefãnescu (profesor

titular definitiv), la disciplina Centrale electrice; Ion Cantuniari (profesor titular

definitiv), la disciplina Maºini cu aburi; Gheorghe Popescu (profesor titular

definitiv), la disciplina Navigaþie interioarã ºi maritimã; Alexandru Davidescu

(profesor suplinitor), la disciplina Maºini hidraulice, îmbunãtãþiri funciare ºi

construcþia oraºelor; Constantin Budeanu (conferenþiar titular definitiv), la

disciplina Mãsuri electrice; Ion S. Gheorghiu (conferenþiar titular definitiv), la

disciplina Calculul, construcþia ºi încercãrile maºinilor electrice; Ioan Balinski

(conferenþiar titular definitiv), la disciplina Desen industrial; Aurel Zãnescu

(conferenþiar titular provizoriu), la disciplina Locomotive, vagoane, maºini de

ridicat; Corneliu Casassovici (conferenþiar titular provizoriu), la disciplina

Industria textilã ºi industria zahãrului; Emanoil Protopopescu-Pake (suplinitor

de catedre vacante), la disciplina Mineralogie ºi petrografie; Ion Tomescu

(suplinitor de catedre vacante), la disciplina ªosele, cãi ferate pe ºosele ºi strãzi;

Zoe Gheþu (însãrcinat cu lecþiuni), la disciplina Limba englezã; Gheorghe Borneanu

(asistent titular definitiv), la disciplina Staticã graficã; Dumitru Dumitriu (asistent

titular definitiv), la disciplina Chimie analiticã; Gheorghe Baboianu (asistent titular

definitiv), la disciplina Chimie organicã; Dumitru Bãiatu (asistent titular definitiv),

la disciplina Maºini; Constantin Georgescu (asistent titular provizoriu), la disciplina

Botanicã ºi geologie; Nicolae Stãnescu (asistent titular provizoriu), la disciplina

Maºini; Teodor Tãnãsescu (asistent titular provizoriu), la disciplina Electrotehnicã;

Gheorghe Rohr (asistent titular provizoriu), la disciplina Maºini; Constantin

Dinculescu (asistent titular provizoriu), la disciplina Electrotehnicã; Cristea

Mateiescu (asistent titular provizoriu), la disciplina Rezistenþa materialelor.

În anul 1926, s-au fãcut urmãtoarele numiri de cadre didactice: Constantin

Budeanu (profesor titular definitiv), la disciplina Mãsuri electrice ºi tracþiune

electricã; Ion S. Gheorghiu (profesor titular definitiv), la disciplina Calculul,

construcþia ºi încercãrile maºinilor electrice; Petre Antonescu (profesor titular

definitiv), la disciplina Amenajament ºi dendrometrie; Paul Grunau (profesor titular

definitiv), la disciplinele Politicã forestierã ºi protecþia pãdurilor ºi Administraþie

forestierã ºi protecþia pãdurilor; Teodor Ficºinescu (profesor suplinitor), la

disciplina Foraje ºi industria extractivã a petrolului ºi a gazelor naturale,

Constantin Budeanu (profesor suplinitor), la disciplina Mãsuri electrice; Dimitrie

Drâmbã (conferenþiar titular provizoriu), la disciplina Hotãrnicii ºi topografie

forestierã; Ion Constantinescu (conferenþiar titular provizoriu), la disciplina

Telefonie ºi telegrafie; Cezar Orãºanu (conferenþiar titular provizoriu), la disciplina
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Construcþii; Dumitru Bãiatu (conferenþiar titular provizoriu), la disciplina Lucrãri

grafice ºi tehnologice; Gheorghe Pantazi (conferenþiar titular provizoriu), la

disciplina Topografie minierã ºi desen minier; Ion Constantinescu (conferenþiar

suplinitor), la disciplina Telegrafie ºi telefonie; Gheorghe Pantazi (conferenþiar

suplinitor), la disciplina Topografie minierã ºi desen minier; Ion Davidescu

(însãrcinat cu conferinþe), la disciplina Arhitecturã; Victor Rogalski (însãrcinat

cu conferinþe), la disciplina Limba germanã; Ernest Abason (asistent titular

definitiv), la disciplina Electricitate ºi electrotehnicã; Mihail Hangan (asistent

titular provizoriu), la disciplina Poduri; Cristea Mateiescu (asistent titular

provizoriu), la disciplina Mecanicã ºi rezistenþa materialelor; George Murgeanu

(asistent titular provizoriu), la disciplina Geologie ºi paleontologie; Marcel Popescu

(asistent titular provizoriu), la disciplina Mineralogie ºi petrografie; Gheorghe

Rohr (asistent titular provizoriu), la disciplina Maºini; Matei Niculescu (asistent

titular provizoriu), la disciplina Chimie analiticã; Stavri Ghiolu (asistent suplinitor),

la disciplina Maºini; Mihai Hangan (asistent suplinitor), la disciplina Poduri;

George Murgeanu (asistent suplinitor), la disciplina Geologie ºi paleontologie;

Anastasie Nedelcovici (asistent suplinitor), la disciplina Dendrometrie ºi

amenajamente; Gheorghe Petrescu (asistent suplinitor), la disciplina Electricitate

ºi electrotehnicã; Constantin Dinculescu (asistent suplinitor), la disciplina

Electricitate ºi Petre Neamþu (asistent suplinitor), la disciplina Electrotehnicã, în

anul 1926.

În acelaºi interval de timp, 1924-1926, au încetat din viaþã; Ion Teodor (în

1924) – profesor de Staticã graficã ºi Beton armat ºi Gheorghe Munteanu Murgoci

(în 1925) – profesor.

La 1 octombrie 1926, Alexandru Popescu a demisionat din postul de asistent

suplinitor la disciplina Electrotehnicã.

La 5 iunie 1926 profesorul Elie Radu a fost ales membru de onoare al

Academiei Române.

În anul 1927, localul ªcolii Politehnice din Bucureºti a fost dotat cu un nou

corp de clãdire, corpul F, având o suprafaþã desfãºuratã de 6270 m², iar corpul A

(primul corp construit de pe vremea lui Gheorghe Duca) a fost supraetajat. La

parter ºi etajul I existente, s-au adãugat etajele II ºi III cu planºee ºi stâlpi din

beton armat, executate din zidãrie ºi planºee din lemn. Aceastã supraetajare s-a

executat fãrã a se întrerupe procesul de învãþãmânt.

În anul 1927 s-au fãcut urmãtoarele numiri de cadre didactice: Dumitru

Busuioceanu (profesor titular definitiv), la disciplina Economie politicã ºi socialã,

drept administrativ ºi legislaþie industrialã; Ion Vidraºcu (profesor titular definitiv),

la disciplina Topografie ºi geodezie; Marin Drãcea (profesor titular definitiv), la

disciplina Silviculturã, exploatarea pãdurlor ºi tehnologia lemnului; Vintilã Stinghe
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(profesor titular definitiv), la disciplina Estimaþii ºi expertize forestiere, corecþia

torenþilor ºi amelioraþiuni pastorale; Marcel Popescu (profesor suplinitor), la

disciplina Mineralogie ºi petrografie; Traian Negrescu (profesor suplinitor), la

disciplina Prepararea mecanicã a minereurilor; Gheorghe Þiþeica (profesor

suplinitor), la disciplina Analizã matematicã; Henry Teodoru (profesor suplinitor),

la disciplina Edilitate ºi procedee generale de construcþii; Albert Streackeisen

(profesor cu contract), la disciplina Mineralogie ºi petrografie; Cezar Orãºanu

(conferenþiar titular definitiv), la disciplina Construcþii (curs general); Nicolae

Stãnescu (conferenþiar suplinitor), la disciplina Instalaþii mecanice ºi maºini

miniere; Traian Negrescu (conferenþiar suplinitor), la disciplina Siderurgie; Marin

Rãdulescu (însãrcinat cu supliniri de vacanþã), la disciplina Împãduriri, exploatarea

pãdurilor ºi tehnologia lemnului; Toma Ghiþulescu (însãrcinat cu supliniri de

vacanþã), la disciplina Zãcãminte metalifere; Nicolae Râmniceanu (însãrcinat cu

supliniri de vacanþã), la disciplina Drept civil, procedurã cadastralã ºi legislaþie

minierã; Ion Tomescu (asistent titular definitiv), la disciplina Topografie ºi drumuri;

Henry Theodoru (asistent titular definitiv), la disciplina Construcþii (curs general);

Constantin Lazu (asistent suplinitor), la disciplina Electricitate ºi electrotehnicã;

Dumitru A. Stan (asistent suplinitor), la disciplina Poduri; Grigore Vasilescu

(asistent suplinitor), la disciplina Navigaþie interioarã ºi maritimã; Stavri Ghiolu

(asistent suplinitor), la disciplina Maºini; Sergiu Paºcanu (asistent suplinitor), la

disciplina Poduri ºi construcþii metalice; Luca Bãdescu (asistent suplinitor) ºi Ion

Popescu (asistent suplinitor) la disciplina Poduri; Ion Nicolini (asistent suplinitor),

la disciplina Maºini; Marcel Georgescu (asistent suplinitor), la disciplina

Exploatãri miniere; Mihai ªtefãnescu Suhãþeanu (asistent suplinitor), la disciplina

Drumuri ºi instalaþii de transport forestier; Gheorghe Florea (preparator), la

Laboratorul de chimie analiticã.

La 15 septembrie 1927 Mihail Hangan a demisionat din postul de asistent

provizoriu de la disciplina Poduri ºi la 1 noiembrie 1927 Dimitrie Sburlan a

demisionat din postul de asistent suplinitor la disciplina ªtiinþe silvice.

La 30 noiembrie 1928, Ernest Abason a fost numit subdirector cu delegaþie

al ªcolii Politehnice din Bucureºti.

În anul respectiv (1928) s-au fãcut urmãtoarele numiri de cadre didactice:

Gheorghe Þiþeica (profesor titular definitiv), la disciplina Analizã infinitezimalã;

Gheorghe Nicolau (conferenþiar titular definitiv), la disciplina Motori termici,

maºini frigorifice, ventilatoare ºi compresoare; Ion Drosescu (conferenþiar titular

definitiv), la disciplina Maºini (curs general); Aurel Zãnescu (conferenþiar titular

definitiv), la disciplina Locomotive, vagoane ºi maºini de ridicat; Ernest Toporescu

(conferenþiar titular provizoriu), la disciplina Chimie generalã; Ernest Abason

(conferenþiar titular provizoriu), la disciplina Matematici generale; Aurel A. Beleº
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(conferenþiar titular provizoriu), la disciplinele Mecanicã raþionalã ºi Rezistenþa

materialelor ºi staticã graficã; Traian Negrescu (conferenþiar titular provizoriu),

la disciplina Metalurgia fierului ºi maºini metalurgice; Teodor Tãnãsescu

(conferenþiar suplinitor), la disciplina Electricitate ºi electrotehnicã; Elie Carafoli

(conferenþiar suplinitor), la disciplina Aerodinamicã; Corneliu Casassovici (ºef

de laborator) la Laboratorul de Analize ºi încercãri de materiale; Constantin

Georgescu (asistent titular definitiv), la disciplinele Botanicã generalã ºi forestierã,

Patologie vegetalã ºi Zoologie ºi entomologie forestierã; Dumitru Teodorescu

(asistent titular provizoriu), la disciplina Fizicã; Gheorghe Florea (asistent

suplinitor), la disciplina Chimie analiticã; Ion Lãzãrescu (asistent suplinitor), la

disciplina Electrotehnicã; Mihai Vasiliu (asistent suplinitor), la disciplina Rezistenþa

materialelor; Alexandru Popescu (asistent suplinitor) la disciplina Electricitate ºi

electrotehnicã; Emilian Bratu (asistent suplinitor), la disciplina Chimie

tehnologicã; Vlad Rãdulescu (asistent suplinitor), la disciplina Electricitate ºi

electrotehnicã; Cristian Popescu (asistent suplinitor), la disciplina Electrotehnicã;

Gheorghe Manolescu (preparator), la disciplina Mineralogie ºi petrografie.

La 1 ianuarie 1928 Gheorghe Pandele, asistent suplinitor la disciplina

Chimie, a demisionat.

Anul 1929 este un an în care se fac unele schimbãri în Regulamentul de

funcþionare al ºcolilor politehnice (Decretul nr.802 din 14 martie 1929) privind

pregãtirea militarã a elevilor acestor ºcoli pentru obþinerea gradului de

sublocotenent. În conformitate cu acest decret, s-au constituit unitãþi militare pe

lângã ºcolile politehnice în care elevii urmau, în ultimul an de studii (în lunile

martie, aprilie, mai ºi iunie), un curs analog celui ce se preda în ºcolile pregãtitoare

de ofiþeri de rezervã, dupã care luau un concediu de 31 de zile în luna iulie, apoi în

luna august (31 de zile) fãceau un stagiu la Centrul de instrucþie al artileriei (sau

al geniului) ºi în continuare de la 1 septembrie la 20 octombrie (50 de zile) un

stagiu la corpurile de trupã de artilerie (respectiv geniu) în calitate de ºefi de

secþie (pluton), pentru ca de la 21 la 31 octombrie sã susþinã examenul pentru

gradul de sublocotenent. În acelaºi decret se dau amãnunte privind organizarea

unitãþilor de pregãtire militarã, programele analitice ale învãþãmântului militar,

stagiului la centrul de instrucþie, la trupã ºi examenului de sublocotentent.

În acelaºi an, 1929, prin decretul nr. 2795 din 5 august 1929, s-a promulgat

Legea pentru modificarea articolelor 7 ºi 40 ºi abrogarea articolului 54 din

Decretul-lege relativ la organizarea ºcolilor politehnice, precum ºi pentru

modificarea articolului 10 din Legea de organizare a învãþãmântului silvic. În

esenþã, se prevedea ca durata învãþãmântului în ºcolile poltehnice sã fie de cinci

ani, din care un an preparator, urmându-se a se transmite în primii ani cunoºtinþele

generale necesare inginerilor, iar în ultimii ani cunoºtinþele de specializare;
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admiterea în anul preparator sã se facã pe baza unui examen asupra cunoºtinþelor

indispensabile urmãririi cu folos a învãþãmântului din aceste ºcoli; programul

examenului limitându-se la cunoºtinþele predate în liceu, la examene se puteau

prezenta pe lângã absolvenþi ai liceealor, absolvenþi ai ºcolilor comerciale

superioare ºi ai ºcolilor tehnice medii. Pânã la data promulgãrii acestei legi,

absolvenþii liceelor – secþia realã cu opt clase, se puteau prezenta direct la examenul

de admitere în ºcoalã, fãrã a mai trece prin anul preparator. Acest drept este

menþionat de decret numai pentru anul 1929.

Aceastã mãsurã s-a luat datoritã faptului cã liceul unic reducându-se la

ºapte clase, nivelul cunoºtinþelor ºtiinþifice a scãzut considerabil. S-a remarcat cã

mai mult decât în oricare alt învãþãmânt superior, anul preparator a devenit

indispensabil pentru ªcoala Politehnicã ºi a fost introdus chiar în anul ºcolar

1929-1930, anul reformei învãþãmântului secundar.

Admiterea în anul preparator avea loc tot pe bazã de concurs asupra

materiilor din liceu în limita locurilor disponibile în amfiteatre (circa 260 de locuri).

Prin aceastã mãsurã s-a asigurat o dublã selecþie, una la intrarea în anul

preparator ºi a doua la intrarea în ºcoala propriu-zisã. S-a considerat cã aceastã

dublã selecþie era necesarã pentru a elimina, la vreme, elementele care nu au

apritudini pentru învãþãmântul superior tehnic.

Anul preparator nu era obligatoriu. Candidaþii la admitere în primul an

trebuiau, însã, sã dovedeascã frecventarea unui an într-o facultate de ºtiinþe sau

ºcoalã tehnicã superioarã. Experienþa aratã cã, practic, candidaþii reuºiþi provin

aproape exclusiv din anul preparator.

În anul 1929 s-au fãcut urmãtoarele numiri de cadre didactice: Mircea Radu

(profesor titular definitiv), pentru disciplinele Construcþii civile ºi Beton armat;

Dimitrie Pompeiu (profesor titular definitiv), la disciplina Geometrie analiticã;

Toma Ghiþulescu (profesor suplinitor), pentru disciplina Geologie economicã –

zãcãminte metalifere ºi prepararea mecancicã a minereurilor, Corneliu Casassovoci

(conferenþiar titular definitiv), pentru disciplina Industria textilã ºi a zahãrului;

Dimitrie Drâmbã (conferenþiar titular definitiv), pentru disciplina Hotãrnicii,

topografie forestierã ºi lucrãri pe teren; Dumitru Bãietu (conferenþiar titular

definitiv), pentru disciplinele Desen industrial ºi Tehnologie; Gheorghe Pantazi

(conferenþiar titular definitiv), pentru disciplinele Topografie minierã ºi Desen

minier; Elie Carafoli (conferenþiar titular provizoriu), pentru disciplina

Aerodinamicã ºi mecanica avionului, Teodor Tãnãsescu (conferenþiar titular

provizoriu), pentru disciplina Radiocomunicaþii; Nicolae Ciorãnescu (conferenþiar

titular provizoriu), pentru disciplina Matematici generale; Ion Davidescu

(conferenþiar titular provizoriu), pentru disciplina Arhitecturã; Enric Oteteleºanu

(conferenþiar suplinitor), pentru disciplina Meteorologie ºi climatologie; Virgil
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Troteanu (conferenþiar titular provizoriu), pentru disciplina Higenã industrialã;

Alexandru Popescu (ºef laborator) la Laboratorul de electrostaticã pentru încercãri

ºi cercetãri; Nicolae Stãnescu (asistent titular definitiv), pentru disciplina Maºini;

Luca Bãdescu, Sergiu Paºcanu, Ion Popescu ºi Dumitru Stan (asistenþi titulari

provizorii), pentru disciplina Poduri ºi construcþii metalice; Constantin Dinculescu

ºi Gheorghe Petrescu (asistenþi titulari provizorii), pentru disciplina Electricitate

ºi electrotehnicã; Gheorghe Manolescu (asistent titular provizoriu), pentru

disciplina Mineralogie ºi petrografie; Jeana Buzincu (asistent suplinitor), pentru

disciplina Metalurgie; Mihail Hanganu (asistent suplinitor), pentru disciplina

Construcþii; Marin Rãdulescu (asistent suplinitor), pentru disciplina Silviculturã;

Ion Zamfirescu-Poºulescu (asistent suplinitor), pentru disciplina Maºini; Gheorghe

Antonescu (asistent suplinitor), pentru disciplina Foraje ºi industrie extractivã a

petrolului ºi gazelor naturale; ªtefan Manta ºi Niculae Petrulian (asistenþi

suplinitori) pentru disciplina Metalurgie.

În anul 1929 Gheorghe Macovei a fost însãrcinat de Consiliul profesoral cu

predarea cursului Geologie ºi mineralogie la anul preparator.

În acelaºi an (1929), profesorul Gheorghe Þiþeica a fost ales secretar general

al Academiei Române.

În luna martie 1929 apãrea la Bucureºti primul numãr al „Bulletin de

Mathématiques et de Physique pures et appliquées de l’Ecole Polytechnique de

Bucharest”, în care membrii corpului didactic pot publica lucrãrile lor cu caracter

ºtiinþific sau tehnic în legãturã cu Matematica sau Fizica, precum ºi cu ºtiinþele

tehnice.

În anul 1929 s-a dat în folosinþã corpul H, având o suprafaþã desfãºuratã

de 255 m², la localul ªcolii Politehnice din Bucureþti din strada Polizu nr. 1-7.

În acest an (1929) învãþãmântul superior tehnic din România a pierdut un

mare ctitor al lui, profesorul Traian Lalescu, primul director (rector) al ªcolii

Politehnice din Timiºoara.

Acest an (1929) reprezintã anul începerii crizei economice mondiale

(1929-1933) care a cuprins ºi România, la 24 octombrie 1929 având loc marele

crah la Bursa din New York,

Anul 1930 este un an jubiliar pentru ªcoala Politehnicã din Bucureºti, care

a sãrbãtori 75 de ani de învãþãmânt tehnic în România (1850- înfiinþarea „ªcolii

de Poduri ºi ªosele”, de care aparþine din 1852 „ªcoala de conductori de lucrãri

publice” înfiinþatã de cãtre Loius Chrétien Léon Lalánne (acesta fiind considerat

ca adevãratul întemeietor al învãþãmântului de „ingineri” cu pregãtire medie), 50

de ani de la reorganizarea „ªcoalei Naþionale de Poduri ºi ªosele” (1881, când

era director al ºcolii, Gheorghe Duca) ºi 10 ani de la înfiinþarea ªcolii Politehnice

(10 iunie 1920, când era director Nicolae Vasilescu-Karpen). Cu aceastã ocazie,
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directorul ªcolii Polithenice din Bucureºti, profesorul Nicolae Vasilescu-Karpen

prezintã „Dare de seamã asupra învãþãmântului în ªcoala Politehnicã din

Bucureºti” ºi profesorul Ion Ionescu „Istoricul învãþãmântului tehnic în România

pânã în anul 1920”.

În afarã de cele relatate pentru 1920-1929, amintim cã în privinþa promovãrii

se aratã cã, pânã în 1930 regimul ºcolar era acela al promovãrii din an în an; dar,

cã se promoveazã cu oarecare toleranþe în ce priveºte numãrul de examene trecute

cu succes. Se aratã cã începând din anul 1930, pentru elevii intraþi în acest an în

ºcoalã, regimul ºcolar este pe deplin modificat.

Învãþãmântul ªcolii Politehnice din Bucureºti (afarã de anul preparator)

este împãrþit în douã cicluri: - învãþãmântul ºtiinþific, care cuprinde matematicã,

fizicã, chimie ºi ºtiinþe naturale, servind drept bazã învãþãmântului tehnic propriu

zis ºi o parte din acest învãþãmânt; - restul învãþãmântul tehnic ºi, în particular,

cursurile de specialitate.

Nu mai sunt promovãri de la an la an. Un examen se trece în oricare din

cele trei sesiuni anuale, cu condiþia frecventãrii regulate a cursului respectiv ºi a

executãrii lucrãrilor practice aferente. Examenul la un anumit curs trebuie sã fie

precedat de examenele la cursurile servind drept bazã acelui curs.

Când un elev-inginer a trecut toate examenele primului ciclu ºi a terminat

proiectele ºi lucrãrile practice aferente, el trece în faþa unei comisiuni, un examen

general de sintezã a învãþãmântului primului ciclu. În urma susþinerii acestui

examen este înscris în ciclul al doilea.

Dupã promovarea tuturor examenelor ºi terminarea tuturor proiectelor ºi

lucrãrilor practice ale celui de-al doilea ciclu, elevul-inginer este admis la examenul

general de diplomã, care constã în susþinerea în faþa comisiei respective, a unui

proiect de lucrare de diplomã.

Durata învãþãmântului ºi serviciul militar în ºcoalã erau reglementate prin

lege.

Ministerul Armatei, respectiv Inspectoratele de Geniu, Artilerie ºi

Aeronauticã, trimiteau în fiecare an un numãr de ofiþeri, care urmaserã la ªcoala

Politehnicã secþiile de Construcþii ºi Electromecanicã, în vederea formãrii cadrelor

necesare armatei. În anul 1930 se gãseau în ºcoalã 41 elevi-ofiþeri.

În anul 1930 corpul profesoral numãra 145 cadre didactice, anume: 45

profesori (4 profesori onorifici; 33 profesori titulari definitivi; 1 profesor titular

provizoriu; 1 profesor strãin ºi 6 profesori suplinitori); 24 conferenþiari (10

conferenþiari titulari definitivi; 7 conferenþiari titulari provizorii ºi 7 conferenþiari

suplinitori); ºi 60 de asistenþi (20 asistenþi titulari definitivi; 10 asistenþi titulari

provizorii ºi 30 asistenþi suplinitori). Mai existau 16 însãrcinaþi cu conferinþe.

Numãrul absolvenþilor ªcolii Politehnice din Bucureºti din anul 1921 pânã

în anul 1931 pe ani, pe secþii ºi total a fost:
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Serie (anul) 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931

Secþia de

construcþii - 14 9 7 7 12 10 34 41 35 6

Secþia de

electromecanicã 1 30 9 46 54 35 33 30 29 15 12

Secþia de mine - 12 3 7 52 24 17 31 24 27 3

Secþia Industrialã - - - 12 22 6 7 16 13 9 4

Secþia Silvicã - - - - - - 6 51 42 20 18

Total 1 56 21 72 135 77 73 162 149 106 43

Numãrul elevilor-ingineri care au frecventat ºcoala (a) ºi acelor care au

fost diplomaþi (b) pe secþiuni, este urmãtorul (1920-1930):

Serie (anul) 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930

Secþia de a 96 127 154 191 224 294 253 273 294 237 65

construcþii b - 7 9 5 6 9 11 23 39 36 14

Secþia de a 126 310 237 211 196 175 167 167 182 134 56

electromecanicã b - 15 19 29 50 46 36 34 31 20 13

Secþia de mine a 108 151 155 175 177 149 155 147 129 86 42

b - 6 8 7 28 38 20 23 28 12 18

Secþia Industrialã a 34 50 54 74 92 89 75 61 68 51 49

b - - - 6 13 13 7 12 14 10 3

Secþia Silvicã a - - 108 136 188 203 153 188 187 170 56

b - - - - - - 3 30 48 26 3

Total a 364 638 718 767 877 910 803 836 870 678 268

b 1 28 36 97 97 106 77 122 160 102 51

Numãrul de elevi care au frecventat se referã la cei patru ani de studii în

fiecare secþiune. Se observã cã exigenþa era destul de mare. Reprezentând pe ani

numãrul celor care primeau diplomã (% din numãrul total de elevi), avem:

Anul 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930

% din

total 0,3 4,4 5 10 11 11,7 9,6 14,6 18,4 15 19

Se observã cã la o frecventare în circa 10 ani de 7729, au primit diplomã de

inginer 857 de elevi, adicã aproximativ 11%.
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Calitatea absolvenþilor s-a ameliorat pe mãsura dezvoltãrii mijloacelor de

învãþãmânt ºi al controlului mai riguros al acestui învãþãmânt.

Cerinþa de ingineri la începutul deceniului al patrulea al secolului al XX-lea

în România nu era prea mare. În perioada respectivã se estima cã cele douã poli-

tehnici (ªcoala Politehnicã din Bucureºti ºi ªcoala Politehnicã din Timiºoara)

trebuiau sã producã circa 160-200 de ingineri anual.

ªcoala Politehnicã din Bucureºti poseda un cãmin în care erau adãpostiþi

150 de elevi ºi o cantinã la care luau masa 600 de elevi.

Localul în care se aflã ªcoala Politehnicã din Bucureºti a fost construit în

anul 1884 pentru un numãr de circa 100 de elevi, când era ªcoala Naþionalã de

Poduri ºi ªosele. Numãrul elevilor a crecut an de an, în anul 1930 ajungându-se la

circa 1200 de elevi, adicã circa 8 elevi pe cadru didactic. Pentru a satisface nevoile

imediate s-a procedat la construirea de noi corpuri de clãdiri ºi dezvoltarea celor

existente. ªcoala trebuie sã-ºi punã problema nu numai de a forma profesioniºti,

împrumutând de la alþii ºtiinþa gata fãcutã, ci ºi sã-ºi aducã propriul aport atât în

culturã, în general, cât ºi în ºtiinþã ºi ºtiinþã aplicatã, în special.

Astfel, ªcoala Politehnicã îºi pune problema ca sã aibã alipit la ea un institut

de studii ºi cercetãri de ºtiinþã aplicatã: Chimie, Fizicã, Matematicã tehnicã,

Electricitate, Hidraulicã, Aviaþie etc..., precum ºi mari laboratoare.

ªcoala Politehnicã din Bucureºti primea fonduri, în principal, de la stat.

Trebuie amintite ºi donaþiile obþinute pentru laboratoare (de la Societatea Naþionalã

de Credit Industrial, Industria textilã din þarã, Societatea Prietenilor ªcolii

Politehnice, Casa Autonomã C.F.R., Ministerul Industriei ºi Comerþului, Direcþia

Regionalã Bistriþa ºi Cooperativa „Cetãþenia”), pentru bibliotecã (Societatea

Prietenilor ªcoalei Politehnice, legatul profesorului Ion D. Teodor constând într-o

frumoasã bibliotecã tehnicã, biblioteca profesorului Constantin Mãnescu dãruitã

ªcoalei de cãtre succesiune ºi cãrþi dãruite de diferiþi profesori etc...), pentru burse

(legatul profesorului Gh. Teodorescu, constând din nuda proprietate a douã imobile

în Bucureºti, destinat pentru burse la Secþia Industrialã; „Gheorghe Duca”, „Ing.

Th. Dragu” ºi „Prof. Hoeffer”; alte burse primite din partea unor persoane din

afara ªcolii sau profesori) ºi pentru premii (inginerul Mihail Manoilescu a pus la

dispoziþia ªcolii 70000 lei valoare nominalã, pentru a se acorda anual, un premiu

de 3500 lei, celei mai bune cãrþi originale româneºti de pregãtire profesionalã a

lucrãtorilor industriali).

Taxele ºcolare ºi taxele percepute de la autoritãþi ºi particulari pentru

analizele ºi încercãrile care se fac în laboratoarele sale, sunt folosite de ªcoala

Politehnicã din Bucureºti pentru dezvoltarea laboratoarelor ºi diferitelor instalaþii

ale ªcolii.

Se mai amintesc ajutoarele primite pentru dezvoltarea ºcolii de la Societatea

Prietenilor ªcoalei Politehnice (înfiinþatã în anul 1920, cu scopul de a sprijini
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moral ºi financiar ªcoala Politehnicã din Bucureºti) ºi Societatea Inginerilor

Absolvenþi ai ªcoalei Politehnice din Bucureºti (înfiinþatã în anul 1930).

Elevii-ingineri ai fiecãrei din cele cinci secþiuni ale ªcoalei sunt constituiþi

în câte o societate: Constructori; Electromecanici; Mineri; Industriali; Silvici,

acestea alcãtuind Federaþia Societãþilor Elevilor Ingineri ai ªcoalei Politehnice.

Nu lipseºte ºi „Asociaþia Sportivã Politehnica” constituitã de elevii ºcoalei cu

inginerii absolvenþi º.a.m.d.

În anii 1920-1930, din cei 857 diplomaþi ingineri, 135 au primit distincþia

„foarte bine”, 565 – distincþia „bine” ºi 135 distincþia „satisfãcãtor”, iar în privinþa

duratei ºcolarizãrii: 2 au terminat dupã patru ani; 86 dupã patru ani ºi jumãtate;

177 – dupã cinci ani; 180 - dupã cinci ani ºi jumãtate; 130 - dupã ºase ani; 95 -

dupã ºase ani ºi jumãtate; 54 – dupã ºapte ani; 28 - dupã ºapte ani ºi jumãtate; 40

– dupã opt ani; 21 – dupã opt ani ºi jumãtate; 8 – dupã nouã ani; 4 – dupã nouã ani

ºi jumãtate; 8 – dupã zece ani; 1 – dupã 10 ani ºi jumãtate ºi 1 dupã 12 ani.

Numãrul elevilor care au terminat cursurile celor patru ani de studii, dar nu

au obþinut încã diploma din cauza unor examene, proiecte sau lucrãri practice

neterminate, în intervalul de timp 1920-1930 a fost de 508 (165 - la Secþiunea de

Construcþii; 99 - la Secþiunea Electromecanicã; 85 – la Secþiunea de Mine; 31 – la

Secþiunea Industrialã ºi 128 – la Secþiunea Silvicã).

Pentru a evidenþia eforturile ªcoalei Politehnice din Bucureºti pentru a fi în

rând cu instituþiile similare din þãrile europene, reamintim numãrul mare de labo-

ratoare: Laboratorul de Fizicã; Laboratorul de Chimie Analiticã; Laboratorul de

Chimie Organicã ºi Petrol; Laboratorul de Chimie Tehnologicã ºi Electrochimie

(Laboratorul pentru elevi începãtori, Laboratorul pentru elevi avansaþi, Laboratorul

de calorimetrie, Laboratorul de electrochimie, Sala de Balanþe, Laboratorul de

electrochimie), Laboratorul de Mineralogie ºi Petrografie; Laboratorul de Geologie

ºi Paleontologie, Laboratorul de Botanicã; Laboratorul de Electrotehnicã

(Laboratorul pentru învãþãmântul elevilor, Laboratorul de încercãri industriale);

Laboratorul de Electrocomunicaþii; Laboratorul de Fizicã Industrialã; Laboratorul

de Motori cu Ardere Internã; Laboratorul de Aerodinamicã; Laboratorul de

Metalurgie; Laboratorul de Textile; Laboratorul de Zahãr; Laboratorul de Soluri;

Laboratorul ºi Muzeul de Hygiena Industriilor; Institutul pentru Încercarea

Materialelor ºi Analize Industriale.

ªcoala Politehnicã dispunea de Muzeul Industrial (situat în Parcul Carol I),

care a luat fiinþã în anul 1927 cu ocazia expoziþiei primul Congres Internaþional

de Foraje þinut în Bucureºti, organizatorii acestui congres ºi expoziþiei lãsând

ªcoalei Politehnice, o parte din obiectele expuse.

La 1 februarie 1930 Ernest Abason a fost numit subdirector al ªcoalei Poli-

tehnice din Bucureºti.

În anii 1930-1931 au fost fãcute urmãtoarele numiri de cadre didactice:

Paul Steehlin (profesor titular provizoriu), pentru disciplinele Chimie tehnologicã
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ºi Electrochimie; Eugen Chirnoagã (profesor suplinitor), pentru disciplina Chimie

analiticã; Ion Constantinescu (conferenþiar titular definitiv), pentru disciplina

Telegrafie ºi telefonie; Enric Oteteleºanu (conferenþiar titular provizoriu), pentru

disciplina Meteorologie ºi climatoligie; Dimitrie Sburlan (conferenþiar suplinitor),

pentru disciplinele Drumuri ºi instalaþii de transport forestier ºi Ferãstraie ºi

maºini de debitat lemnul; Gheorghe Petrescu (conferenþiar suplinitor), pentru

disciplina Electricitate ºi electrotehnicã; Ion Huber-Panu (conferenþiar suplinitor),

pentru disciplina Prepararea minereurilor; Gheorghe Rohr (însãrcinat cu supliniri),

pentru disciplina Maºini cu aburi; Vasile Ioachim (însãrcinat cu supliniri), pentru

disciplina Contabilitate; Ion Chiþulescu (însãrcinat cu supliniri), pentru disciplina

Geometrie descriptivã; Matei Niculescu (asistent titular definitiv), pentru disciplina

Chimie analiticã; Marcel Popescu (asistent titular definitiv), pentru disciplina

Mineralogie ºi petrografie; George Murgeanu (asistent titular definitiv), pentru

disciplina Geologie ºi paleontologie; Cristea Mateiescu (asistent titular definitiv),

pentru disciplina Mecanicã raþionalã ºi rezistenþa materialelor; Gheorghe Rohr

(asistent titular definitiv), pentru disciplina Maºini; Marcel Pompeiu (asistent titular

provizoriu) ºi Ion Stratilescu (asistent titular provizoriu), pentru disciplina

Construcþii; Constantin Lazu (asistent titular provizoriu), pentru disciplina

Electricitate ºi electrotehnicã; Mihai Hanganu (asistent titular provizoriu), pentru

disciplina Construcþii; Vasile Cerchez (asistent suplinitor), pentru disciplina Chimie

organicã; I. V. Pãtrãºcanu (asistent suplinitor), pentru disciplina Limba germanã;

Ion Linteº (asistent suplinitor), pentru disciplina Aviaþie; Anghel Vasilescu (asistent

suplinitor), pentru disciplina Electricitate ºi electrotehnicã; Mihail Sarian (asistent

suplinitor). pentru disciplina Geometrie analiticã; Petre Neamþu (asistent

suplinitor) pentru disciplina Electricitate ºi electrotehnicã. Eugen Ionicã (asistent

suplinitor), pentru disciplina Chimie tehnologicã ºi electrochimie; Neculai

Rodolphe Raclis (asistent suplinitor), pentru disciplina Analizã infinitezimalã;

Grigore Eliescu (asistent suplinitor) pentru disciplina Botanicã; Matei Marinescu

(asistent suplinitor), pentru disciplina Electrocomunicaþii; Mihai S. Gheorghiu

(asistent suplinitor), pentru disciplinele Cãi ferate ºi Beton armat, în anul 1930;

Mihai Manoilescu (profesor titular definitiv),pentru disciplina ªtiinþe economice,

organizare ºi raþionalizare; Elie Carafoli (profesor titular provizoriu), pentru

disciplina Aviaþie; Ion Chiþulescu (profesor suplinitor), pentru disciplina Geometrie

descriptivã; Constantin Georgescu (profesor sulinitor), pentru disciplinele Botanicã

generalã ºi forestierã, Patologie vegetalã, Zoologie ºi etimologie forestierã; Ernest

Abason (conferenþiar titular definitiv), pentru disciplina Matematici generale;

Traian Negrescu (conferenþiar titular definitiv), pentru disciplina Metalurgia

fierului ºi maºini metalurgice; Ernest Toporescu (conferenþiar titular definitiv),

pentru disciplina Chimie generalã; Aurel A. Beleº (conferenþiar titular definitiv),

pentru disciplina Mecanicã raþionalã, rezistenþa materialelor ºi staticã graficã;
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Ioan Huber Panu (conferenþiar titular provizoriu), pentru disciplina Prepararea

mecanicã a minereurilor; Mihail Hangan (conferenþiar suplinitor), pentru disciplina

Beton armat; Grigore Zamfirescu (conferenþiar suplinitor), pentru disciplina

Tehnologia materialelor de aviaþie ºi construcþia avionului; Toma Ghiþulescu

(conferenþiar suplinitor), pentru disciplina Zãcãminte ºi prospecþiuni; Grigore

Vasilescu (asistent titular provizoriu), pentru disciplina Navigaþie interioarã ºi

maritimã; Grigore Eliescu (asistent titular provizoriu), pentru disciplina Zoologie

ºi entomologie; I. V. Pãtrãºcanu (asistent titular provizoriu), pentru disciplina Limba

germanã; Ion Nicoloni (asistent titular provizoriu), pentru disciplina Maºini;

Neculai Rodolphe Racliº (asistent suplinitor), pentru disciplina Analizã infini-

tezimalã; Mihai S. Gheorghiu (asistent suplinitor), pentru disciplina Edilitate;

Constantin Iliescu (asistent suplinitor), pentru disciplina Fizicã; Iosif

Ionescu-Muscel (asistent suplinitor), pentru disciplina Textile ºi zahãr; Ion

ªerbãnescu (asistent suplinitor), pentru disciplina Organe de maºini; Ilie Mircea

(asistent suplinitor), pentru disciplina Geologie ºi paleontologie; Alexandru Guþu

(asistent suplinitor), pentru disciplina Geometrie descriptivã; Ion Lãzãrescu

(asistent suplinitor) pentru disciplina Electricitate ºi electrotehnicã; Nicolae

Rucãreanu (asistent suplinitor), pentru disciplina Tehnologia lemnului ºi estimaþii

forestiere; Sergiu Pascovschi (asistent suplinitor), pentru disciplina Botanicã ºi

Iosif Ionescu-Muscel (asistent suplinitor) la Laboratorul de textile ºi zahãr, pentru

anul 1931.

La 20 mai 1931 profesorul Gheorghe Macovei a fost ales membru

corespondent al Academiei Române.

La 31 iulie 1931 (prin decretul nr.2811) a fost sancþionatã ºi promulgatã

Legea pentru recunoaºterea ca persoanã moralã a ºcolilor politehnice din Bucureºti

ºi Timiºoara, lege prin care cele douã ºcoli au fost scutite de orice impozit, taxe

sau timbru, fiind autorizate sã primeascã donaþiuni.

La 20 aprilie 1932, prin Decretul nr. 1444, a fost sancþionatã ºi promulgatã

Legea pentru organizarea învãþãmântului universitar, care, în esenþã, prevedea: -

rectorul este ales pe timp de cinci ani de cãtre profesorii titulari ºi profesorii

agregaþi din universitatea respectivã; - alegerea se face cu majoritate simplã ºi

este confirmatã prin decret; - rectorii ºi decanii sunt reeligibili o singurã datã în

continuare; - corpul didactic se compune din profesori titulari, profesori agregaþi

ºi conferenþiari, iar personalul ajutãtor se compune din ºefii de secþie, ºefii de

lucrãri, chimiºti, experþi lectori, asistenþi ºi preparatori; - ocuparea catedrelor se

face fie prin chemarea de cãtre Consiliul facultãþii a unui profesor agregat sau

conferenþiar definitiv la aceeaºi facultate sau de la facultãþi similare, fie prin concurs

care constã dintr-o expunere oralã publicã a candidatului asupra lucrãrilor sale

ºtiinþifice urmatã de un colocviu asupra acestor lucrãri ºi douã lecþiuni publice

urmate de colocvii în legãturã cu subiectele tratate în aceste lecþii; - aprecierea se
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face de o comisei formatã din ºapte membrii (patru profesori titulari de la facultatea

respectivã ºi trei profesori, câte un profesor titular delegat de fiecare din celelalte

facultãþi); - conferinþele se ocupã numai prin concurs cu probe asemãnãtoare; -

ºefii de lucrãri, lectorii se recomandã de consiliile facultãþilor pe bazã de titluri ºi

lucrãri ºtiinþifice, iar asistenþii pe bazã de titluri, solicitându-li-se doctoratul.

În continuare se prevãd detalii cu privire la personalul administrativ uni-

versitar, la controlul ºi disciplina personalului didactic universitar, la diplome,

disciplina studenþilor, bibliotecã, institute, clinici, laboratoare, seminarii, seminarii

pedagogice, oficii universitare, staþiuni, muzee ºi ateliere.

De remarcat cã în capitolul VII al legii, Dispoziþiuni tranzitorii, la articolul

85, se face precizarea: „Actualele secþiuni de Chimie industrialã, Electrotehnicã

ºi Chimie agricolã de pe lângã Facultatea de ªtiinþã din Bucureºti ºi cea din Iaºi

vor continua sã funcþioneze pe baza organizãrii lor actuale pânã când, prin legea

de reorganizare a învãþãmântului tehnic superior, se va concentra întregul

învãþãmânt tehnic superior, cuprinzând ºi secþiunile de mai sus, în Înalte ºcoli

tehnice, care se vor organiza în acest scop ºi în Academiile de înalte studii agricole”.

Aceste secþiuni au fost înfiinþate: - în 1906 – Institutul de Chimie de pe lângã

Facultatea de ªtiinþe a Universitãþii din Bucureºti, având specializãrile Chimie

Industrialã, Chimie Alimentarã ºi Chimie Agricolã ºi – în 1912 – Institutul

Electrotehnic de pe lângã Facultatea de ªtiinþe a Universitãþii din Bucureºti ºi

pregãteau ingineri ºi doctori ingineri.

În anul 1932 profesorul Ludovic Mrazec a fost ales preºedinte al Academiei

Române.

În acelaºi an (1932) au decedat Ion Vidraºcu – profesor titular definitiv la

disciplina Topografie ºi geodezie ºi Emil Severin – profesor titular definitiv la

disciplina Chimie organicã ºi aplicaþiile ei.

Prin Jurnalul Consiliului de Miniºtri nr. 1476 din 23 decembrie 1932, se

enunþã: „... avându-se în vedere trebuinþele de a se realiza economii bugetare...

pânã la noi dispoziþiuni se suspendã orice publicaþii de locuri de vacanþã ºi nu se

mai dã nici unui fel de lucrãri în legãturã cu ocuparea catedrelor”.

Prin decizia ministerialã nr. 67247 din 1933, ªcoala Politehnicã din Bucureºti

a primit 463.125 lei pentru plata profesorilor ºi pentru cheltuieli cerute de pregãtirea

militarã a studenþilor pe anul 1933-1934.

Prin decizia ministerialã nr.73106 din 1933, inginerul Alexandru Guþu a

fost numit pe data de 1 aprilie 1933 membru cu voce consultativã în Consiliul de

Perfecþionare al ªcolii Politehnice din Bucureºti, pe timp de un an.

Prin decizia ministerialã nr. 12897 din 1933, absolvenþii ªcolii de conductori

ºi ai ªcolii superioare de arte ºi meserii se puteau prezenta la concursul de admitere

în anul preparator al ºcolilor politehnice dacã absolviserã ºcoala cu un calificativ

superior ºi dacã treceau cu succes, în prealabil, un colocviu de limba românã,
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istorie, geografie, cosmografie, logicã ºi psihologie ºi un examen scris de limba

francezã, numãrul de locuri pentru aceºtia fiind limitat prin hotãrâre a Consiliului

profesoral. Amintim cã pânã în anul 1933 nu erau primiþi decât absolvenþii secþiei

reale a liceelor, bacalaureaþi.

Prin decretul nr. 2501 din 23 septembrie 1933 s-a aprobat un Regulament

privind pregãtirea militarã a elevilor ºcolilor politehnice, care prevedea urmã-

toarele: - elevii erau încorporaþi în ultimul an de studii, la 1 martie, la Secþia de

pregãtire militarã ce funcþiona pe lângã ºcoala politehnicã respectivã; - urmau

timp de patru luni cursuri teoretice ºi instrucþie practicã; - luna iulie era intervalul

de timp de concediu; - în luna august elevii fãceau un stagiu de o lunã la centrul de

instrucþie al armei respective; - în luna septembrie ºi octombrie urma un stagiu de

douã luni la un corp de trupã din arma respectivã; - în a doua jumãtate a lunii

octombrie avea loc examenul pentru gradul de sublocotenent de rezervã. În decret

se dãdeau detalii cu privire la conþinutul fiecãrui stagiu de pregãtire militarã.

În anul 1933 Aurel Ioanovici a fost numit profesor onorific de Construcþii

civile ºi fundaþii.

În anii 1932-1933 s-au fãcut urmãtoarele numiri de cadre didactice: Eugen

Chirnoagã (profesor cu titlu provizoriu), pentru disciplina Chimie analiticã; Vasile

Cerkez (profesor suplinitor), pentru disciplina Chimie anorganicã ºi petrol; Ion

Davidescu (conferenþiar cu titlu provizoriu), la cursul de Arhitecturã; Mihai

Plãtãreanu (conferenþiar cu titlu provizoriu), la disciplina Contabilitate, finanþe ºi

comerþ; Dumitru Teodorescu (asistent cu titlu provizoriu), la disciplina Fizicã;

Vasile Cerkez (asistent cu titlu provizoriu), la disciplina Chimie organicã; Petre

Neamþu (asistent cu titlul provizoriu), la disciplina Electrotehnicã; Vlad Rãdescu

(asistent cu titlu provizoriu), la disciplina Electricitate ºi electrotehnicã; Stavri

Ghiolu (asistent cu titlu provizoriu), la disciplinele Fizicã industrialã ºi Maºini

hidraulice; Dumitru Teodorescu (asistent suplinitor), la disciplina Fizicã ºi Ion C.

Dumitrescu (asistent suplinitor), la disciplina Rezistenþa materialelor ºi staticã

graficã, în anul 1932; Elie Carafoli (profesor titular definitiv), pentru disciplina

Aviaþie; Cezar Orãºanu (profesor suplinitor), pentru disciplina Topografie ºi

geodezie; Dimitrie Drâmbã (profesor suplinitor), pentru disciplina Administraþie

ºi politicã forestierã; Teodor Tãnãsescu (conferenþiar titular definitiv), pentru

disciplina Radiocomunicaþii; Nicolae Ciorãnescu (conferenþiar titular definitiv),

pentru disciplina Matematici generale (pentru anul preparator); ªerban C. Solacolu

(conferenþiar suplinitor), pentru disciplina Tehnologia materialelor de construcþii

ºi ceramicã; Scarlat Fotino (conferenþiar suplinitor) pentru disciplina Desen

constructiv; Luca Bãdescu (asistent titular definitiv), D. Stan (asistent titular

definitiv) ºi I. Popescu (asistent titular definitiv) pentru disciplina Poduri; Gh.

Manolescu (asistent titular definitiv), pentru disciplina Mineralogie ºi petografie;

C. Lazu (asistent titular definitiv) pentru disciplina Electricitate ºi electrotehnicã;
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Mihail Hangan (asistent titular definitiv), pentru disciplina Construcþii; Constantin

Dinculescu (asistent titular definitiv) ºi Gheorghe Petrescu (asistent titular

definitiv), pentru disciplina Electricitate ºi electrotehnicã; Eugen Ionicã (asistent

titular provizoriu), pentru disciplina Electrochimie; Emilian Bratu (asistent titular

provizoriu), pentru disciplina Chimie tehnologicã; Mihail Sarian (asistent titular

provizoriu), pentru disciplina Geometrie analiticã; D. Teodorescu (asistent titular

provizoriu), pentru disciplina Fizicã; Iosif Ionescu – Muscel (asistent titular

provizoriu), pentru disciplina Textile ºi zahãr; Alexandru Popescu (asistent titular

provizoriu), pentru disciplina Electricitate ºi electrotehnicã; Matei Marinescu

(asistent titular provizoriu), la disciplina Electrocomunicaþii; Marcel Georgescu

(asistent titular provizoriu), la disciplina Exploatãri miniere; Gheorghe Manea

(asistent titular provizoriu), pentru disciplina Organe de maºini; ªtefan Mantea

(asistent titular provizoriu) ºi Jeana Buzincu (asistent titular provizoriu) pentru

disciplina Metalurgie; Victor Popescu (asistent suplinitor), pentru disciplina Poduri;

Eugenia Chirnoagã (asistent suplinitor), la disciplina Chimie analiticã; Mihai

Dumitrescu (asistent suplinitor) la disciplina Desen; Gheroghe Petrescu-Prahova

(asistent suplinitor), la disciplina Construcþii, în anul 1933.

La 24 mai 1934 profesorul Dimitrie Pompeiu a fost ales membru titular al

Academiei Române.

În anul 1934 are loc o dezbatere amplã în Senat ºi Camerã pentru amendarea

Legii învãþãmântului din anul 1932, în sensul concentrãrii învãþãmântului superior

în ºcolile politehnice. Amendamentul propus de profesorul Constantin Buºilã ºi

susþinut de primul ministru Nicolae Iorga avea urmãtorul text: „Actualele secþiuni

de Chimie Industrialã, Electrotehnicã ºi Chimie Agricolã de pe lângã Facultatea

de ªtiinþe a Universitãþii din Bucureºti vor cãuta sã funcþioneze, pânã când, prin

legea de reorganizare a învãþãmântului tehnic superior, cuprinzând ºi secþiunile

de mai sus, în Înaltele ªcoli Tehnice, care se vor organiza în acest scop ºi Academiile

de înalte studii agricole”.

Constantin Buºilã (1877-1949) a fost absolvent

al ªcolii Naþionale de Poduri ºi ªosele din Bucureºti, în

anul 1900. Acesta a fost un organizator important al

energeticii româneºti. A urmat cursuri de perfecþionare

la Institutul de Electrotehnicã Monteiore de la Liège,

Belgia. A lucrat la construcþia portului Constanþa, sub

conducerea inginerului Anghel Salighy, unde a proiectat

centrala electricã Diesel, a cãrei putere instalatã era de

1600 CP ºi al cãrei director a fost timp de cinci ani

(1904-1909). A fost secretar general la Ministerul

Lucrãrilor Publice, când Anghel Saligny a devenit

ministrul lucrãrilor publice (1918-1919). A contribuit
Constantin Buºilã

(1877–1949)
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la dezvoltarea industriei petroliere prin modernizarea centralelor electrice de la

Câmpina, Floreºti, Ploieºti ºi Slãnic Prahova, care furnizau energie electricã la

exploatãrile ºi rafinãriile petroliere. A pus în funcþiune calea feratã electricã

Arad-Podgoria. În 1910 a devenit profesor de Lucrãri grafice la ªcoala Naþionalã

de Poduri ºi ªosele din Bucureºti; în 1916 a fost numit profesor de Tehnologie

mecanicã, organe de maºini ºi aparate de ridicat. A fost prorector al ªcolii

Politehnice din Bucureºti ºi decan al Facultãþii de electromecanicã. A fost ministru

al Lucrãrilor Publice ºi comunicaþiilor în 1941-1943 (5 august). A încetat din

viaþã în închisorile comuniste (Aiud, 1949).

La 15 iunie 1934, în baza principiilor stabilite de Consiliul de perfecþionare,

ªcolii Politehnice din Bucureºti i se aprobã dreptul de a acorda titlul ºtiinþific de

doctor-inginer. Pânã în anul 1948, când doctoratul la ªcoala Politehnicã din

Bucureºti a fost desfiinþat (ca de altfel în întregul învãþãmânt superior din România)

pentru patru ani, urmând sã fie reorganizat, au fost susþinute teze de doctorat sub

conducerea ºtiinþificã a profesorilor Traian Negrescu, Costin Neniþescu, Emil

Filipescu, Aurel Beleº, Nicolae Vasilescu-Karpen, Ion S. Gheorghiu, Negoiþã

Dãnãilã, ªerban Solacolu etc.

ªcoala Politehnicã din Timiºoara primeºte dreptul de a conferi titlul de

doctor-inginer în anul 1935, dar reglementarea procedurii a fost aprobatã de

Consiliul de Perfecþionare Profesionalã în anul 1937. Primul titlu de doctor-inginer

la ªcoala Politehnicã din Timiºoara se acordã în anul 1939 lui ªtefan Nãdãºan.

În anii 1934-1935 s-au fãcut urmãtoarele numiri de cadre didactice: Paul

Staehelin (profesor titular definitiv), pentru disciplina Chimie tehnologicã ºi

electrochimie; Traian Negrescu (profesor titular definitiv), pentru disciplina

Metalurgie; Ernest Abason (profesor titular definitiv), pentru disciplina Geometrie

descriptivã ºi aplicaþiile ei; ªtefan Ghika-Budeºti (profesor suplinitor), pentru

disciplina Mineralogie ºi petrografie; Dimitrie Sburlan (profesor suplinitor), pentru

disciplina Instalaþii de transport, construcþii forestiere, ferãstraie, industria

mecanicã a lemnului; Grigore Zamfirescu (conferenþiar cu titlu provizoriu), pentru

disciplina Tehnologia motoarelor de aviaþie ºi construcþia avionului; Gheorghe

Petrescu (conferenþiar cu titlu provizoriu), pentru disciplina Electricitate ºi

electrotehnicã; Neculai Rodolphe Racliº (conferenþiar suplinitor), pentru disciplina

Matematici generale; Stavri Ghiolu (asistent titular definitiv), pentru disciplina

Fizicã industrialã; Grigore Iliescu (asistent titular definitiv), pentru disciplina

Zoologie ºi entomolgie; Ion Chiþulescu (asistent titular definitiv), pentru disciplina

Desen; Victor Popescu (asistent titular provizoriu) ºi Corneliu Antoniu (asistent

titular provizoriu), pentru disciplina Poduri; Ion Zamfirescu-Poºulescu (asistent

titular provizoriu), la disciplina Maºini-motoare termice; Marcel Pompeiu (asistent

titular provizoriu) ºi Ion Stratilescu (asistent titular provizoriu), la disciplina

Construcþii; Dumitru Ionescu (asistent suplinitor), la disciplina Chimie generalã;
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Florin Manoliu (asistent suplinitor), la disciplina Economie politicã ºi raþionalizare;

Valeriu Voinea Dinu (asistent suplinitor), la disciplina Drept, legislaþie silvicã,

vânãtoare ºi pescuit, în anul 1934; Eugen Chirnoagã (profesor titular definitiv), la

disciplina Chimie analiticã; Grigore Vasilescu (profesor suplinitor), la disciplina

Navigaþie interioarã ºi maritimã; Mihail Plãtãreanu (profesor suplinitor), la

disciplina Politicã ºi legislaþie economicã ºi socialã; Dumitru Pastia (profesor

suplinitor) ºi Dorin Pavel (profesor suplinitor), la disciplina Construcþia oraºelor,

îmbunãtãþiri funciare ºi maºini hidraulice; Costin. D. Neniþescu (profesor

suplinitor), la disciplina Chimie organicã ºi aplicaþiile ei; Enric Oteteleºanu

(conferenþiar titular definitiv), la disciplina Meteorologie ºi climatologie; Cristea

Niculescu (conferenþiar suplinitor), la disciplina Poduri; Niculae Petrulian

(conferenþiar suplinitor), la disciplina Zãcãminte metalifere ºi prospecþiuni; Niculae

Râmniceanu (conferenþiar suplinitor), la disciplina Drept ºi legislaþie uzualã; Vasile

Cerkez (conferenþiar suplinitor), la disciplina Chimie organicã ºi petrol; Petre

Neamþu (asistent titular definitiv) ºi Vlad Rãdulescu (asistent titular definitiv), la

disciplina Electricitate ºi electrotehnicã, în anul 1935.

Pentru a da informaþii cât mai complete, credem cã este necesar sã prezentãm

organele de conducere, personalul administrativ, cadrele didactice, personalul

laboratoarelor de învãþãmânt, personalul de conducere al cursurilor de pregãtire

militarã al ºcolii, programul de cursuri ºi de lucrãri practice º.a. pentru unul din

anii universitari. Am dispus de aceste situaþii pentru anul universitar 1934-1935.

Consiliul Profesoral (format din profesori titulari definitivi): Ernest Abason,

Ion Arapu, Vasile Bianu, Constantin Budeanu, Constantin Buºilã, Ion Cantuniari,

Elie Carafoli, Eugen Chirnoagã, Marin Drãcea, Gheorghe Em. Filipescu, Dionisie

Germani, Ion S. Gheorghiu, Andrei Ioachimescu, Ion Ionescu, Gheorghe Macovei,

Mihail Manoilescu, Constantin R. Mircea, Gheorghe Nedici, Traian Negrescu,

Dimitrie Pompei, Gheorghe Popescu, Mircea E. Radu, Paul Staehelin, Grigore

Stratilescu, Eugeniu ªtefãnescu, Radu Ioan ªtefãnescu, Vintilã Stinghe, Gheorghe

Þiþeica, Nicolae Vasilescu Karpen.

Consiliul de Perfecþionare (pe anul 1934-1935)

– Preºedinte: Nicolae Vasilescu-Karpen, inginer inspector general, doctor

în ºtiinþe fizice, membru al Academiei Române, fost ministru, director (rector) ºi

profesor al ªcolii Politehnice din Bucureºti.

– Membrii: Gheorghe Þiþeica, doctor în ºtiinþele matematice, profesor al

Universitãþii din Bucureºti ºi la ªcoala Politehnicã, membru al Academiei Române,

delegat al Academiei Române; Ion Vardala, inginer inspector general, director

general al porturilor în M.L.P-C., membru al Consiliului Tehnic Superior, delegat

de Consiliul Tehnic Superior; Aurel Þânþãreanu, inginer, director general al Minelor

din Ministerul de Industrie ºi Comerþ (M.I.C.), delegat de M.I.C.; Constantin R.

Mircea, inginer, profesor al ªcolii Politehnice ºi preºedinte al Secþiei de Mine,
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delegat al M.I.C.; Ion Comaniciu, inginer consilier silvic, delegat al Ministerului

de Agriculturã ºi Domenii; Negoiþã Dãnãilã, doctor inginer, profesor la

Universitatea din Bucureºti, delegat de Facultatea de ªtiinþe a Universitãþii din

Bucureºti; Grigore Stratilescu, inginer, profesor al ªcolii Politehnice din Bucureºti,

preºedinte al Secþiei de Costrucþii; Constantin Buºilã, inginer, profesor al ªcolii

Politehnice din Bucureºti, preºedinte al Secþiei de Electromecanicã; Vasile Bianu,

inginer electrician, doctor în ºtiinþele fizice, profesor al ªcolii Politehnice din

Bucureºti, preºedinte al Secþiei Industriale; Vintilã Stinghe, inginer inspector

general, profesor al ªcolii Politehnice din Bucureºti, preºedintele Secþiei Silvice;

Gheorghe Em. Filipescu, inginer, profesor al ªcolii Politehnice din Bucureºti,

vicepreºedintele Secþiei de Construcþii; Dionisie Germani, inginer, profesor al

ªcolii Politehnice, vicepreºedintele Secþiei Electromecanice; Gheorghe Macovei,

doctor în ºtiinþele naturale, profesor al ªcolii Politehnice din Bucureºti,

vicepreºedinte al Secþiei de Mine; Marin Drãcea, inginer consilier silvic, profesor

al ªcolii Politehnice din Bucureºti, vicepreºedintele Secþei Silvice; Andrei

Ioachimescu, inginer, profesor al ªcolii Politehnice din Bucureºti, delegat de

Consiliul Profesoral; Alexandru Guþu, inginer electromecanic, asistent suplinitor

la disciplina de Geometrie descriptivã, delegat cu voce consultativã ca fost elev al

ªcolii Politehnice din Bucureºti; Zaharia Constantinescu, inginer de mine, delegat

cu voce consultativã ca fost elev al ªcolii Politehnice din Bucureºti; Ernest Abason,

inginer ºef, doctor în matematici, profesor ºi subdirector de studii al ªcolii Poli-

tehnice din Bucureºti.

Comitetul de Direcþiune (pe anul 1934-1935)

– Preºedinte: Nicolae Vasilescu Karpen

– Membri: Grigore Stratilescu, preºedintele Secþiei de Construcþii;

Constantin Buºilã, preºedintele Secþiei de Electromecanicã; Constantin R. Mircea,

preºedintele Secþiei de Mine; Vasile Bianu, preºedintele Secþiei Industriale; Vintilã

Stinghe, preºedintele Secþiei Silvice; Gheorghe Em. Filipescu, vicepreºedintele

Secþiei de Construcþii; Dimitrie Germani, vicepreºedintele Secþiei de Electro-

mecanicã; Gheorghe Macovei, vicepreºedintele Secþiei de Mine; Marin Drãcea,

vicepreºedintele Secþiei Silvice; Andrei Ioachimescu, delegatul Consilului

Profesoral; Ernest Abason, profesor ºi subdirector de studii al ªcolii Politehnice

din Bucureºti; Alexe P. Ostaºco, subdirector administrativ al ªcolii Politehnice

din Bucureºti.

Profesori onorari: Petre Antonescu, inginer silvic, fost profesor ºi director

al ªcolii de Silviculturã de la Brãneºti. Fost profesor ºi preºedinte al Secþiei Silvice

în ªcoala Politehnicã din Bucureºti; Emannuel David, doctor în ºtiinþele

matematice. Fost profesor al ªcolii Politehnice ºi fost profesor la Universitatea

din Bucureºti; Alexandru Davidescu, inginer  fost profesor ºi preºedinte al Secþiei

de Construcþii, ªcoala Politehnicã din Bucureºti; Paul Grunau, inginer silvic, fost
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profesor ºi director al ªcolii de Silviculturã de la Brãneºti, precum ºi fost profesor

al ªcolii Politehnice din Bucureºti; Constantin M. Mironescu, inginer inspector

general, fost profesor ºi director al ªcolii Naþionale de Poduri ºi ªosele din

Bucureºti; Nicolae Saegiu, inginer de mine, fost profesor al ªcolii Politehnice din

Bucureºti.

Personalul administrativ

– Director (rector): Nicolae Vasilescu Karpen, inginer inspector general.

Doctor în ºtiinþe fizice. Membru al Academiei Române. Profesor al ªcolii Poli-

tehnice din Bucureºti.

– Subdirectori: Ernest Abason, inginer ºef. Doctor în ºtiinþele matematice.

Profesor ºi subdirector al ªcolii Politehnice din Bucureºti; Alexe Ostaºco, inginer.

– Serviciul tehnic ºi administrativ: Valeriu Vlãdescu, inginer, ºeful

Serviciului Tehnic ºi Administrativ.

– Secretariatul: Carol Ionescu, inginer, ºeful secretariatului ºi secretar al

Secþiei Silvice; Dimitrie Gãvãnescu, secretar al Secþiei Silvice; Iordache Bularda,

chestor ºi secretar al Secþiei de Construcþii; Nicolae Vendel, secretar al Secþiei de

Electromecanicã ºi al anului preparator; Ana Doican, secretara Secþiei de Mine ºi

a Secþiei Industriale; Natalia Cazacu, secretara biroului pentru practica de varã.

– Casieria: Gheorghe Ionescu, casier.

– Contabilitatea: Elie Bringuier, contabil ºef; Dumitru Silii, contabil; Ion

Tiganu, contabil; Grigore Borcan, casier ajutor.

– Registratura ºi arhiva: Emanoil Comãnescu, registrator-arhivar; Ion Cazoni,

registrator; Emilia Chitic, dactilografã; Irina Pãtraºcu, dactilografã.

– Serviciul medical: Virgil Troteanu, doctor în medicinã, conferenþiar ºi

medic al ªcolii Politehnice din Bucureºti; Gheorghe Sârbulescu, doctor în medi-

cinã, medic asistent.

– Biblioteca: Paul Staehelin, inginer. Doctor în ºtinþe. Profesor al ªcolii

Politehnice din Bucureºti. Bibliotecar; Ioan Farcaº, bibliotecar ajutor clasa I;

Octavian Pãduraru, inginer electromecanic. Bibliotecar clasa I; Francisc Visler,

bibliotecar ajutor clasa a II-a; Alexandru Teodorescu, custode; Mihail Moiceanu,

custode; Tudosie Racu, custode.

– Intendenþa: Emanoil Nicolae, intendent.

– Personalul didactic

– Profesori titulari definitivi

1. Ernest Abason, inginer. Doctor în matematici. Profesor de Geometrie

descriptivã ºi aplicaþiuni.

2. Ion Arapu, inginer. Profesor de Fizicã industrialã.

3. Vasile Bianu, inginer electrician. Doctor în ºtiinþele fizice. Profesor de

Fizicã generalã.

4. Constantin Budeanu, inginer. Profesor de Mãsuri electrice ºi Tracþiune

electricã.
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5. Constantin Buºilã, inginer. Profesor de Tehnologie mecanicã ºi Organe

de Maºini.

6. Ion Cantuniari, inginer ºef. Profesor de Maºini cu aburi.

7. Elie Carafoli, inginer. Doctor în ºtiinþe. Profesor de Aviaþie.

8. Eugen Chirnoagã. Doctor în chimie. Profesor de Chimie analiticã.

9. Marin Drãcea, inginer inspector general silvic. Doctor în ºtiinþele

economice silvice. Profesor de Silviculturã, împãduriri ºi regenerãri; Exploatarea

pãdurilor ºi Tehnologia lemnului.

10. Gheorghe Em. Filipescu, inginer. Profesor de Rezistenþa materialelor ºi

Staticã graficã.

11. Dionisie Germani, inginer. Profesor de Hidraulicã ºi Instalaþiuni

hidro-electrice.

12. Ion S. Gheorghiu, inginer-ºef. Profesor de Calculul, construcþia ºi

încercãrile maºinilor electrice.

13. Andrei Ioachimescu, inginer. Licenþiat în Matematici. Profesor de

Mecanicã raþionalã.

14. Ion Ionescu, inginer inspector general. Profesor de Poduri.

15. Gheorghe Macovei. Doctor în ºtiinþele naturale. Profesor de Geologie

ºi Paleontologie.

16. Mihail Manoilesu, inginer. Profesor de Economie politicã ºi Raþio-

nalizare.

17. Constantin R. Mircea, inginer. Profesor de Exploatãri miniere.

18. Gheorghe Nedici, doctor în ªtiinþe politice ºi în Drept. Consilier la Înalta

Curte de Casaþie. Profesor de Drept ºi legislaþie silvicã, vânãtoare ºi pescuit.

19. Traian Negrescu, inginer. Doctor în ªtiinþele fizico-chimice. Profesor

de Metalurgie generalã.

20. Dimitrie Pompeiu, doctor în matematici. Profesor de Geometrie analiticã.

21. Gheorghe Popescu, inginer inspector general. Profesor de Navigaþie

interioarã ºi maritimã.

22. Mircea E. Radu, inginer-inspector. Profesor de Construcþii civile ºi Beton

armat.

23. Paul Staehelin, inginer. Doctor în filosofie. Profesor de chimie tehno-

logicã ºi Electrochimie.

24. Vintilã Stinghe, inginer-inspector general silvic. Profesor de Estimaþii

ºi Expertize forestiere, corecþia torenþilor ºi amelioraþiuni pastorale.

25. Grigore Stratilescu, inginer-inspector general. Profesor de Cãi ferate.

26. Eugen N. ªtefãnescu, inginer-inspector general. Profesor de Drumuri,

Cãi ferate, ºosele ºi strãzi.

27. Radu Ioan ªtefãnescu, inginer. Profesor de Centrale electrice,

Transportul, distribuþia ºi utilizarea energiei electrice.
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28. Gheorghe Þiþeica, doctor în matematici. Profesor de Analizã infi-

nitezimalã.

29. Nicolae Vasilescu Karpen, inginer-inspector general. Doctor în ºtiinþe

fizice. Profesor de Electricitate ºi electrotehnicã.

Profesori suplinitori

1. Dumitru Drâmbã, inginer-inspector general silvic. Doctor în ºtiinþe.

Profesor de Administraþia ºi Politicã forestierã.

2. Theodor Ficºinescu, inginer. Profesor de Foraje ºi Industria extractivã a

petrolului ºi a gazelor.

3. Constantin Georgescu, inginer. Doctor în ªtiinþele naturale. Profesor de

Botanicã generalã ºi forestierã ºi Patologie vegetalã.

4. ªtefan Ghika-Budeºti, licenþiat în ºtiinþe ºi doctor în Geologie. Profesor

de Mineralogie ºi petrografie.

5. Costin Neniþescu, inginer. Doctor în chimie. Profesor de chimie organicã

ºi aplicaþiunile ei.

6. Cezar Orãºanu, inginer-ºef. Profesor de Topografie ºi geodezie.

7. Dorin Pavel, doctor inginer. Profesor de Îmbunãtãþiri funciare, Construcþia

oraºelor ºi Maºini hidraulice.

8. Mihail Plãtãreanu, doctor în ºtiiinþe economice. Profesor de Politicã ºi

legislaþie economicã ºi socialã.

9. Dimitrie Sburlan, inginer. Profesor de Instalaþii de transport, Construcþii

forestiere, ferãstrae ºi Maºini forestiere, industria mecanicã a lemnului.

10. Henri Theodoru, inginer. Profesor de Edilitate.

11. Ernest Toporescu, doctor în ºtiinþele fizice. Profesor de Chimie generalã.

12. Grigore Vasilescu, inginer. Profesor de Navigaþie interioarã ºi maritimã.

Profesori onorifici

1. Aurel Ioanovici, inginer. Profesor de Construcþii civile ºi Fundaþii.

Conferenþiari titulari definitivi

1. Ion Balinsk, inginer ºef. Conferenþiar de Desen industrial.

2. Dumitru Bãiatu, inginer. Conferenþiar de Desen industrial ºi Tehnologie

mecanicã.

3. Aurel Beleº, inginer. Conferenþiar de Mecanicã, rezistenþã ºi staticã graficã.

4. Corneliu Casassovici, inginer. Conferenþiar de Industrii textile ºi zahãr.

5. Nicolae Ciorãnescu, doctor în ºtiinþe. Conferenþiar de Matematici generale

pentru anul preparator.

6. Ion Constantinescu, inginer. Licenþiat în matematici. Conferenþiar de

Electrocomunicaþii, telegrafie ºi telefoane.

7. Dumitru Drâmbã, inginer inspector general silvic. Doctor în ºtiinþe.

Conferenþiar de Topografie forestierã, Hotãrnicii ºi Cadastru ºi lucrãri pe teren.
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8. Ion Drosescu, inginer. Conferenþiar de Curs general de maºini.

9. Ion Huber Panu, doctor inginer. Conferenþiar de Prepararea mecanicã a

minereurilor.

10. Gheorghe T. Nicolau, inginer inspector general. Conferenþiar de Motori

termici, Maºini frigorifice ºi Compresoare.

11. Cezar Orãºanu, inginer ºef. Conferenþiar de Curs general de Construcþii.

12. Enric Oteteliºanu, doctor în ºtiinþele fizico-chimice. Conferenþiar de

Meteorologie ºi climatologie.

13. Gheorghe Pantazi, inginer de mine. Conferenþiar de Topografie minierã.

14. Mihail Plãtãreanu, doctor în ºtiinþe economice. Conferenþiar de Finanþe,

comerþ ºi contabilitate.

15. Teodor Tãnãsescu, inginer. Licenþiat în matematici. Asolvent al

Colegiului Marconi (Anglia). Conferenþiar de Radiocomunicaþii.

16. Ernest Toporescu, doctor în ºtiinþe fizice. Conferenþiar de Chimie

generalã.

17. Aurel Zãnescu, inginer ºef. Conferenþiar de Locomotive, vagoane ºi

maºini de ridicat.

Conferenþiari titulari provizorii

1. Ion A. Davidescu, arhitect. Conferenþiar de Arhitecturã.

2. Gheorghe Petrescu, inginer. Conferenþiar de Electricitate ºi electrotehnicã.

3. Grigore Zamfirescu, inginer. Conferenþiar de Tehnologia materilalelor

de aviaþie ºi construcþia avionului.

Conferenþiari suplinitori

1. Vasile Cerkez, inginer. Doctor în chimie. Conferenþiar de Chimie organicã

ºi petrol.

2. Scarlat Fotino, inginer. Conferenþiar la cursul de Desen constructiv.

3. Mihail Hangan, inginer.Conferenþiar de Beton Armat.

4. Cristea Niculescu, inginer. Conferenþiar la Catedra de Poduri.

5. Nicolae Petrulian, inginer, doctor în ºtiinþe. Conferenþiar la Zãcãminte

metalifere ºi Prospecþiuni.

6. Rodolphe Neculai Racliº, doctor în ºtiinþe, inginer. Conferenþiar de

Matematici generale.

7. Nicolae Râmniceanu, doctor în drept. Conferenþiar de Legislaþie uzualã

ºi Drept minier.

8. ªerban Solacolu, inginer. Conferenþiar de Tehnologia materialelor de

construcþii ºi ceramicã.

9. Nicolae Stãnescu, inginer. Conferenþiar de Instalaþii mecanice ºi Maºini

miniere.

10. Virgil Troteanu, doctor în medicinã. Conferenþiar de Higienã industrialã.
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Însãrcinaþi cu conferinþe

1. Dumitru Bardan, doctor în chimie. Însãrcinat cu conferinþe de Gaze de

luptã ºi apãrarea contra lor.

2. Alexandru Bunescu, inginer. Însãrcinat cu conferinþe de Industrii grafice.

3. Dumitru Dumitriu, licenþiat în ºtiinþele fizico-chimice. Însãrcinat cu

conferinþe de chimie vegetalã.

4. Grigore Eliescu, însãrcinat cu conferinþe de Entomologie, Zoologie

forestierã ºi Protecþia pãdurilor.

5. Zoe Gheþu, doctor în limba ºi literatura englezã (diplomatã a Universitãþii

din Londra). Însãrcinat cu lecþiuni de limba englezã.

6. Andrei Manea, doctor în chimie. Însãrcinat cu conferinþe de Industria

tãbãcãriei.

7. Matei Marinescu, însãrcinat cu conferinþe de „Capitole speciale de

Electrocomunicaþii“.

8. Ion Nicolini, inginer. Însãrcinat cu conferinþe de Automobile.

9. Matei Niculescu, doctor în chimie. Însãrcinat cu conferinþe de Industrii

fermentative ºi alimentare.

10. Gheorghe Pandele, doctor în chimie. Însãrcinat cu conferinþe de Industria

explozibililor.

11. Dumitru Pastia, inginer. Însãrcinat cu conferinþe de Amenajarea cãderilor

de apã.

12. Ion V. Pãtrãºcanu, doctor în filologia germanã. Însãrcinat cu conferinþe

de Limba germanã.

13. Emil Protopopescu-Pake, licenþiat în ºtiinþele fizico-chimice. Însãrcinat

cu conferinþe de Soluri.

14. Victor Rogalski, doctor în filologia germanã modernã. Însãrcinat cu

lecþiuni de limba germanã.

15. Constantin Sava-Goiu, inginer-inspector silvic. Însãrcinat cu conferinþe

de Comerþul lemnului.

Asistenþi titulari definitivi

1. Gheorghe Baboianu, licenþiat în ºtiinþele fizico-chimice. Inginer sucrier.

Asistent pe lângã cursul de Chimie organicã.

2. Luca Bãdescu, inginer. Asistent pe lângã cursurile de Poduri.

3. Vasile Cerchez, inginer. Doctor în chimie. Asistent pe lângã cursul Chimie

ºi petrol.

4. Ion Chiþulescu, inginer ºef. Asistent pe lângã cursul de Geometrie

descriptivã ºi aplicativã.

5. Dumitru Dumitriu, licenþiat în ºtiinþele fizico-chimice. Asistent pe lângã

cursul de chimie generalã.
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6. Constantin Dinculescu, inginer. Asistent pe lângã cursurile de Electricitate

ºi Electrotehnicã.

7. Grigore Eliescu, inginer silvic. Doctor în ºtiinþele naturale aplicate.

Asistent la Zoologie ºi Entomologie silvicã.

8. Scarlat Fotino. Asistent pe lângã cursul de Desen constructiv ºi Construcþii

metalice.

9. Constantin Georgescu, inginer silvic. Doctor în ºtiinþele naturale. Asistent

pe lângã cursurile de Botanicã generalã ºi forestierã, Patologie vegetalã.

10. Mihail Hanganu, inginer. Asistent pe lângã cursurile de Construcþii.

11. Constantin Lazu, inginer. Asistent pe lângã cursurile de Electricitate ºi

Electrotehnicã.

12. Gheorghe Manolescu, doctor în ºtiinþele naturale. Asistent pe lângã

cursul de Mineralogie ºi petrografie.

13. Cristea Mateescu, inginer. Asistent pe lângã cursul de Rezistenþa mate-

rialelor ºi mecanicã raþionalã.

14. Alexandru Melencovici, licenþiat în matematici. Asistent pe lângã cursul

de Analizã infinitezimalã.

15. Claudiu Mititelu, inginer ºef. Licenþiat în matematici. Asistent pe lângã

cursul de Mecanicã raþionalã.

16. Gheorghe Murgeanu, doctor în ºtiinþe (specialitatea geologie aplicatã).

Asistent pe lângã cursul de Geologie ºi paleontologie.

17. Petre Neamþu, inginer. Asistent pe lângã cursurile de Electricitate ºi

Electrotehnicã.

18. Matei Niculescu, licenþiat în ºtiinþele fizico-chimice. Asistent pe lângã

cursul de chimie organicã.

19. Marcel Pompeiu, arhitect. Asistent pe lângã cursul de Construcþii civile.

20. Ion Popescu, inginer. Asistent pe lângã cursul de Poduri.

21. Marcel Popescu, licenþiat în ºtiinþe (specialitatea Geologie aplicatã).

Asistent pe lângã cursul de Geologie ºi paleontologie.

22. Vlad Rãdulescu, inginer. Asistent pe lângã cursurile de Electricitate ºi

Electrotehnicã.

23. Gheorghe Rohr, inginer. Asistent pe lângã cursurile de Maºini.

24. Dumitru Stan, inginer. Asistent pe lângã cursul de Staticã graficã.

25. Nicolae Stãnescu, inginer. Asistent pe lângã cursurile de Maºini.

26. Ghiolu Stavri, inginer. Asistent pe lângã cursurile de Maºini.

27. Ion Stratilescu, inginer. Asistent pe lângã cursul de Cãi ferate.

28. Henri Teodoru, inginer. Asistent pe lângã cursurile de Edilitate.

29. Ion St. Tomescu, inginer. Asistent pe lângã cursurile de Drumuri ºi

Topografie.

30. Grigore Vasilescu, inginer. Asistent pe lângã cursul de Navigaþie.
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Asistenþi titulari provizorii

1. Corneliu Antoniu, inginer. Asistent pe lângã cursurile de Poduri.

2. Emilian Bratu, inginer. Asistent pe lângã cursurile de Chimie tehnologicã

ºi Electrochimie.

3. Jeana Buzincu, inginer. Asistent pe lângã cursul de Metalurgie.

4. Marcel Georgescu, inginer. Asistent pe lângã cursul de Exploatãri miniere.

5. Eugen Ionicã, inginer. Doctor în chimie. Asistent pe lângã cursurile de

Chimie tehnologicã ºi Electrochimie.

6. Iosif Ionescu-Muscel, inginer. Asistent pe lângã cursul de Industrii textile

ºi zahãr.

7. Ion Gh. Lãzãrescu, inginer. Asistent pe lângã cursurile de Electricitate ºi

Electrotehnicã.

8. Gheorghe Manea, doctor inginer. Asistent pe lângã cursul de Organe de

maºini.

9. ªtefan Mantea, inginer. Asistent pe lângã cursul de Metalurgie generalã.

10. Matei Marinescu, inginer. Asistent pe lângã cursul de Electrocomunicaþii.

11. Ion Nicolini, inginer. Asistent pe lângã cursurile de de Maºini.

12. Ion Pãtraºcu, doctor în filologia germanã.

13. Alexandru Popescu, inginer. Asistent pe lângã cursurile de Electricitate

ºi Electrotehnicã.

14. Victor Popescu, inginer. Asistent pe lângã cursurile de Poduri.

15. Ion Posulescu Zamfirescu, inginer. Asistent pe lângã cursurile de Maºini.

16. Mihail Sarian, inginer. Asistent pe lângã cursul de Geometrie analiticã.

17. Dumitru Teodorescu, licenþiat în ºtiinþele fizico-chimice. Asistent pe

lângã cursul de Fizicã.

Asistenþi suplinitori

1. Gheorghe Antonescu, inginer. Asistent pe lângã cursul de Foraje ºi

industria extractivã a petrolului ºi gazelor naturale.

2. Eugenia Chirnoagã. Asistentã pe lângã cursul de Chimie analiticã.

3. Mihail Dumitrescu, inginer. Asistent pe lângã conferinþa de Desen.

4. Ion E. Dumitrescu, inginer. Asistent pe lângã cursul de Rezistenþa

materialelor.

5. Valeriu Voinea Dinu, doctor inginer. Asistent pe lângã cursul de Vânãtoare,

pescuit ºi legislaþie silvicã.

6. Mihail Gheorghiu, inginer. Asistent pe lângã cursul de Edilitate.

7. Ion Gavãt, doctor în chimie. Asistent pe lângã cursul de Chimie organicã

ºi aplicaþiuni.

8. Alexandru Guþu, inginer. Asistent pe lângã cursul de Geometrie descriptivã

ºi aplicaþiuni.

9. Constantin D. Iliescu, inginer. Asistent pe lângã cursul de Fizicã.
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10. Dumitru Ionescu, inginer. Asistent pe lângã cursul de Chimie generalã.

11. Ion Linteº, inginer. Asistent pe lângã cursul de Aviaþie.

12. Florin Manoliu, doctor în ºtiinþe economice. Asistent pe lângã Catedra

de Economie politicã ºi Raþionalizare.

13. Ilie Mircea, doctor în ºtiinþele naturale. Asistent pe lângã cursul de

Geologie ºi paleontologie.

14. Anastase Nedelcovici, inginer-inspector general silvic. Asistent pe lângã

cursurile de Amenajamente ºi Dendrometrie.

15. Gheorghe Petrescu-Prahova, inginer. Asistent pe lângã cursul de Beton

armat.

16. Rodolphe Neculai Racliº, doctor în matematicã, inginer. Asistent pe

lângã cursul de Analizã infinitezimalã.

17. Marin Rãdulescu, inginer-inspector silvic. Asistent pe lângã cursurile

de Silviculturã (Împãduriri ºi regenerãri), Exploatarea pãdurilor ºi Tehnologia

lemnului.

18. Nicolae Rucãreanu, inginer. Asistent pe lângã cursurile de Estimaþii,

Amelioraþiuni pastorale ºi Torenþi.

19. Mihail ªtefãnescu Suhãþeanu, inginer silvic. Asistent pe lângã cursurile

de Drumuri ºi instalaþiuni de transporturi forestiere, Construcþii forestiere, Ferestrae

ºi maºini forestiere.

20. ªerban Þiþeica, doctor în ºtiinþele fizice. Asistent pe lângã cursul de

Analizã infinitezimalã.

21. Mihail Vasiliu, inginer. Asistent pe lângã cursul de Rezistenþa materialelor

ºi Statica graficã.

22. Anghel Vasilescu, inginer. Asistent pe lângã cursurile de Electricitate ºi

Electrotehnicã.

– Personalul laboratoarelor de învãþãmânt

1. Laboratorul de Fizicã

ªeful laboratorului: prof. dr. Vasile Bianu; Preparator: C.N. Cazimir;

Laborant: Emilian Ciolac

2. Laboratorul de Chimie generalã

ªeful laboratorului: prof. supl. dr. Ernest Toporescu

Laborant: Tudor Rusu

3. Laboratorul de Chimie Organicã

ªeful laboratorului: prof. supl. Vasile Cerchez (pânã la 1 septembrie 1935);

prof. dr. Costin Neniþescu (de la 1 septembrie 1935); Preparator: Cornelia Dr.

Dumitrescu; Laborant: Marin Fusea

4. Laboratorul de Chimie analiticã

ªeful laboratorului: prof. dr. Eugen Chirnoagã; Preparator: Eugenia

Chirnoagã; Laboranþi: Constantin Neculcea ºi Ion Bãin
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5. Laboratorul de Chimie tehnologicã

ªeful laboratorului: prof. dr. Paul Steahelin; Preparator: ing. Raskai

Adalbert; Laborant: Petre Banuº

6. Laboratorul de Mineralogie ºi petrografie

ªeful laboratorului: – prof. Albert Streckeisen (pânã la 1 octombrie 1934);

– prof. supl. dr. ªt. Ghika-Budeºti; Conservator al colecþiilor: – Nicolae Petrulian

(pânã la 1 octombrie 1935); – Gheorghe Cernea (de la 1 oct. 1935); Preparator:

Gheorghe Paliuc; Laborant: Ieronim Buchendrea

7. Laboratorul de Geologie ºi paleontologie

ªeful laboratorului: prof. dr. Gheorghe Macovei, Laborant: Ieronim

Buchendrea

8. Laboratorul de Botanicã forestierã, patologie vegetalã

ªeful laboratorului: prof. Constantin Georgescu; Preparator: Virgil C.

Melanide; Laborant: Grigore Maºca

9. Laboratorul de Entomologie ºi Zoologie forestierã

ªeful laboratorului: conf. Grigore Eliescu; Laborant: Ion Indre

10. Laboratorul de Electricitate ºi Electrotehnicã

ªeful laboratorului: prof. ing. dr. N. Vasilescu Karpen; Subºef al laboratorului

pentru încercãri ºi cercetãri: ing. Alexandru Popescu; Preparator: Maria Pfeiffer;

Laborant: Ion Brebu

11. Laboratorul de Metalurgie

ªeful laboratorului: prof. dr. ing. Traian Negrescu; Laboranþi: Constantin

Preoteasa ºi Nicolae Gherghina

12. Laboratorul Aerodinamic

ªeful laboratorului: prof. dr. ing. Elie Carafoli; Prof. sec. det. la acest

laborator: Ion Stroescu; Preparator: N. Botea; Mecanic: C.I. Popescu; Modelor: I.

Brãescu

13. Laboratorul de Textile ºi zahãr

ªeful laboratorului: conf. Corneliu Casassovici; Laborant: Nae Sabin

14. Laboratorul de Motori cu ardere internã

ªeful laboratorului: Conf. ing. Gheorghe Nicolau; Laborant: Ion Albiºor

15. Personalul Atelierului mecanic

Mecanic principal: Theodor Nedici; Mecanic clasa I: Constantin M. Ionescu

ºi Nistor Chirilã; Mecanic clasa a II-a: Vasile Dabija;

16. Personalul uzinei centrale (încãlzire centralã ºi electropompe)

ªeful uzinei, mecanic principal: Atanasie Pascu; Mecanici clasa a II-a:

Dumitru Confederatu ºi Constantin Popescu; Mecanic clasa a II-a, instalator:

Andrei Ghiuriº
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17. Personalul Institutului de analize ºi încercãri de materiale

ªeful laboratorului vacant; Chimiºti ºefi de secþie clasa I: George Pfeiffer ºi

dr. Andrei Manea; Chimiºti: ing. Eugen Arion ºi Dumitru Dumitriu; Laboranþi

clasa a II-a: Gheorghe Damian, ªtefan Prejbeanu ºi Leon Ciobanu

18. Buletinul ºtiinþific al ªcolii Politehnice din Bucureºti

Redacþia Buletinului: Ernerst Abason, inginer, doctor în matematici, profesor

de Geometrie descriptivã ºi aplicaþiuni, subdirector de studii al ªcolii Politehnice

din Bucureºti; Stela Maria Ionescu, licenþiatã în matematici. Absolventã a

Seminarului pedagogic universitar. Preparator la cursurile de Matematici, Statisticã

ºi Buletinul ºtiinþific al ºcolii.

19. Muzeul Industrial (Parcul Carol)

Directorul muzeului: ing. Al. P. Ostaºco, subdirector al ªcolii Politehnice

din Bucureºti; Pictor: Constantin Pridvornic; Sculptor: Hrizu Miron; Modelist:

Iacob Oþoiu; Mecanic clasa a II-a: Simion Pomanã; Bibliotecar: Vasile Opriºor;

Intendent: Petre Lazãr

– Programele de cursuri ºi lucrãri practice (Planurile de învãþãmânt) pe

anul universitar 1934-1935

– Anul preparator

Ore 
săptămânale 

Şedinţe pe 
semestru Nr. 

crt. 
CURSURI 

Sem. 
I 

Sem. 
II 

Total 
ore 

anuale 

Nr. 
crt. 

LUCRĂRI 
PRACTICE Sem. 

I 
Sem. 

II 

Totalul 
şedinţelor 

1 Algebră 
superioară şi 
Complemente 
de 
trigonometrie 

5 3 4 1 Desen 
constructiv 

13 6 19 

2 Geometrie 
analitică 

2 2 2 2 Desen 
industrial 

13 6 19 

3 Geometrie 
descriptivă şi 
complemente 
de geometrie 
plană şi în 
spaţiu 

4 3 3,5 3 Interogaţii la 
fizică şi 
chimie 

12 13 25 

4 Fizică 1 2 1,5 4 Exerciţii şi 
epure de 
geometrie 
descriptivă şi 
Complemente 
de 
trigonometrie 

12 13 25 
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– Secþia A – Construcþii – ciclul I

Ore săptămânale Şedinţe de 3 ore pe 
semestru 

Nr. 
crt. 

CURSURI 

S
em

. I
 

S
em

. I
I 

S
em

. I
II

 

S
em

. I
V

 

T
ot

al
 o

re
 a

nu
al

e 
în

 
ci

cl
u Nr. 

crt. 
LUCRĂRI 
PRACTICE 

S
em

. I
 

S
em

. I
I 

S
em

. I
II

 

S
em

. I
V

 

T
ot

al
 ş

ed
in
ţe

 în
 c

ic
lu

 
1 Analiză 

infinitezimală 
4 2 – – 3 1 Seminar de 

analiză 
12 – – – 12 

2 Geometrie 
analitică 

– 2 – – 1 2 Exerciţii de 
mecanică 

13 12 – – 25 

3 Aplicaţiuni ale 
geometriei 
desciptive 

1 1 – – 1 3 Laborator 
de fizică 

13 12 – – 25 

4 Fizica 2 1 – – 1,5 4 Desen 
constructiv 
şi desenul 
unui pod 

37 25 – – 62 

5 Mecanica 
raţională 

4 3 – – 3,5 5 Epure de 
statică 
grafică 

– – 12 14 26 

6 Tehnologia 
materialelor de 
construcţii 

1 2 – – 1,5 6 Lucrări de 
rezistenţă şi 
încercarea 
materialelor 

– 13 12 13 38 

7 Topografia 2 1 – – 1,5 7 Lucrări 
practice de 
topografie 

– – 8 – 8 

8 Drumuri 2 2 – – 2 8 Proiect de 
drumuri 

– – 25 – 25 

g
5 Chimie 

generală 
3 2 2,5 5 Exerciţii de 

geometrie 
analitică 

12 13 25 

6 Elemente de 
geologie, 
minerologie 
şi petrografie 

1 1 1 6 Exerciţii de 
algebră 
superioară şi 
Complemente 
de 
trigonometrie 

12 13 25 

7 Mecanică 
(Statică) 

– 3 1,5 7 Exerciţii de 
mecanică 

– 12 12 

8 Limba 
germană sau 
Limba 
engleză 

2 2 12  Total şedinţe 
(o şedinţă 
dura 3 ore) 

75 75 150 

 Total ore 
săptămânal 

18 18  
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– Secþia A – Construcþii – ciclul II

Ore săptămânale Şedinţe de 3 ore pe 
semestru 

Nr. 
crt. 

CURSURI 

S
em

. V
 

S
em

. V
I 

S
em

. V
II

 

S
em

. V
II

I 

T
ot

al
 o

re
 a

nu
al

e 
în

 
ci

cl
u Nr. 

crt. 
LUCRĂRI 
PRACTICE 

S
em

. V
 

S
em

. V
I 

S
em

. V
II

 

S
em

. V
II

I 

T
ot

al
 ş

ed
in
ţe

 în
 c

ic
lu

 

1 Rezistenţa 
materialelor 
(III) 

3 – – – 1,5 1 Laborator de 
electrotehnică 

– 12 – – 12 

2 Electrotehnică 1 2 – – 1,5 2 Lucrări de 
rezistenţa 
materialelor 

12 – – – 12 

3 Poduri de 
lemn şi 
zidărie 

4 4 – – 4 3 Proiecte de 
beton armat 

25 – – – 25 

4 Construcţii 
metalice 

– 2 – – 1 4 Proiect de 
fundaţie 

15 – – – 15 

9 Limba 
germană/Limba 
engleză 

2 1 – – 1,5 9 Proiect de 
tehnologia 
materialelor 
de 
construcţii 

– 13 – – 13 

10 Hidraulica – – 2 1 1,5 10 Proiect de 
construcţii 
civile 

– – – 35 35 

11 Geodezie – – 1 1 1 11 Aplicaţii la 
rezistenţa 
materialelor 

– – – 10 10 

12 Construcţii 
civile 

– – 4 2 3 12 Aplicaţii la 
hidraulică 

– – 4 9 13 

13 Procedee 
generale de 
construcţii – 
Fundaţii 

– – – 2 1  Total 52 72 64 84 272 

14 Beton armat – – 1 2 1,5  
15 Arhitectură – – 1 1 1  
16 Electricitate – – 2 1 1,5  
17 Curs general de 

maşini 
– – 3 3 3  

18  Rezistenţa 
materialelor şi 
statica grafică 

– 3 3 2 4  

 –  
 

Total ore 
săptămânal 

18 18 17 15 
  

 Examenul de 
sinteză al 
ciclului I 

      

- Sem. I, II: 1 lună campania topografică 
(după sem. II) 
 
- Sem. III, IV: 2 luni practică de şantier (în 
legătură cu cursurile: tehnologia 
materialelor de construcţii, procedee 
generale de construcţii, construcţii civile, 
beton armat, drumuri, traseuri de căi ferate, 
şantiere de poduri) (după sem. IV) 

Examenul de sintezã al ciclului I
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ţ

5 Căi fetare 2 4 1 2 4,5 5 Aplicaţii la 
construcţia 
oraşelor 

– 14 – – 14 

6 Navigaţie 
interioară şi 
maritimă 

2 3 – – 2,5 6 Aplicaţii la 
căi ferate 

– 15 – – 15 

7 Edilitate – – 4 3 3,5 7 Proiect de 
pod de lemn 

– 22 – – 22 

8 Utilizări 
electrice 

1 1 – – 1 8 Proiect de 
utilizări 
electrice 

– 6 – – 6 

9 Îmbunătăţiri 
funciare 

– – 1 1 1 9 Vizitarea 
laboratorului 
electrotehnic 

– 3 – – 3 

10 Construcţia 
oraşelor 

2 – – – 1 10 Proiect de 
pod de 
zidărie 

– – 25 – 25 

11 Poduri 
metalice 

– – 2 2 2 11 Proiect de căi 
ferate 

– – 25 – 25 

12 Amenajarea 
căderilor de 
apă 

– – 1 1 1 12 Proiect de 
navigaţie 

– – 14 12 26 

13 Instalaţii 
sanitare 

1 1 – – 1 13 Proiect de 
edilitare 

– – – 27 27 

14 Economie 
politică şi 
raţionalizare 

– – 2 2 2 14 Proiect de 
pod metalic 

– – – 45 45 

15 Contabilitate, 
finanţe, 
comerţ 

– – 2 1 1,5  Total 52 72 64 84 272 

16 Legislaţie 
uzuală (drept 
civil şi 
comercial) 

– – 1 1 1  

17 Higiena 
industrială 

– – – 2 1  

18  Cadastru 
(facultativ) 

– – 1 1 1  

19 Politică şi 
legislaţie 
economică şi 
socială 

– – – 1 0,5  

 Total ore 
săptămânal 

16 17 15 17   

- Sem. V, VI: 2 luni practică pe şantier (în 
legătură cu aceleaşi cursuri din anul 
precedent, în plus: căi ferate, poduri, 
amenajarea căderilor de apă, navigaţie, 
hidraulică, construcţia vaselor (după sem. 
VI) 
 
- Sem. VII, VIII: 2 luni de practică în birouri 
tehnice (întocmirea proiectelor, măsurători, 
devize şi întocmiri de oferte) (după sem. 
VIII) 

Examenul de sintezã al ciclului II
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Ore săptămânale Şedinţe de 3 ore pe 
semestru 

Nr. 
crt. 

CURSURI 
S

em
. I

 

S
em

. I
I 

S
em

. I
II

 

S
em

. I
V

 

T
ot

al
 o

re
 a

nu
al

e 
în

 
ci

cl
u Nr. 

crt. 
LUCRĂRI 
PRACTICE 

S
em

. I
 

S
em

. I
I 

S
em

. I
II

 

S
em

. I
V

 

T
ot

al
 ş

ed
in
ţe

 în
 c

ic
lu

 

1 Analiză 
infinitezimală 

4 2 – – 3 1 Seminar de 
analiză 

10 – – – 10 

2 Geometrie 
analitică 

– 2 – – 1 2 Exerciţii de 
mecanică 

12 13 – – 25 

3 Fizica 2 1 – – 1,5 3 Laborator 
de fizică 

13 12 – – 25 

4 Mecanica 
raţională 

4 3 – – 3,5 4 Lucrări de 
rezistenţa 
materialelor 
şi laborator 
de 
încercarea 
materialelor 

– 13 13 12 38 

5 Rezistenţa 
materialelor 
şi statica 
grafică 

– 3 3 2 4 5 Desen 
industrial 

40 – – – 40 

6 Tehnologia 
mecanică 

2 3 – – 2,5 6 Epure de 
statică 
grafică 

– – 13 – 13 

7 Organe de 
maşini 

1 3 – – 2 7 Aplicaţii la 
construcţii 
civile 

– 10 – – 10 

8 Maşini unelte 
şi organizarea 
fabricaţiei 

– – 3 2 2,5 8 Lucrări de 
atelier 

– 14 12 10 36 

9 Electricitate 
şi 
electrotehnică 

– – 4 4 4 9 Proiect de 
organe de 
maşini 

– 14 37 13 64 

10 Seminar de 
electricitate 

– – 1 1 1 10 Laborator 
de 
electricitate 

– – – 10 10 

11 Matematici 
aplicate 

– – – 2 1 11 Proiect de 
cazane cu 
abur sau 
maşini 
unelte 

– – – 20 20 

12 Seminar de 
matematici 
aplicate 

– – – 1 0,5  Total 75 76 75 65 291 

13 Fizică 
industrială 

– – 2 2 2  - Sem. I, II: 2 luni la ateliere de turnătorie, 
fierărie (după sem. II) 
 
- Sem. III, IV: 2 luni la ateliere de 
lăcătuşerie, strungărie (după sem. IV) 

 

– Secþia B – Electromecanicã – ciclul I
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– Secþia B – Electromecanicã – ciclul II

14 Seminar de 
fizică 
industrială 

– – 1 – 0,5   

15 Maşini de 
ridicat 

– – 2 1 1,5  

16 Curs general 
de construcţii 

3 – – – 1,5  

17 Topografia – – 1 1 1  
18 Economie 

politică şi 
Raţionalizare 

– – – – –  
 

19 Legislaţie 
uzuală (drept 
civil şi 
comercial) 

– – – – –  

20 Limba 
germană/Lim
ba engleză 

2 1 – – 1,5  

 Total ore 
săptămânal 
 

18 
 

18 
 

17 
 

16 
 

  

  

Examenul de sinteză al ciclului I 
 

 

Ore săptămânale Şedinţe de 3 ore pe 
semestru 

Nr. 
crt. 

CURSURI 

S
em

. V
 

S
em

. V
I 

S
em

. V
II

 

S
em

. V
II

I 

T
ot

al
 o

re
 a

nu
al

e 
în

 
ci

cl
u Nr. 

crt. 
LUCRĂRI 
PRACTICE 

S
em

. V
 

S
em

. V
I 

S
em

. V
II

 

S
em

. V
II

I 

T
ot

al
 ş

ed
in
ţe

 în
 c

ic
lu

 

1 Rezistenţa 
materialelor (III) 

3 – – – 1,5 1 Aplicaţii la 
rezistenţa 
materialelor 

13 – 13 

2 Hidraulica 1 2 – – 1,5 2 Laborator de 
încercări de 
maşini electrice 

30 – 30 

3 Electrocomunicaţii – 2 – – 1 3 Laborator de 
maşini electrice 

30 – 30 

4 Distribuţii 
electrice 

1 2 – – 1,5 4 Proiect de 
construcţii 
metalice 

12 – 12 

5 Măsuri electrice 2 2 – – 2 5 Manipulaţii de 
fizică industrială 

5 – 5 

6 Calculul, 
construcţia şi 
încercarea 
maşinilor electrice 

3 3 – – 3 6 Proiect de maşini 
termice 

– 50 50 

7 Maşini cu abur 4 3 – – 3,5 7 Manipulaţii 
mecanice 

6 – 6 
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8 Motori termici 3 3 – – 3 8 Laborator de 
metalografie 

14 – 14 

9 Maşini hidraulice 
şi amenajări 
hidroelectrice 

– – 2 1 1,5 9 Proiect de maşini 
electrice, 
înfăşurări 

– 30 30 

10 Căi ferate – – 2 1 1,5 10 Reţea şi exerciţii 
de distribuţie 

20 – 20 

11 Locomotive şi 
material rulant 

– – 2 1 1,5 11 Proiect de maşini 
hidraulice 

– 10 10 

12 Centrale electrice – – 2 1 1,5 12 Proiect de centrale 
electrice 

– 15 15 

13 Tracţiune electrică – – 2 1 1,5 13 Proiect de 
tracţiune electrică 

– 15 15 

14 Curs general de 
aeronautică 

1 1 – – 1 14 Laborator de 
aeronautică 

– 15 5 
 

a) Laborator de 
electrocomunicaţii 

– 15 Higena industrială – – – 2 1 15 

b) Proiect de 
avion 

– 

25 25 

16 Economie politică 
şi Raţionalizare 

– – 2 2 2  Total şedinţe 140 145 285 

17 Contabilitate, 
finanţe, comerţ 

– – 2 1 1,5  

18 Organizarea şi 
exploatarea 
fabricilor (uzinaj) 

– – – – –  

19 Legislaţie uzuală 
(drept civil, 
comercial) 

– – 1 1 1  

20 Politică şi 
legislaţie 
economică şi 
socială 

– – – 1 0,5  

 Total ore 
săptămânale 

18 18 15 12   

 a) Grupa de 
electrocomunicaţii 

      

 – Complemente de 
electrotehnică 

– – – 1 0,5  

 – Transmisii 
telegrafice şi 
telefonice. 
Construcţii de linii 

– – 1 2 1,5  

 – 
Radiocomunicaţii 

– – – 3 1,5  

 Total ore 
săptămânale 

– – 1 6   

 b) Grupa de 
aviaţie 

      

 – Aerodinamica şi 
mecanica 
avionului 

– – 2 2 2  

 – Tehnologia 
materialelor de 
aviaţie şi 
construcţia 
avioanelor 

– – – 3 1,5  

 – Automobile – – – 1 0,5  
 Total ore 

săptămânale 
– – 2 6   

  

– Examenul de sinteză al ciclului II 
 

- Sem. V, VI: 2 luni la eteliere de montaj (după 
sem. VI) – practică de vară 
 
- Sem. VII, VIII: 2 luni la o uzină electrică (după 
sem. VIII) – practica de vară 
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Secþia C – Mine – Ciclul I

Ore săptămânale Şedinţe de 3 ore pe 
semestru 

Nr. 
crt. 

CURSURI 
S

em
. I

 

S
em

. I
I 

S
em

. I
II

 

S
em

. I
V

 

T
ot

al
 o

re
 a

nu
al

e 
în

 
ci

cl
u Nr. 

crt. 
LUCRĂRI 
PRACTICE 

S
em

. I
 

S
em

. I
I 

S
em

. I
II

 

S
em

. I
V

 

T
ot

al
 ş

ed
in
ţe

 în
 c

ic
lu

 

1 Analiză 
infinitezimală 

4 2 – – 3 1 Seminar de 
analiză 

12 – – – 12 

2 Geometrie 
analitică 

– 2 – – 1 2 Exerciţii de 
mecanică 

12 13 – – 25 

3 Aplicaţiuni ale 
geometriei 
descriptive 

1 1 – – 1 3 Laborator de 
fizică 

12 13 – – 25 

4 Fizica 2 1 – – 1,5 4 Desen 
industrial 

13 – – – 13 

5 Mecanica 
raţională 

4 3 – – 3,5 5 Lucrări de 
rezistenţa 
materialelor 
şi laborator 
de încercarea 
materialelor 

– 13 12 13 38 

6 Rezistenţa 
materialelor şi 
statica grafică 

– 3 3 2 4 6 Epure de 
statică 
grafică 

– – 13 – 13 

7 Mineralogie şi 
petrografie 

2 4 – – 3 7 Laborator de 
mineralogie 

25 25 – – 50 

8 Geologie şi 
paleontologie 

– – 3 3 3 8 Laborator de 
chimie 
analitică 

– – 12 25 37 

9 Exploatări 
minere 

– – 2 3 2,5 9 Laborator de 
geologie şi 
paleontologie 

– – 25 25 50 

10 Electricitate şi 
electrotehnică 

– – 4 4 4 10 Desen 
topografic 

– – 12 – 12 

11 Seminar de 
electricitate 

– – 1 1 1 11 Laborator de 
chimia 
petrolului 

– 12 – – 12 

12 Fizica 
industrială 

– – 2 2 2  Total şedinţe 74 76 74 63 287 

13 Curs general de 
maşini 

– – 3 3 3  

14 Topografie 2 1 – – 1,5  
15 Limba 

germană/Limba 
engleză 

2 1 – – 1,5  

16 Chimia 
petrolului 

1 – – – 0,5  

 Total ore 
săptămânale 
 

18 
 

18 
 

18 
 

18 
 

  

 Examenul de 
sinteză al 
ciclului I 

      

Practica de vară: 
- Sem. I, II: 1 lună campanie topografică, 1 
lună la exploatările de minereu (după sem. 
II) 
- Sem. III, IV: 2 luni la exploatări de petrol 
(după sem. IV) 

Examenul de sintezã al ciclului I
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Secþia C – Mine – Ciclul II

Ore săptămânale Şedinţe de 3 ore pe 
semestru 

Nr. 
crt. 

CURSURI 
S

em
. V

 

S
em

. V
I 

S
em

. V
II

 

S
em

. V
II

 

T
ot

al
 o

re
 a

nu
al

e 
în

 
ci

cl
u Nr. 

crt. 
LUCRĂRI 
PRACTICE 

S
em

. V
 

S
em

. V
I 

S
em

. V
II

 

S
em

. V
II

I 

T
ot

al
 ş

ed
in
ţe

 în
 c

ic
lu

 

1 Rezistenţa 
materialelor 
(II) 

3 – – – 1,5 1 Proiect de 
cazare 

25 – – – 25 

2 Exploatări 
miniere 

3 3 – – 3 2 Proiect de 
instalaţii 
mecanice 

20 – – – 20 

3 Foraje şi 
industria 
extractivă a 
petrolului şi 
gazelor 
naturale 

3 3 – – 3 3 Proiect de 
construcţii 
generale 

– 25 – – 25 

4 Maşini 
miniere 

3 3 – – 3 4 Laborator de 
metalurgie 

– – 25 25 50 

5 Geodezie 1 1 – – 1 5 Proiect de 
foraje 

– 30 – – 30 

6 Curs general 
de construcţii 

3 2 – – 2,5 6 Proiecte de 
construcţii 
metalice 

– – 15 – 15 

7 Utilizări 
electrice 

– – 1 1 1 7 Laborator de 
electricitate şi 
electrotehnică 

13 – – – 13 

8 Zăcăminte 
metalifere şi 
prospecţiuni 

2 2 – – 2 8 Proiect de 
maşini 
miniere, 
exploatări 
miniere şi 
prepararea 
mecanică a 
minereurilor 

– – 30 30 60 

9 Prepararea 
mecanică a 
minereurilor 
şi cărbunilor 

– – 3 3 3 9 Topografie 
minieră, 
desen minier 

12 13 – – 25 

10 Metalurgie şi 
siderurgie 

– – 4 4 4 10 Proiect de 
utilizări 
electrice 

– – – 5 5 

11 Economie 
politică şi 
Raţionalizare 

– – 2 2 2 11 Lucrări 
practice, 
proiect 
cadastru 

– – – 10 10 

12 Higiena 
industrială 

– – – 2 1  Total şedinţe 70 68 70 70 278 

Î
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13 Îmbunătăţiri 
funciare 

– – 1 1 1  

14 Cadastru 
(facultativ) 

– – 1 1 1  

15 Contabilitate, 
finanţe, 
comerţ 

– – 2 1 1,5  

16 Drept minier – – 1 1 1  
17 Legislaţie 

uzuală (drept 
civil, 
comercial) 

– – 1 1 1  

18 Politică şi 
legislaţie 
economică şi 
socială 

– – – 1 0,5  

19 Geologia 
petrolului 

– – 1 – 0,5  

20 Chimia 
petrolului 

– – – – –  

 Total ore 
săptămânale 
 

18 
 

14 
 

17 
 

18 
 

  

 Examenul de 
sinteză al 
ciclului II 

      

Practica de vară: 
- Sem. V, VI: 2 luni practică la exploatări de 
cărbuni (după sem. VI) 
- Sem. VII, VIII: 2 luni practică la exploatări 
de minereu, petrol, cărbuni sau metalurgie 
(după sem. VIII) 

Secþia D – Industrialã – Ciclul I

Ore săptămânale Şedinţe de 3 ore pe 
semestru 

Nr. 
crt. 

CURSURI 

S
em

. I
 

S
em

. I
I 

S
em

. I
II

 

S
em

. I
V

 

T
ot

al
 o

re
 a

nu
al

e 
în

 
ci

cl
u Nr. 

crt. 
LUCRĂRI 
PRACTICE 

S
em

. I
 

S
em

. I
I 

S
em

. I
II

 

S
em

. I
V

 

T
ot

al
 ş

ed
in
ţe

 în
 c

ic
lu

 

1 Matematici 
generale 

3 3 – – 3 1 Exerciţii de 
matematici 
generale 

12 13 – – 25 

2 Fizica 2 1 – – 1,5 2 Exerciţii de 
mecanică, 
rezistenţa 
materialelor 
şi statica 
grafică 

– 12 13 – 25 

3 Mecanică, 
rezistenţa 
materialelor şi 
statică grafică 

– 2 2 2 3 3 Laborator 
de fizică 

12 13 – – 25 

4 Chimie 
generală 

2 3 – – 2,5 4 Laborator 
de chimie 
analitică (I 
şi II)  

24 26 56 44 150 

Examenul de sintezã al ciclului II
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5 Chimie 
organică 

– – 2 2 2 5 Desen 
industrial 

13 – – – 13 

6 Electricitate şi 
electrotehnică 

– – 4 4 4 6 Laborator 
de 
mineralogie 

13 – – – 13 

7 Seminar de 
electricitate şi 
electrotehnică 

– – – 1 0,5 7 Proiect de 
tehnologia 
materialelor 
de 
construcţii 

– 13 – – 13 

8 Fizică 
industrială 

– – 2 2 2 8 Proiect de 
instalaţii de 
pompe sau 
încălziri 
centrale 

– – – 15 15 

9 Curs general de 
maşini 

– – 3 3 3 9 Proiect de 
cazan cu 
aburi 

– – – 20 20 

10 Topografie – – 1 1 1  Total 
şedinţe 

74 77 69 79 299 

11 Tehnologia 
materialelor de 
construcţii 

1 2 – – 1,5  

12 Mineralogia şi 
petrografia 

2 4 – – 3  

13 Chimia 
analitică 

2 2 1 1 3  

14 Limba 
germană/Limba 
engleză 

2 1 – – 1,5  

 Total ore 
săptămânale 
 

14 
 

18 
 

15 
 

16 
 

  

 Examenul de 
sinteză al 
ciclului I 

      

Practica de vară: 
- Sem. I, II: 2 luni la atelierele mecanice 
(după sem. II) 
- Sem. III, IV: 2 luni într-un stabiliment 
industrial, cu aplicaţiunile chimiei organice 
(după sem. IV) 

Examenul de sintezã al ciclului I

anorganice (dupã sem. IV)
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– Secþia D – Industrialã – Ciclul II

Ore săptămânale Şedinţe de 3 ore pe 
semestru 

Nr. 
crt. 

CURSURI 
S

em
. V

 

S
em

. V
I 

S
em

. V
II

 

S
em

. V
II

 

T
ot

al
 o

re
 a

nu
al

e 
în

 
ci

cl
u Nr. 

crt. 
LUCRĂRI 
PRACTICE 

S
em

. V
 

S
em

. V
I 

S
em

. V
II

 

S
em

. V
II

I 

T
ot

al
 ş

ed
in
ţe

 în
 c

ic
lu

 

1 Curs general 
de construcţii 

3 – – – 1,5 1 Laborator de 
chimie 
organică 

25 25 – – 50 

2 Chimie 
organică şi 
aplicată şi 
chimia 
petrolului 

4 2 – – 3 2 Laborator de 
chimie 
tehnologică 

25 25 – – 50 

3 Metalurgie şi 
siderurgie 

– – 4 4 4 3 Proiect de 
utilizări 
electrice 

– – – 6 6 

4 Electrochimie 
şi 
electrotermie 

1 1 – – 1 4 Laborator de 
electrotehnică 

13 – – – 13 

5 Chimie 
tehnologică (I 
şi II) 

2 3 1 1 3,5 5 Laborator cu 
construcţii 
generale 

– 12 – – 12 

6 Exerciţii de 
chimie 
tehnologică 

1 1 – – 1 6 Laborator de 
fabricaţie 
industrială 

– – 21 29 50 

7 Utilizări 
electrice 

– – 1 1 1 7 Laborator de 
textile 

– – 12 13 25 

8 Ceramică 1 1 – – 1 8 Laborator de 
metalurgie 

– – 23 27 50 

9 Economie 
politică şi 
Raţionalizare 

– – 2 2 2 9 Laborator de 
electrochimie 

– 10 – – 10 

10 Contabilitate, 
finanţe, 
comerţ 

– – 2 1 1,5  Total şedinţe 63 72 56 75 266 

11 Legislaţie 
uzuală (drept 
civil, 
comercial) 

– – 1 1 1  

12 Higiena 
industrială 

– – – 2 1  

13 Industrii 
grafice 

2 2 – – 2  

14 Industria 
zahărului 

1 1 – – 1  

15 Botanica 
industrială 

1 1 – – 1  

16 Industrii 
alimentare 

1 1 – – 1  

Practica de vară: 
- Sem. V, VI: 2 luni de într-un stabiliment 
industrial cu aplicaţiunile chimiei neorganice 
(după sem. VI) 
- Sem. VII, VIII: 2 luni de practică privind 
obiecul de specialitate ales de candidat: ape, 
combustibil, petrol, metalurgie, materiale de 
construcţii şi ceramice, textile, explozivi etc. 
(după sem. VIII) 

anorganice
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17 Gaze de luptă 
şi apărare 
contra lor 

– 1 2 1 2  

18 Explozivi – – 1 1 1  
19 Industrii 

textile 
– – 3 2 2,5  

20 Industrii 
fermentative 

– – 1 1 1  

21 Politică şi 
legislaţie 
economică şi 
socială 

– – – 1 0,5  

 Total ore 
săptămânale 
 

17 
 

14 
 

18 
 

18 
 

  

 Examenul de 
sinteză al 
ciclului II 

      

– Secþia E – Silviculturã – Ciclul I

Ore săptămânale Şedinţe de 3 ore pe 
semestru 

Nr. 
crt. 

CURSURI 

S
em

. I
 

S
em

. I
I 

S
em

. I
II

 

S
em

. I
V

 

T
ot

al
 o

re
 a

nu
al

e 
în

 
ci

cl
u Nr. 

crt. 
LUCRĂRI 
PRACTICE 

S
em

. I
 

S
em

. I
I 

S
em

. I
II

 

S
em

. I
V

 

T
ot

al
 ş

ed
in
ţe

 în
 c

ic
lu

 
1 Matematici 

generale 
3 3 – – 3 1 Exerciţii de 

matematici 
generale 

12 13 – – 25 

2 Aplicaţiuni ale 
geometriei 
descriptive 

1 1 – – 1 2 Elemente de 
mecanică, 
rezistenţa 
materialelor 
şi statică 
grafică 

– 12 13 – 25 

3 Fizica 2 1 – – 1,5 3 Laborator de 
fizică 

13 12 – – 25 

4 Mecanică, 
rezistenţa 
materialelor şi 
statica grafică 

– 2 2 2 3 4 Desen 
constructiv 
şi topografic 

13 – – – 13 

5 Botanica 2 4 2 1 4,5 5 Laborator de 
botanică 

12 13 – – 25 

6 Zoologie şi 
entomologie 

2 2 – – 2 6 Lucrări de 
patologie 
vegetală 

– – 12 13 25 

7 Meteorologie şi 
climatologie 

2 1 1 1 2,5 7 Laborator de 
soluri 

12 13 – – 25 

8 Chimie 
vegetală 

– 1 – – 0,5 8 Lucrări de 
dendrometrie 

– – 13 12 25 

Examenul de sintezã al ciclului II
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g
9 Soluri 2 1 – – 1,5 9 Lucrări 

practice în 
natură 

– – 13 12 25 

10 Silvicultură – – 2 4 3 10 Lucrări de 
zoologie şi 
entomologie 

13 12 – – 25 

11 Dendrometrie – – 2 22  11 Lucrări de 
meteorologie 
şi 
climatologie 

– – 12 13 25 

12 Vânătoare şi 
pescuit 

– – 2 2 2 12 Lucrări 
practice şi 
proiect de 
cadastru 

– – 12 25 37 

13 Topografie 2 1 – – 1,5  Total şedinţe 75 75 75 75 300 

14 Topografie 
forestieră, 
cadastru, 
hotărnicii şi 
paleografie 

– – 1 1 1  

15 Geodezie – – 1 1 1  
16 Electricitate – – 2 1 1,5  
17 Curs general de 

maşini 
– – 3 3 3  

18 Limba 
germană/Limba 
engleză 

2 1 – – 1,5  

 Total ore 
săptămânale 
 

18 
 

18 
 

18 
 

18 
 

  

Practica de vară: 
- Sem. I, II: 1 lună topografică, 15 zile 
practică de botanică, soluri şi entomologie 
(după sem. II) 
- Sem. III, IV: 2 luni practică la ocol silvic 
(după sem. IV) executând lucrări de 
silvicultură şi dendrometrie 

– Secþia E – Silviculturã – Ciclul II

Examenul de sintezã al ciclului I

Nr. 
crt. 

CURSURI 

Ore săptămânale 

T
ot

al
 o

re
 a

nu
al

e 
în

 
ci

cl
u Nr. 

crt. 
LUCRĂRI 
PRACTICE 

Şedinţe de 3 ore pe 
semestru 

T
ot

al
 ş

ed
in
ţe

 în
 c

ic
lu

 

Se
m

. V
 

Se
m

. V
I 

Se
m

. V
II

 

Se
m

. V
II

 

Se
m

. V
 

Se
m

. V
I 

S
em

. V
II 

Se
m

. V
II

I 

1 Electrotehnică 1 2 – – 1,5 1 Laborator de 
electrotehnică 

– 13 – – 13 

2 Curs general 
de construcţii 

3 – – – 1,5 2 Proiect de 
construcţii 
generale 

– – 20 – 20 

3 Drumuri şi 
instalaţii de 
transport 

2 2 – – 2 3 Lucrări de 
împăduriri şi 
proiecte 

13 12 – – 25 

4 Împăduriri şi 
regenerări 

2 2 – – 2 4 Lucrări de 
estimaţii 

12 13 – – 25 

5 Estimaţii şi 
expertize 
forestiere 

2 2 – – 2 5 Proiect de 
dendrometrie 

22 – – – 22 
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17 Legislaţie 
uzuală (drept 
civil şi 
comercial) 

– – 1 1 1        

18 Îmbunătăţiri 
funciare 

– – 1 1 1        

19 Drept şi 
legislaţie 
silvică 

1 1 – – 1        

20 Politică şi 
legislaţie 
economică şi 
socială 

– – – 1 0,5  Total şedinţe 72 74 77 72 295 

6 Construcţii 
forestiere şi 
maşiini 
forestiere 

2 1 – – 1,5 6 Proiect de 
instalaţii de 
transport 

– 11 – – 11 

7 Amenajamente – – 3 3 3 7 Proiect de 
transport 
aerian 

– – – 12 12 

8 Protecţia 
pădurilor 

2 2 – – 2 8 Proiect de 
corecţia unui 
torent 

– – – 18 18 

9 Utilizări 
electrice 

– – 1 1 1 9 Lucrări 
practice de 
tehnologia 
lemnului 

– – 13 12 25 

10 Corecţia 
torenţilor şi 
ameliorări 
pastorale 

– – 1 1 1 10 Proiect de 
şosea 
forestieră 

– – 18 – 18 

11 Exploatarea 
pădurilor şi 
tehnologia 
lemnului 

– – 2 2 2 11 Proiect de 
instalaţii 
forestiere, 
maşini de 
debitarea 
lemnului 

– – 14 – 14 

12 Politică şi 
administraţie 
forestieră 

– – 1 2 1,5 12 Proiect de 
amenajament 

– – – 11 11 

13 Contabilitate, 
finanţe, comerţ 

– – 2 1 1,5 13 Proiect de 
utilizări 
electrice 

– – – 6 6 

14 Comerţul 
lemnului 

 1 – – 0,5 14 Lucrări 
practice la 
pădure 

25 25 12 13 75 

15 Higienă 
industrială 

– 2 – – 1        

16 Economie 
politică şi 
raţionalizare 

– – 2 2 2        

1
 1

/2
 z

il
e 

p
e 

sã
p
tã

m
ân

ã

1
 1

/2
 z

il
e 

p
e 

sã
p
tã

m
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ã

1
 1

/2
 z

il
e 

p
e 

sã
p
tã

m
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ã

1
 1

/2
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e 

p
e 

sã
p
tã

m
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ã
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– Personalul secþiei de pregãtire militarã al ªcolii Politehnice din Bucureºti

A. – Personalul de conducere:

Directorul cursului: Col. Petre I. Vasilescu (pânã la 01.10.1935); Lt. col.

Gheorghe V. Mosiu (de la 01.10.1935);

Directorul de studii ºi comandamentul Divizionului de Elevi: Maior Petre

I. Popovici (pânã la 01.10.1936); Maior ªtefan Panaitescu (de la 01.10.1936)

• Comandamentul Bateriei de Artilerie: Cpt. Vasile Angelescu (pânã la

01.10.1935); Cpt. Ion Zainea (de la 01.10.1935)

• Comandamentul Companiei de Geniu: Cpt. Constantin Fruman (pânã la

01.10.1935); Cpt. Marius I. Stãnculescu (de la 01.10.1935)

• Comandamentul Secþiei Aeronauticã: Cpt. Av. Alexandru Zãgãnescu (pânã

la 01.10.1936); Cpt. Gheorghe Bourescu (de la 01.10.1936)

B – Ofiþeri subalterni ai Bateriei de Artilerie

• Comandantul Secþiei I: Lt. Cezar Manoliu (pânã la 01.10.1936); Lt. Alex.

Constantinescu (de la 01.04.1936)

• Comandantul Secþiei a II-a: Lt. Teodor T. Popescu (pânã la 01.04.1936);

Lt. Ion Andronache (de la 01.10.1935)

C – Ofiþeri subalterni ai Companiei de Geniu

• Comandantul Plutonului de Comunicaþiuni: Lt. Remus Selmereanu (pânã

la 01.10.1935); Lt. Costin Ciornei (de la 01.10.1935)

• Comandantul Plutonului de Transmisiuni: Lt. Niculae Mãrculescu;

D – Subofiþeri

• Bateria de Artilerie: Instructori-ajutãtori ºi comandanþi de tunuri: plutonierii

majori Alex. Marinescu (pânã la 01.10.1936); Dumitru Nicola (de la 01.04.1935);

Constantin Rãduº; Stãnicã Timnea (de la 01.10.1936); Aurel Tamãº (de la

01.10.1936); Dumitru Fecioru (de la 01.10.1936) ºi Ilie Tarobega.

Administraþia Bateriei: plutonier Ioan Marian (pânã la 01.10.1936) ºi

plutonier major Aurel Tamãº (de la 01.10.1936).

• Compania de Geniu: Instructor Plutonul de Comunicaþii: – Plutonier Ioan

Gh. Panã; Instructor Plutonul de Transmisiuni ºi Administraþia Companiei: –

21 Drept şi 
legislaţie 
agrară 

– – 1 – 0,5  

 Total ore 
săptămânale 
 

15 
 

15 15 15   

 Lucrări 
practice la 
pădure 

3 3 3 3   

 Examenul de 
sinteză al 
ciclului II 

      

Practica de vară: 
- Sem. V, VI: 2 luni cu executarea lucrărilor 
de: a) estimaţii; b) descrierea unei păduri; c) 
proiect de pepinieră; d) descrierea unui 
drum; e) descrierea unei reşedinţe de ocolo 
silvic (după sem. VI) 
- Sem. VII, VIII: 2 luni cu executarea 
lucrărilor de: a) proiectul unui amenajament; 
b) studiul critic al unui amenajament; c) 
studiul unei fabrici de cherestea; d) practica 
administrativă; e) studiul lucrărilor de 
exploatare (după sem. VIII) 

Examenul de sintezã al ciclului I
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Plutonier Const. I. Roman (pânã la 01.10.1936); Plutonier major Teodor Blenche

(de la 01.10.1936).

• Secþia Aeronauticã: Administraþia secþiei: Adj. Maj. Eugen Mincea (pânã

la 01.04.1935), Adj. ªef Vasile Tomiþã (01.04.1935-01.10.1936), Plutonier Petre

Rãdulescu (de la 01.10.1936)

E – Servicii

– ªeful Biroului de Mobilizare: Lt. Nicolae Mãrculescu; Secretar: Subofiþer

Instructor: Constantin Grigore; – Biroul Adjutanturii: Lt. Ioan Andronache

(01.10.1935-01.10.1936); Lt. Constantin Andone (de la 01.10.1936); Ajutorul

ºefului Biroului Adjuntanturii: Plutonier Constantin I. Roman; – Ofiþer cu armãtura

de tragere ºi ofiþer cu gazele: Lt. Cezar Manoliu (pânã la 01.10.1936); Lt. Alexe

Constantinescu (de la 01.10.1936); Ajutoare: Plutonier Ilie Tarabega (pânã la

01.10.1936); Plutonier Major Aurel Tamãº (de la 01.10.1936); Plutonier Ioan Panã

– geniu; Plutonier Petre Rãdulescu – aeronauticã; – Ofiþer cu cazarmarea: Lt.

Remus Selmeseanu (pânã la 01.10.1935); Lt. Constantin Andone (de la 01.10.1936);

Ajutor: Plutonier Ioan Gh. Panã; Plutonier Petre Rãdulescu (de la 01.03.1937); –

Ofiþer cu chestiunile bãneºti: Cpt. Constantin N. Frunzaru (pânã la 01.10.1935);

Cpt. Ioan L. Zainea (de la 01.10.1935); Ajutor: Lt. Alexe Constantinescu (de la

01.04.1936); – Ofiþer cu materialele ºi rechizitele: Lt. Teodor Popescu (pânã la

01.10.1935); Lt. Costin Ciornei (de la 01.10.1935); Ajutoare: Plutonier Major

Constantin Rãduº; Plutonier Nicolae Dumitrescu (pânã la 01.10.1936); Plutonier

Ioan Gh. Panã (de la 01.10.1936); – Medicul Secþiei: Medic Cãpitan: Dr. Ioan

Bãlãnescu

– Cursurile militare ce se predau pentru transmiterea de cunoºtinþe generale

militare elevilor ªcolii Politehnice din Bucureºti (comune celor trei arme ale

Cursurilor Militare)

1. Educaþia militarã ºi moralã

2. Organizarea ºi mobilizarea armatei

3. Geografia militarã a României

4. Topografie de companie ºi artileristicã

5. Cunoºtinþe generale asupra: Rãzboiului ºi Istoria militarã a românilor;

Rãzboiul Naþional.

6. Informaþii, Contrainformaþii ºi Cifru

7. Administraþie, Legislaþie ºi Corespondenþã militarã.

În afarã de cunoºtinþe generale militare se predau ºi cunoºtinþe militare de

specialitate, specifice celor trei arme: artilerie, geniu ºi aeronauticã.

Elevii care au îndeplinit toate condiþiile prevãzute de regulament pentru

absolvirea ºcolii primeau o diplomã conferindu-le titlul „inginer“ (diplomat al

ªcolii Politehnice din Bucureºti), cu menþiunea specialitãþii urmate în ºcoalã ºi

dându-le dreptul la liberã practicã a ingineriei.
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Diploma purta ºi unul din calificativele: cu distincþie, foarte bine, bine ºi

satisfãcãtor. Modalitatea de acordare a acestora avea la bazã criterii bine stabilite.

Menþiunile obþinute la diplomã erau:

– „cu distincþie“, pentru cei cu media superioarã la 18.50;

– „foarte bine“, pentru cei cu media superioarã la 16.50;

– „bine“, pentru cei cu media superioarã la 14.50;

– „satisfãcãtor“, pentru cei cu media superioarã la 12.00.

Diplomele de inginer, eliberate de ºcoli din strãinãtate, asemãnate cu grad

de culturã ºcolilor politehnice din þarã, puteau fi echivalate cu diplomele ºcolilor

politehnice din þarã. Pentru fiecare ºcoalã politehnicã exista o comisie formatã

din ºase profesori ai ºcolii, aleºi de Consiliul profesoral la începutul fiecãrui an

ºcolar ºi prezidatã de director, care era însãrcinatã cu echivalarea diplomelor

obþinute în strãinãtate.

În anul ºcolar 1934-1935 pe lângã ªcoala Politehnicã din Bucureºti a

funcþionat o ªcoalã de Radiocomunicaþii, urmatã de ºase ofiþeri din marinã,

desemnaþi de Inspectoratul Marinei, pentru a completa cunoºtinþele necesare

conducerii posturilor de radio ale Marinei.

Într-o cuvântare (apãrutã în Buletinul A.G.I.R., Anul XVII, nr. 10, 1935),

rostitã la deschiderea cursurilor ªcoalei Politehnice în anul ºcolar 1935 -1936,

profesorul Nicolae Vasilescu-Karpen, director, prezintã unele aspecte din ºcoala

condusã de domnia sa, demne de remarcat.

Se remarcã faptul cã se împlinesc 16 ani de la înfiinþarea ªcoalei Politehnice,

ca urmaºã a ªcolii Naþionale de Poduri ºi ªosele ºi 68 de ani de la înfiinþarea ºi

neîntrerupta funcþionare a celei de-a doua.

În anul ºcolar 1935-1936 ªcoala Politehnicã avea ºase secþiuni: Secþia

Construcþii; Secþia Electromecanicã; Secþia Mine; Secþia Industrialã, Secþia Silvicã

ºi Secþia Aeronauticã, precum ºi o subsecþiune de Cadastru.

În anul 1935 numãrul elevilor-ingineri, în cei patru ani de studii a fost 1036,

dintre care 51 ofiþeri, considerând ºi absolvenþii ciclurilor I ºi II de studii înscriºi

pentru terminarea de proiecte, lucrãri sau examene. Anul preparator a fost frecventat

de 560 de elevi Astfel, populaþia ªcolii Politehnice din Bucureºti a fost, în total,

de circa 1600 de studenþi.

La concursul de admitere din 1935 în ªcoala Politehnicã s-au prezentat 304

candidaþi ºi au fost admiºi 194. Numãrul relativ mare în anul 1935, faþã de cei

admiºi în 1934 de 144, se explicã prin faptul cã în urma mãsurilor de naþionalizare

a industriei, toþi absolvenþii ªcolii Politehnice au fost plasaþi, neputându-se face

faþã la multe din cererile de ingineri adresate ºcolii.

Propãºirea þãrii fiind continuã ºi stimulentele pentru anumite industrii

diferind, înscrierile candidaþilor admiºi la diferitele secþii au suferit mari variaþiuni.

Se dã exemplu, Secþiunea de Mine care pânã acum era cea mai selectã ºi avea
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mulþi elevi, însã, dupã ce s-a produs saturaþia, s-a ajuns ca în anul 1935 sã aibã

numai opt candidaþi admiºi din totalul de 194.

Se remarcã faptul cã, în ultimii ani, din cauza insuficienþei învãþãmântului

secundar, cel puþin în ceea ce priveºte partea ºtiinþificã, ªcoala Politehnicã din

Bucureºti a primit ºi elemente cu slabã pregãtire de matematicã.

Secþia de Aviaþie, destinatã a forma ingineri industriei aeronautice, a fost

înfiinþatã în anul 1933 ºi are primii doi ani comuni cu Secþia Electromecanicã.

Astfel, cursurile de specializare la aceastã secþiune încep în anul ºcolar 1935/

1936. Þinându-se seama de nevoia devenitã din ce în ce mai imperioasã a creãrii

unei industrii naþionale pentru producerea de material de rãzboi, arme ºi muniþiuni,

Consiliul de Perfecþionare al ªcolii Politehnice a înfiinþat începând din anul 1935,

pe lângã cursurile necesare industriei Aeronautice ºi pe acelea necesare pregãtirii

inginerilor destinaþi industriei armamentului, schimbând ºi titulatura Secþiei de

Aviaþie în Secþia de Aviaþie ºi Armament.

În dezvoltarea ei, ªcoala Politehnicã din Bucureºti a procedat tot timpul cu

prudenþã; nu a înfiinþat cursuri noi decât atunci când era sigurã cã personalul

didactic respectiv va corespunde chemãrilor sale.

Se remarcã faptul cã pe mãsurã ce au trecut anii din 1929 pânã în 1935, a

scãzut alocuþiunea bugetarã, la capitolul «materiale», dupã cum se observã din

tabelul de mai jos:

Exerciþiul 1929/1930 1930/1031 1031/1932 1932/1933 1933/1934 1934/1935 1935/1936

Suma alocatã

la captolul

«materiale»,

(milioane lei) 21 19,4 16,7 8,2 6 5,7 2,1

Este de evidenþiat faptul cã ªcoala Politehnicã din Bucureºti este mult ajutatã

de Consiliul de Administraþie ºi de Direcþia Generalã C.F.R.

În anul 1936, ªcoala Politehnicã din Bucureºti a acordat prima diplomã de

doctor-inginer. Aceasta a fost acordatã inginerului Walton J. Grook, de la

Universitatea Stanford (California, U.S.A.), care, sub conducerea ºtiinþificã a

profesorului dr. ing. Traian Negrescu, a elaborat ºi susþinut teza de doctorat

„Recherches experimentales sur la constitution minéralogique, et sur l’action

chimique de scorier de l’élaboration de l’acier”.

Tot în anul 1936, profesorul Gheorghe Filipescu a fost ales membru

corespondent al Academiei Române, iar profesorul David Emmanuel a fost ales

membru de onoare al Academiei Române.

În acelaºi an (1936) s-au fãcut urmãtoarele numiri de cadre didactice: Costin

D. Neniþescu (profesor titular definitiv), pentru catedra de Chimie organicã ºi
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aplicaþiile ei, care în anii 1925-1935 a lucrat la Universitatea din Bucureºti, unde

a predat cursurile Chimie organicã ºi Chimie generalã ºi a fost conducãtor de

doctorat; Constantin Georgescu (profesor cu titlu provizoriu), la catedra Botanicã

generalã ºi forestierã ºi patologie vegetalã; Marcel Georgescu (profesor suplinitor),

la catedra Exploatãri miniere; Ion Davidescu (conferenþiar titular definitiv), la

cursul Arhitecturã; Ion Huber-Panu (conferenþiar titular definitiv), la cursul

Prepararea mecanicã a minereurilor; Mihail D. Hanganu (conferenþiar cu titlu

provizoriu), la cursul Beton armat; Grigore Vasilescu (asistent titular definitiv), la

disciplina Navigaþie interioarã ºi maritimã; Grigore Vasilescu (asistent titular

definitiv) la disciplina Navigaþie interioarã ºi maritimã, aplicaþiile ei; Ion Gavãt

(asistent suplinitor) la disciplina Chimie organicã ºi petrol; Vasile Cerkez (asistent

titular definitiv), la disciplina Chimie organicã ºi petrol; Dumitru Duvãz Niculescu

(asistent suplinitor), la disciplina Analizã infinitezimalã.

În anul 1937 au fost promulgate douã legi, una privind concentrarea

pregãtirii inginerilor în ªcolile politehnice ºi cealaltã privind completarea unor

dispoziþiuni din legea învãþãmântului universitar (promulgatã prin Decretul nr.

1419 din 19 martie 1937).

Legea pentru concentrarea pregãtirii inginerilor în ªcolile politehnice

(promulgatã prin Decretul nr. 1360 di 19 martie 1937) prevedea urmãtoarele: -

pregãtirea inginerilor agronomi se concentreazã în actualele ªcoli Politehnice,

ªcoala Politehnicã din Bucureºti ºi ªcoala Politehnicã din Timiºoara, precum ºi

în ªcoala Politehnicã din Iaºi, care se înfiinþeazã prin prezenta lege (deocamdatã

cu cadrele ºi conferinþele existente la Facultatea de ªtiinþã cu organizaþia lor

actualã); - facultãþile de ºtiinþe sau institutele tehnice de pe lângã universitãþi nu

vor mai decerna titlul de „inginer universitar” decât pânã la sfârºitul anului 1938;

- studenþii înscriºi la Institutele universitare vor trece, la cererea lor, la ªcolile

politehnice, recunoscându-li-se frecvenþa, examenele, proiectele ºi lucrãrile practice

trecute la universitãþi.

Prin Decretul din 3 decembrie 1937, publicat în Monitorul Oficial din 8

decembrie 1937, s-a înfiinþat ªcoala Politehnicã „Gheorghe Asachi” din Iaºi.

Legea pentru completarea unor dispoziþii din legea învãþãmântului uni-

versitar prevedea urmãtoarele (printre altele): - responsabilitatea rectorului ºi

decanilor de a controla îndeplinirea îndatoririlor didactice ale personalului didactic;

- orele de curs ale unui cadru didactic nu pot fi programate în aceeaºi zi ºi nici în

mai puþin de trei zile; - cursurile ºi examenele ce cad în sarcina unui cadru didactic

nu pot fi efectuate de un cadru didactic cu un grad inferior; - cadrul didactic este

obligat sã-ºi aibã domiciliul în oraºul în care se gãseºte universitatea; - limita de

vârstã (la care are loc pensionarea) este de 70 de ani pentru profesori, 65 de ani

pentru profesori agregaþi ºi conferenþiari ºi 60 de ani pentru cadrele didactice

ajutãtoare; - rectorii pot fi revocaþi; - cadrele didactice pot fi sancþionate pe baza
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judecãrii lor de o comisie disciplinarã formatã din cinci membri; - studenþii pot

face parte numai din asociaþii aprobate de Ministerul Educaþiei Naþionale; - studenþii

nu pot face parte din partide sau asociaþii politice; - studenþii plãtesc taxe de

înscriere, întreþinere, bibliotecã, laborator, seminarii ºi examene; - pe lângã fiecare

universitate funcþioneazã un oficiu universitar pentru informaþii asupra vieþii

universitare, asistenþã medicalã ºi sanitarã, asistenþã socialã, orientare profesionalã,

educaþie fizicã ºi turism. În lege se prevede (articolul 30) cã dispoziþiile acesteia se

aplicã, cu adaptãrile necesitate de structura lor specialã, ºi ºcolilor superioare de

grad universitar ºi anume: ªcolilor politehnice, Academiilor comerciale, de agro-

nomie, de arhitecturã ºi Institutului de Educaþie Fizicã.

În anul 1937 inginerul Ovidiu B. Bolgiu a fost numit membru cu voce

consultativã în Consiliul de Perfecþionare al ªcolii Politehnice din Bucureºti.

Catedra de „Dendrometrie ºi amenajamente” ºi-a schimbat denumirea în

Catedra de „Dendrometrie, estimaþiuni forestiere, amenajarea pãdurilor ºi

economie alpinã”.

Catedra de „Contabilitate, finanþe ºi comerþ” a fost desfiinþatã ºi s-a înfiinþat

conferinþa de „Stereotomia lemnului ºi a pietrei ºi aplicaþiuni la contrucþii”, iar

catedra de „Geometrie descriptivã ºi aplicaþiuni” ºi-a schimbat denumirea în

„Geometrie descriptivã, cinematograficã ºi aplicaþiuni”.

Începând cu anul 1937, Secþiunea industrialã a eliberat diplome de „inginer

chimist industrial”, în loc de „inginer industrial”.

În anul 1937 s-a dat în funcþiune un nou corp de clãdire în localul ªcolii

Politehnice din Bucureºti (din strada Polizu nr.1-7) ºi anume, corpul I, având o

suprafaþã desfãºuratã totalã de 5770 m².

În acelaºi an (1937) s-au fãcut urmãtoarele numiri de cadre didactice: ªerban

C. Solacolu (conferenþiar titular provizoriu), la cursul de Tehnologia materialelor

de construcþii ºi ceramicã; Emilian Bratu (asistent titular definitiv), la cursul de

Chimie tehnologicã ºi electrochimie; Marcel Georgescu (asistent titular definitiv),

la cursul de Exploatãri miniere; I. Ionescu-Muscel (asistent titular definitiv), la

cursul de Textile ºi zahãr; Eugen Ionicã (asistent titular definitiv), la cursul Chimie

tehnologicã ºi electrochimie; Ion Lãzãrescu (asistent titular definitiv), la cursul

de Electricitate ºi electrotehnicã; Gheorghe Manea (asistent titular definitiv), la

cursul de Organe de maºini; Matei G. Marinescu (asistent titular definitiv), la

cursul de Electrocomunicaþii; Mihail Sarian (asistent titular definitiv), la cursul

de Geometrie analiticã; Constantin A. Cãtuneanu (asistent titular provizoriu), la

cursul de Poduri.

Asistenþii G. Baboeanu ºi Al. Melencovici au fost puºi în retragere din oficiu

pentru limitã de vârstã pe data de 01.10.1937.

Inginerul Ovidiu B. Bolgiu a fost numit membru cu voce consultativã în

Consiliul de Perfecþionare al ªcolii Politehnice din Bucureºti.
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Pe data de 1 martie 1938 conferenþiarul Gheorghe Petrescu a fost numit

subdirector de studii pe locul rãmas vacant, în urma demisiei profesorului Ernest

Abason.

În anul 1938 au fost elaborate urmãtoarele acte normative: - personalul

didactic universitar cu titlu definitiv sau provizoriu are dreptul la ºase gradaþii de

câte 25% din salariul de bazã ce se acordã din cinci în cinci ani (Decretul 242/

1938); - profesorii titulari care se disting printr-o activitate ºtiinþificã ºi culturalã

deosebitã pot primi o gradaþie de merit în afara gradaþiilor normale, condiþiile

impuse erau sã aibã lucrãri publicate sau editate în strãinãtate, sã fi þinut conferinþe,

prelegeri, cursuri la instituþii de culturã de prestigiu mondial sau sã fie membru

titular sau corespondent al Academiei Române (Decretul 332/1938); - termenul

pânã la care Facultãþile de ºtiinþe sau Insitutele tehnice de pe lângã universitãþi pot

decerna titlul de „inginer-universitar” se stabileºte spre sfârºitul lunii noiembrie

1941, în loc de 1938 (Decretul nr. 1383 din 30 martie 1938 care a modificat articolul

2 din Legea pentru concentrarea pregãtirii inginerilor în ºcolile politehnice,

promulgatã prin Decretul nr. 1360 din 19 martie 1937).

Prin Decretul nr. 2843/1938 se aprobã „Legea pentru purtarea titlului, exer-

citarea profesiunii de inginer ºi înfiinþarea colegiului inginerilor”. Aceastã lege

prevedea: - pentru a exercita profesiunea de inginer era necesarã înscrierea, în

anumite condiþii (cetãþenie românã, diplomã de inginer, drepturi civile ºi politice)

în Colegiul inginerilor, care apãrã drepturile inginerilor, stabileºte onorariile pentru

lucrãri inginereºti, judecã disciplinar pe inginerii care contravin regulilor

profesionale º.a.m.d.

Prin Decretul nr. 2887/1938 se aprobã „Legea privind completarea unor

dispoziþiuni referitoare la învãþãmântul superior”, conform cãreia: - membrii

corpului didactic universitar, cu excepþia membrilor Academiei Române, sunt puºi

în retragere din oficiu în momentul împlinirii a 35 de ani de serviciu sau a limitei

de vârstã de 65 de ani pentru profesori titulari ºi 62 de ani pentru personalul

didactic ajutãtor; - ei pãstreazã titlurile ºi drepturile de profesori onorarii; - frecvenþa

studenþilor devine obligatorii la cursuri; - sancþionarea cu ºtergerea din matricolã

a studenþilor care nu reuºesc sã promoveze un an de studii în doi ani consecutivi.

Ca urmare a acestei legi, din ªcoala Politehnicã din Bucureºti, sunt pen-

sionaþi, pe data de 1 septembrie 1938, din oficiu; Ion Ionescu (profesor titular

definitiv), de la catedra de Poduri; Eugeniu ªtefãnescu (profesor titular definitiv),

de la catedra Drumuri ºi cãi ferate; Gheorghe Pantazi, (conferenþiar titular definitiv)

ºi chimistul Andrei Manea.
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7. POLITEHNICA DIN BUCUREªTI –
CONTINUATOARE A ªCOLII

POLITEHNICE DIN BUCUREªTI.
ÎNCEP SÃ APARÃ NORI NEGRI

Dupã anul 1818 în România, în privinþa sistemului de învãþãmânt, în gen-

eral, mai întâi a avut loc integrarea a nu mai puþin de patru sisteme de învãþãmânt

diferite datoritã unirii celor patru provincii istorice Bucovina, Transilvania,

Basarabia ºi Principatele Unite. S-a pãstrat modelul lui Spiru Haret, iar între cele

douã rãzboaie ministrul educaþiei naþionale Constantin Angelescu a avut un rol

esenþial în modelarea inter-rãzboi a sistemului de învãþãmânt din România. A

doua problemã pentru sistemul de învãþãmânt românesc consta în ajutorul pe care

trebuia ca acesta sã-l dea industrializãrii ºi modernizãrii societãþii. ªcolile primare

s-au dezvoltat pentru a micºora mult diferenþele între tipul de educaþie primitã de

cãtre copiii de vârstã ºcolarã în zonele rurale ºi urbane, fãrã a afecta adaptarea la

forþa de muncã din zona respectivã. Liceele au fost modernizate, iar învãþãmântul

superior a ajuns sã fie comparabil cu învãþãmântul superior al þãrilor europene

dezvoltate.

Prin Decretul nr. 3799 din 4 noiembrie 1938 s-a aprobat „Legea pentru

modificarea ºi completarea legilor privitoare la învãþãmântul superior ºi special

în vederea raþionalizãrii”. Din aceastã lege extragem urmãtoarele: – Învãþãmântul

superior se predã în Universitãþi, Politehnici ºi Academii de înalte studii comerciale

ºi industriale; – „ªcoala Politehnicã din Bucureºti” se transformã în „Politehnica

Carol II din Bucureºti”; – Academiile de înalte studii agronomice, Institutul de

chimie agricolã ºi alimentarã, Institutul de chimie industrialã, Institutul

electrotehnic de la Facultatea de ºtiinþe a Universitãþii din Bucureºti ºi Academia

de Arhitecturã din Bucureºti se încadreazã în Politehnica Carol II din Bucureºti; –

Corpul didactic se compune din profesori ºi conferenþiari, iar personalul ajutãtor

se compune din ºefi de lucrãri, lectori, asistenþi ºi preparatori; – Titlul de profesor,

conferenþiar ºi asistent definitiv se dobândeºte prin concurs; – Preparatorii, asistenþii

provizorii, ºefii de lucrãri ºi lectorii se numesc prin decizie ministerialã; – Ocuparea

locurilor vacante de profesori ºi conferenþiari se face prin transfer sau concurs, iar
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cele care nu pot fi ocupate astfel vor fi suplinite; – Raporturile comisiilor de con-

curs pentru posturile de profesor se publicã în Monitorul Oficial; – Obligaþiile

cadrelor didactice sunt de 2 ore de curs profesoral ºi care trebuie împlinite în cel

puþin trei zile; – Nici un profesor nu poate deþine în acelaºi timp mai mult de o

catedrã în învãþãmântul superior ºi, în afarã de catedrã ºi anexele ei, nu poate

deþine mai mult de un post la un insitut sau o clinicã; – Profesorii care în ultimii

cinci ani nu au publicat lucrãri în specialitatea lor sunt consideraþi demisionaþi; –

Rectorii ºi decanii sunt numiþi prin decret, dintr-o listã de trei propuneri fãcute de

toþi profesorii instituþiei de învãþãmânt superior.

Printr-o anexã la lege sunt fixate catedrele ºi conferinþele în fiecare instituþie

de învãþãmânt superior. În raportul ministrului Ministerului Educaþiei Naþionale

cãtre Consiliul de Miniºtri, se aratã cã: (1) – s-a renunþat la recrutarea profesorilor

prin „chemare” care nu a dat rezultate, favorizând subiectivismul; (2) – concursul

a rãmas singura modalitate de ocupare a posturilor vacante; (3) – s-a reintrodus

dreptul la transfer, care se face tot pe bazã de concurs; (4) – fixarea numãrului de

catedre ºi de conferinþe a avut ca scop oprirea inflaþiei de posturi; (5) – controlul

periodic la cinci ani a activitãþii ºtiinþifice a profesorilor are ca scop eliminarea

celor care nu mai corespund.

Prin decretul nr. 4073 din 3 decembrie 1938, au fost numiþi, începând cu

data de 1 decembrie 1938: – Nicolae Vasilescu-Karpen, rector al Politehnicii Carol

II din Bucureºti; – Dionisie Germani, decan al Facultãþii de Construcþii; – Constantin

Buºilã, decan al Facultãþii de Mecanicã ºi Electricitate; – Gheorghe Macovei, decan

al Facultãþii de Mine ºi Metalurgie; – Negoiþã Dãnãilã, decan al Facultãþii de Chimie

Industrialã; – Gheorghe Stinghe, decan al Facultãþii de Silviculturã.

Institutul de Chimie Industrialã (situat pe Calea Moºilor nr. 132, Bucureºti),

afiliat la Facultatea de ªtiinþe a Universitãþii din Bucureºti, a fost înfiinþat în anul

1920 de cãtre profesorul Negoiþã Dãnãilã, 1878-1953 (care a fãcut studii la

Facultatea de ªtiinþe, specializare fizicã-chimie, Universitatea din Iaºi; la Politehnica

din Berlin – Charlottenburg, obþinând diploma de inginer chimist ºi tot aici a fãcut

doctoratul la profesorul Libermmann; a fost numit profesor titular la Universitatea

din Bucureºti pe 10 iulie 1919). Acest institut avea ca absolvenþi „ingineri chimiºti

universitari”. Institutul respectiv a fost condus de profesorul Negoiþã Dãnãilã pânã

în anul 1938. În anul 1938, pe 3 decembrie, ca urmare a legii din 1937 (promulgatã

prin Decretul nr. 1360 din 19 martie 1937) se uneºte cu o parte din secþiunea

Industrialã a ªcolii Politehnice din Bucureºti, care din anul 1937 a început sã

elibereze diplome de „inginer chimist industrial”, în locul diplomelor de „inginer

industrial” pe care le elibera pânã în anul 1936, inclusiv. Se observã cã, de fapt,

profesorul Negoiþã Dãnãilã este numit decan al facultãþii de Chimie Industrialã în

1 decembrie 1938, când aceasta ia fiinþã în urma încadrãrii Institutului de Chimie

Industrialã de la Facultatea de ªtiinþe a Universitãþii din Bucureºti la Politehnica

Carol II din Bucureºti.
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Institutul Electrotehnic de la Facultatea de ªtiinþe a Universitãþii din Bucureºti

a fost înfiinþat în anul 1912 de cãtre profesorul Dragomir Hurmuzescu (1865-1954),

când acesta s-a transferat de la Universitatea din Iaºi la Universitatea din Bucureºti,

acesta eliberând diplome de „inginer electrotehnist universitar”. Acest institut a

funcþionat pânã în anul 1938, când a fost înglobat în Politehnica Carol II din

Bucureºti ºi prin contopire cu Secþiunea Electromecanicã, au dat naºtere Facultãþii

de Mecanicã ºi Electricitate.

În anul 1938 s-au fãcut urmãtoarele numiri de cadre didactice: V. Stinghe

(profesor titular definitiv), la catedra de Dendrometrie, estimaþie forestierã,

amenajarea pãdurilor ºi economie alpinã; Dumitru A. Sburlan (profesor titular

provizoriu), la cursul Instalaþii de transport, construcþii forestiere, ferãstraie ºi

industria mecanicã a lemnului; Alexandru Codarcea (profesor titular provizoriu),

la cursul de Mineralogie ºi petrografie; Grigore Zamfirescu (conferenþiar titular

definitiv), la cursul de Tehnologia materialelor de aviaþie ºi construcþia avionului;

Aurel Ioanovici (conferenþiar titular definitiv), la cursul de Construcþii civile ºi

procedee generale de construcþii; Nicolae Rodolphe Racliº (conferenþiar titular

definitiv), la cursul Matematici generale; Nicolae Râmniceanu (conferenþiar titu-

lar definitiv), la cursul Drept ºi legislaþie uzualã; Vasile T. Cerkez (conferenþiar

titular provizoriu), la cursul Chimie organicã ºi petrol; Ion I. Chiþulescu

(conferenþiar titular provizoriu), la cursul de Stereotomia lemnului ºi a pietrei ºi

aplicaþiuni la construcþii; Nicolae Stãnescu (conferenþiar titular provizoriu), la

cursul Maºini-unelte ºi exploatãri industriale; Ion Poþulescu-Zamfirescu (asistent

titular definitiv), la catedra de Maºini (motori tehnici); Ion C. Dumitrescu (asistent

titular provizoriu), la cursul Rezistenþa materialelor ºi staticã graficã.

În anul 1938 profesorul Constantin Budeanu a fost ales membru corespon-

dent al Academiei Române.

În acelaºi an (1938) ªcoala Politehnicã Regele Carol II îl proclamã Doctor

„Honoris Causa” al Politehnicii Regele Carol II pe domnul inginer Nikola Tesla,

genial descoperitor în electricitate, pentru înaltele sale merite ºtiinþifice ºi tehnice.

Nikola Tesla este savant american, nãscut în Croaþia, de origine istro-românã.

În anul universitar 1938/1939 Politehnica „Gheorghe Asachi” din Iaºi,

înfiinþatã în decembrie 1937, îºi deschide pentru prima datã cursurile.

Ca urmare a „Legii pentru modificarea ºi completarea legii privitoare la

învãþãmântul superior ºi special în vederea raþionalizãrii” din 4 noiembrie 1938,

prin decizia ministerialã nr. 225846/1938 au fost încadraþi profesorii ºi conferenþiarii

de la Politehnica din Bucureºti, dupã cum urmeazã:

Catedre generale

1 – Geometrie analiticã – D. Pompeiu;

2 – Geometrie descriptivã ºi cinematicã – Ernest Abason;

3 – Electricitate ºi electrotehnicã – Nicolae Vasilescu-Karpen;

4 – Hidraulicã ºi instalaþii hidraulice – Dionisie Germani;

5 – Economie politicã ºi raþionalizare – Mihail Manoilescu;
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6 – Metalurgie – Traian Negrescu;

7 – Mineralogie ºi petrografie – Alexandru Codarcea;

8 – Fizicã – Vasile Bianu;

9 – Chimie analiticã ºi chimie fizicalã – Eugen Chirnoagã;

10 – Fizica industrialã – Ion Arapu;

Conferinþe generale

11 – Introducere în matematica superioarã – Nicolae Ciorãnescu;

12 – Matematici generale – Rodolphe Racliº;

13 – Chimie generalã – Ernest Toporescu;

14 – Radiocomunicaþii – Teodor Tãnãsescu;

15 – Telefonie ºi telegrafie – Ion Constantinescu;

16 – Tehnologia mecanicã – Dumitru Bãiatu;

17 – Desen Industrial – S. Cunescu ºi I. Balinski;

18 – Drept ºi legislaþie uzualã – N. Râmniceanu;

19 – Mecanica ºi rezistenþa materialelor – Aurel Beleº ºi M. Sophian;

20 – Electrotehnica – G. Petrescu;

21 – Curs general de maºini – I. Drosescu ºi I. Nicolini;

22 – Curs general de construcþii – Cezar Orãºanu ;

23 – Tehnologia materialelor de construcþii ºi ceramicã – ªerban Solacolu;

24 – Ataºat la catedra de Amenajãri, instalaþii ºi maºini hidraulice – Dorin

Pavel, conferenþiar;

25 – Ataºat la catedra de Hotãrnicie, topografie forestierã ºi corecþiunea

torenþilor – D. Drâmbã, conferenþiar;

26 – Ataºat la catedra de Fizicã generalã, climatologie ºi meteorologie – E.

Oteþeleºanu, conferenþiar;

Catedre de specialitate

1 – Facultatea de Construcþii

1 – Navigaþie interioarã ºi maritimã, îmbunãtãþiri funciare – Grigore Vasile;

2 – Ataºat la catedra de Construcþii ºi procedee generale de construcþii –

Aurel Ianovici, conferenþiar;

3 – Ataºat la catedra de Beton armat, poduri de zidãrie ºi lemn – Mihail

Hangan, conferenþiar;

2 – Facultatea de Mecanicã ºi Electricitate

A. Secþia Electromecanicã

4 – Mãsuri ºi tracþiune electricã – Constantin Budeanu;

5 – Calculul, construcþia ºi încercãrile maºinilor electrice – Ion S.

Gheorghiu;

6 – Centrale electrice, transportul, distribuþia ºi utilizarea energiei electrice

– Radu I. ªtefãnescu;

7 – Tehnologia mecanicã ºi organe de maºini – C. Buºilã;



ISTORIA UNIVERSITÃÞII „POLITEHNICA” DIN BUCUREªTI 199

8 – Maºini termice, maºini frigorifice ºi compresoare – Gh. Nicolau,

conferenþiar;

9 – Ataºat la catedra Locomotive, vagoane, maºini de ridicat – A. Ionescu,

conferenþiar;

B. Secþia de aviaþie ºi armament

10 – Aviaþie – Elie Carafoli;

11 – Ataºat la catedra de Tehnologia ºi construcþia avioanelor – G.

Zamfirescu, conferenþiar;

3 – Facultatea de chimie industrialã

12 – Chimie anorganicã (cu aplicaþii) – Petru Spacu;

13 – Chimie organicã – Costin Neniþescu;

14 – Chimie industrialã ºi electrochimia – P. Staehelin;

15 – Chimia tehnologicã – Negoiþã Dãnãilã;

4 – Facultatea de Mine ºi Metalurgie

16 – Geologia ºi paleontologia – C. Macovei;

17 – Foraje ºi industria extractivã a petrolului ºi gazelor naturale – Th.

Ficºinescu;

18 – Exploatãri miniere (altele afarã de petrol) – I. Bujoiu;

19 – Ataºat la catedra de Prepararea mecanicã a minereurilor ºi maºini

miniere – Huber Panu, conferenþiar;

5 – Facultatea de Silviculturã

20 – Botanicã forestierã ºi patologie vegetalã – C. Georgescu;

21 – Dendrometrie, estimaþii forestiere, amenajarea pãdurilor ºi

amelioraþiuni pastorale – V. Stinghe

22 – Dendrologie, silviculturã ºi tehnologia lemnului – M. Drãcea;

23 – Drumuri ºi instalaþii de transporturi forestiere, ferãstrae ºi maºini

unelte – D. Sburlan

Conferinþe de specialitate

1 – Facultatea de construcþii

24 – Arhitecturã – I. Davidescu

25 – Stereotomia lemnului ºi pietrei cu aplicaþii în construcþii – I. Chiþulescu

2 – Facultatea de Mecanicã ºi Electricitate

A. Secþia electromecanicã

26 – Maºini-unelte ºi exploatãri industriale – N. Stãnescu

27 – Electrotehnicã generalã ºi aplicatã – Traian Gheorghiu

3 – Facultatea de Chimie Industrialã

28 – Metode tehnice de analize – D. Buttescu

29 – Tehnologia petrolului – V. Cherkez ºi C. Dacu;

30 – Textile, hârtie – C. Casassovici ºi I. Pãunescu

31 – Chimie alimentarã ºi fermentaþie – V. Crasu
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32 – Tehnologia organicã – E. Georgeaopol

4 – Facultatea de Silviculturã

33 – Vânãtoare ºi pescuit – G. Nedici (cu titlul ºi toate drepturile de profesor)

Potrivit aceleiaºi legi, Ministerul Educaþiei Naþionale a publicat concursuri

pentru urmãtoarele catedre ºi conferinþe vacante – Catedrele de: Analizã infini-

tezimalã; Beton armat, Poduri de zidãrie ºi lemn; Cadastre, hotãrnicie, topografie

forestierã ºi corecþiunea torenþilor; Construcþii civile ºi procedee generale de

construcþii; Tehnologie ºi construcþia avionului; Drumuri (ªosele); Cãi ferate;

Poduri ºi construcþii metalice; ºi Conferinþele de: Tehnologie, graficã ºi fotografie;

Exploatãri miniere; Mineralogie; Zãcãminte ºi prospecþiuni ºi Combustibili

minerali.

În cursul anului 1939 s-au fãcut urmãtoarele numiri de cadre didactice:

Constantin C. Teodorescu (profesor titular), la catedra de Rezistenþa materialelor

ºi staticã graficã, prin transfer de la Politehnica din Timiºoara; Mihail Hanganu

(profesor titular), la catedra Beton armat, poduri de zidãrie ºi lemn, prin concurs;

Simion Stoilow la catedra la catedra de Analizã infinitezimalã, prin transfer de la

Facultatea de ªtiinþe din Cernãuþi; Henry Teodorul (conferenþiar titular definitiv),

la cursul de Edilitate; Traian Gheorghiu (conferenþiar titular provizoriu), la cursul

de Electrotehnicã generalã ºi aplicaþii; Constantin Fostiropol (ºef de lucrãri cu

titlu provizoriu), la Laboratorul de Chimie industrialã; Ecaterinne Ciorãnescu

(asistent titular definitiv) ºi Ion Gavãþ (asistent titular definitiv) la cursul de Chimie

organicã ºi aplicaþiile ei; Florin Manoliu (asistent titular definitiv), la cursul de

Economie politicã ºi raþionalizare; Mihai Vasiliu (asistent titular definitiv), la

cursul de Rezistenþa materialelor ºi staticã graficã; Alexandru Popescu (asistent

titular definitiv) la catedra de Electricitate ºi electrotehnicã; Janetta Cornea (asistent

titular definitiv) ºi Mihai Bobor (asistent titular definitiv), la catedra de

Dendrometrie, estimaþiuni forestiere, amenajarea pãdurilor ºi amelioraþiuni

pastorale; Marin Rãdulescu (asistent titular definitiv), la catedra de Dendrologie,

silviculturã ºi tehnologia lemnului; Ion A. Manoliu (asistent cu titlu provizoriu),

la catedra Navigaþie interioarã ºi maritimã; Virgil Niculescu (asistent cu titlu

provizoriu) la Laboratorul de Chimie industrialã ºi Gheroghe G. Cernea (asistent

cu titlu provizoriu) la Laboratorul de aplicaþiile cãldurii ºi electricitate.

Conferenþiarul Dumitru I. Buttescu de Metode tehnice de analize, la

Facultatea de Chimie Industrialã, a fost pus în retragere pentru limitã de vârstã.

Profesor Ion Ionescu, profesor onorar al Politehnicii din Bucureºti, a fost

numit decanul Colegiului inginerilor pe trei ani, iar profesorul Constantin Buºilã

a fost numit prodecan al Colegiului inginerilor, de asemenea, pe trei ani.

Prin Decretul nr. 3958/1939, profesorului Constantin Buºilã i s-a acordat

ordinul „Meritul cultural” în gradul de cavaler I.

Prin decizia Ministerului Lucrãrilor Publice nr. 5483-1939, profesorii

Constantin Buºilã, Dionisie Germani ºi Ion S. Gheorghiu au fost desemnaþi membri

ai Consiliului Tehnic Superior pe timp de un an.
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Prin Decretul nr. 3182/1939, profesorul Gheorghe Macovei, ca delegat al
Academiei Române, profesorul Nicolae Vasilescu-Karpen ca delegat al Consiliului
Tehnic Superior, profesorul Constantin Buºilã ºi profesorul Victor Vâlcovici ca
delegaþi ai Ministerului Educaþiei Naþionale, au fost numiþi pe timp de trei an în
Consiliul de Perfecþionare al Politehnicii din Bucureºti.

Prin Decretul nr. 3624/1939 profesorul Constantin Buºilã a fost numit
preºedintele Consiliului de Perfecþionare al Politehnicii din Iaºi, pe anul ºcolar
1939/1940.

Prin Decretul nr. 3379/1939 Politehnica din Bucureºti a fost autorizatã sã
accepte legatul lãsat de defunctul Mihail Capuþineanu prin testamentul sãu ºi
constând din suma de 1.000.000 lei.

În anul 1939 profesorul Gheorghe Macovei a fost ales membru titular al
Academiei Române, iar profesorul Negoiþã Dãnãilã a fost ales membru de onoare
al Academiei Române.

În anul 1939 a încetat din viaþã profesorul Gheorghe Þiþeica, secretar gen-
eral al Academiei Române.

În primele luni ale anului 1940 s-au fãcut urmãtoarele numiri de cadre
didactice: Aurel A. Beliº (profesor titular), la catedra de Construcþii civile ºi
procedee generale de construcþii; Constantin Georgescu (profesor titular), la catedra
de Botanicã forestierã ºi patologie vegetalã; Niculae Profiri (conferenþiar definitiv)
la cursul de Administraþie ºi politicã forestierã; Alexandru Popescu (ºef de lucrãri
definitiv), la catedra de Electricitate ºi electrotehnicã ºi cãpitan comandor ing.
Ion Linteº (asistent definitiv) la catedra de Aviaþie.

La 1 iulie 1940, profesorul I. ªtefãnescu Radu, de la catedra de Centrale
electrice, transport, distribuþie ºi utilizarea energiei electrice a fost pus în retragere.

În apropiere de jumãtatea anului 1940, la începutul celei de-a doua jumãtãþi
a anului 1940, se ridicã „nori negri” deasupra României, cedarea Basarabiei ºi
Nordului Bucovinei cãtre U.R.S.S. în urma ultimatului acesteia din 26 iunie 1940
(ca rezultat al pactului Ribentropp-Molotov); cedarea pãrþii de nord a Ardealului
cãtre Ungaria hortystã, în urma dictatului de la Viena – numit „arbitraj”
germano-italian, din 30 august 1940 ºi cedarea Cadrilaterului (format din judeþele
Durostor ºi Caliacra), cãtre Bulgaria, în urma tratatului de frontierã româno-bulgar
de la Craiova, semnat la 7 septembrie 1940 (în urma presiunilor fãcute de Germania,
Italia ºi URSS).

Pentru a soluþiona problema cadrelor didactice provenite din aceste teritorii,
prin derogare de la normele legate, prin Decretele 2596/2599 din 2 august 1940,
Ministerul Educaþiei Naþionale a fost autorizat sã se ocupe prin numire directã
unele catedre vacante din învãþãmântul superior, iar prin Decizia ministerialã nr.
129518 din 2 august 1940 s-au sistat numirile de profesori cu titlu provizoriu ºi
concursurile în curs de desfãºurare.

La 5 septembrie 1940, Regele Carol al II-lea a cedat generalului Ion
Antonescu principalele prerogative ale puterii, iar în ziua de 6 septembrie 1940 i
s-a impus sã abdice în favoarea fiului sãu, Mihai I care devine rege.



Ioan M. Popescu, Ioan Gr. Dumitrache202

Prin Decretul 3151 din 14 septembrie 1940, Statul român devine Stat

naþional-legionar, iar generalul Ion Antonescu se intituleazã conducãtor.

Prin Decretul nr. 3414 din 9 octombrie 1940, profesorul Eugen Chirnoagã a

fost numit rector în locul profesorului Nicolae Vasilescu-Karpen, iar profesorul

Ion Cantuniari a fost numit decan al Facultãþii de Mecanicã ºi Electricitate, în

locul profesorului Constantin Buºilã. Eugen Chirnoagã rãmâne rector pânã la 27

ianuarie 1941

Prin Decretul nr. 3415 din 9 octombrie 1940, profesorii Nicolae

Vasilescu-Karpen ºi Dumitru Pompeiu au fost puºi în retragere.

În luna octombrie 1940 s-au fãcut urmãtoarele numiri de cadre didactice:

Grigore Eliescu (conferenþiar definitiv), la cursul de Zoologie, entomolgie ºi

protecþia pãdurilor; Scarlat Fotino (conferenþiar definitiv), la cursul de Desen

aplicat în construcþii; Aurel Voiculescu (ºef de secþie) la Laboratorul de Chimie

industrialã; Ion Irimescu (ºef de secþie), Nicolae Cernescu (ºef de secþie) ºi Ion

Guvãþ (ºef de secþie) la Laboratorul de analize ºi încercãri; G. N. Gheorghiu (ºef

de lucrãri), la cursul de Chimia petrolului prin transfer cu post cu tot de la catedra

de Chimie generalã a facultãþii de ªtiinþe din Timiºoara.

D. Borcea a fost numit contabil ºef ºi Mihail Teodorescu contabil I.

Alexandru Ostaºcu, subdirector al Politehnicii, a fost suspendat din serviciu.

Ca urmare a unui decret-lege discriminatoriu, cadrele didactice evrei au

fost înlãturate din învãþãmânt în întreaga þarã. La Politehnica din Bucureºti, Ernest

Abason (profesor), Isac Blum (ºef de secþie) ºi Estrela Ionescu-Schapira

(preparatoare) au fost puºi în disponibilitate.

Prin Decretul–lege nr. 3566 din 28 octombrie 1940 s-a interzis cumulul în

învãþãmânt sau cu o funcþie administrativã. Fac excepþie funcþiile de rector ºi decan

cu condiþia a se lua un singur salariu. Personalul didactic ajutãtor putea sã aibã o a

doua funcþie în clinicã sau o instituþie ºtiinþificã. Cadrele didactice din învãþãmântul

superior cu profesiuni libere au fost retribuite în învãþãmânt cu o jumãtate de salariu.

La familiile fãrã copii la care salariul soþului depãºea 15.000-30.000 lei/lunã (în

funcþie de categoria localitãþii) ºi soþia este profesoarã, ea va fi trecutã din oficiu în

concediu.

Prin Decretul nr. 3670 din 31 octombrie 1940 pentru „adaptarea

învãþãmântului superior la structura statului naþional-legionar” o comisie urma

sã revizuiascã situaþia tuturor membrilor corpului didactic ºi ajutãtor din

învãþãmântul superior în ceea ce priveºte: legalitatea numirii, activitatea ºtiinþificã,

didacticã, publicã ºi þinuta moralã. Pentru Politehnica din Bucureºti comisia a fost

alcãtuitã din: Dionisie Germani ºi Mihail Manoilescu pentru Facultatea de

Construcþii; Ion Cantuniari ºi Dimitrie Leonida pentru Facultatea de Mecanicã ºi

Electricitate; Gheorghe Macovei ºi I. Bujoru pentru Facultatea de Mine ºi

Metalurgie; Cristea Otin ºi Eugen Chirnoagã pentru Facultatea de Chimie

Industrialã; Vintilã Stinghe ºi Dumitru Sburlan pentru Facultatea de Silviculturã.
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În noaptea de 9/10 noiembrie 1940 a avut loc un cutremur de pãmânt cu

epicentrul în Vrancea (magnitudinea 7,7 pe scara Richter).

În luna decembrie 1940 Dr. Matei Niculescu a fost numit ºef de lucrãri

definitiv, la catedra de Chimie analiticã.

Între 21-23 ianuarie 1941 Miºcarea legionarã a organizat o rebeliune armatã

prin care urmãrea sã ajungã singura beneficiarã a puterii de stat, prilej cu care a

fãcut masacre sângeroase, jafuri ºi distrugeri. Dupã înãbuºirea rebeliunii de cãtre

Armatã, Miºcarea legionarã a fost înlãturatã de la putere ºi interzisã, puterea

concentrându-se în mâinile lui Ion Antonescu, care formeazã un nou guvern din

militari ºi tehnicieni.

Prin Decretul nr. 158 din 27 februarie 1941, profesorul Constantin C.

Teodorescu a fost numit rector în locul profesorului Eugen Chirnoagã.

Constantin C. Teodorescu a fost asistentul profesorului Gheorghe Filipescu

(1882–1937) la cursul de Rezistenþa materialelor. Dupã înfiinþarea ªcolii

Politehnice din Timiºoara a fost trimis acolo unde a fost profesor de Rezistenþa

materialelor. Acolo a întemeiat ºcoalã, înfiinþând un Laborator pentru Încercarea

Materialelor ºi pentru Analize Industriale. La plecarea din Timiºoara l-a lãsat

profesor pe elevul sãu ªtefan Nãdãºan (1901–1967). A revenit la Politehnica din

Bucureºti, unde în 1941–1944 a fost rector.

La 22 iunie 1941 începe rãzboiul Germaniei cu U.R.S.S. la care ia parte ºi

România de partea Germaniei pânã la 23 august 1944.

Prin Decizia ministerialã nr. 140840 din 1941 s-a hotãrât ca în noul an

ºcolar în ºcolile secundare ºi superioare sã nu fie primiþi decât elevii ºi respective

studenþii care vor presta în timpul verii un serviciu de trebuinþã obºteascã ºi mai

ales cei care vor fi luat parte la munca câmpului.

Prin Decretul lege nr. 2254 din 7 august

1941 s-au instituit noi norme cu privire la punerea

în retragere din oficiu sau în cadrul disponibil a

membrilor corpului didactic ºi anume, în cazul în

care aceºtia împlinesc pânã la 1 noiembrie 1941

vârsta de 55 de ani sau 30 de ani vechime calcu-

labili la pensie. Ca urmare a acestui decret, prin

decizia ministerialã nr. 166652 din 7 august 1941

din Politehnica din Bucureºti au fost pensionaþi:

G. Nedici, profesor de vânãtoare ºi pescuit; Stavri

Cunescu, profesor de desen industrial; C.T.

Popescu, profesor de sistematicã, anatomie ºi

fiziologie vegetalã; Gh. Stoicescu, profesor de

medicinã veterinarã; C. Ionescu, profesor de

politicã ºi legislaþie agrarã; Al. Petescu, profesor

de matematicã; A.N. Dumitrescu, profesor de
Constantin C. Teodorescu

(1892–1972)
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zootehnie; Ilie Purcuru, profesor de fizicã ºi meteorologie; Haralambie Vasiliu,

profesor de chimie generalã ºi chimia solidului; Gheorghe Nichifor, profesor de

geometrie descriptivã; M. Sofian, conferenþiar de mecanicã ºi rezistenþa

materialelor; V. Grasu, conferenþiar de chimie alimentarã ºi fermentaþie ºi Dan

Iovãnescu, preparator la catedra de construcþii.

Prin Decizia ministerialã nr.198641/1941, imobilul Palatului Regal din

ªoseaua Kiseleff, cedat Ministerului Culturii Naþionale ºi Cultelor prin Jurnalul

Consiliului de Miniºtri nr. 911 din 7 august 1941 spre a fi întrebuinþat pentru

nevoile studenþilor, a fost dat spre folosinþã Politehnicii din Bucureºti pentru a fi

folosit exclusiv drept cãmin al studenþilor – ingineri de la aceastã politehnicã.

Prin Decizia ministerialã nr. 221993 din 28 septembrie 1941 s-a fixat o taxã

uniformã de înscriere în universitãþi, politehnici, academii comerciale ºi ºcoli

speciale, de 2500 lei/an. Pe lângã aceastã taxã de înscriere se va încasa o taxã

variabilã, în funcþie de specificul facultãþii sau al ºcolii speciale. Aceastã taxã

împreunã cu cea de înscriere, nu vor depãºi 6000 lei anual.

Prin Decizia ministerialã nr. 221994/1941 s-a fixat cuantumul unei burse

studenþeºti de 3600 lei/lunã, acordându-se Politehnicii din Bucureºti 404 burse

pentru anul ºcolar 1941/1942. Bursele erau atribuite studenþilor pe baza rezultatelor

obþinute la examene, iar studenþilor din anul I, pe baza trecerii unui concurs special.

Prin Decizia ministerialã nr. 221991/1941 s-a fixat limita superioarã a

numãrului studenþilor ce vor fi primiþi în anul I, 1941/1942, în instituþiile de

învãþãmânt superior. Pentru Politehnica din Bucureºti se stabilesc urmãtoarele

cifre: Facultatea de Construcþii ºi Cadastru: 180; Facultatea de Mecanicã ºi Elec-

tricitate: 100; Facultatea de Mine ºi Metalurgie: 50; Facultatea de Chimie Indus-

trialã: 60; Facultatea de Arhitecturã: 70; Facultatea de Silviculturã: 70; Facultatea

de Agronomie: 80. În acelaºi timp, în unele facultãþi, se stabilesc anumite proporþii

între bãieþi ºi fete. Astfel, la Facultatea de Chimie Industrialã: 70% bãieþi ºi 30%

fete; la Facultatea de Arhitecturã: 80% bãieþi ºi 20% fete; la Facultatea de Agri-

culturã: 95% bãieþi ºi 5% fete.

Prin Decretul lege nr. 2758 din 3 octombrie 1941, cu privire la „organizarea

educaþiei tineretului român”, s-a atribuit fiecãrui cadru didactic o „unitate colectivã”

(grupã, clasã sau an de studii) de a cãrui educaþie rãspunde, programul de activitate

educativã cuprinzând: – cunoaºterea activitãþii tinerilor ºi orientarea acestei

activitãþi; – supravegherea activitãþilor sportive, culturale, muncii de folos obºtesc

etc…

Prin Decretul lege nr.3134 din 11 noiembrie 1941 s-a revenit asupra

raþionalizãrii catedrelor (fãcutã prin Decretul nr. 3799 din 4 noiembrie 1938) ºi se

reînfiinþeazã unele catedre, iar altele îºi schimbã denumirea.
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Ca urmare a acestui Decret (3134/11.XI. 1941) la Politehnica din Bucureºti:

- S-a reînfiinþat conferinþa de Distribuþia ºi utilizarea energiei electrice ºi

centrale electrice;

- Catedra de Fizicã generalã, climatologie ºi meteorologie a devenit Catedra

de Radiocomunicaþii;

- Catedra de Fizicã Industrialã a devenit Catedra de Termotehnicã;

- Catedra de Calculul, construcþia ºi încercãrile maºinilor electrice a devenit

Catedra de Maºini ºi aparate electrice;

- Catedra de Mãsuri ºi tracþiune electricã devenit Catedra de Electricitate

ºi Mãsuri electrice;

- Catedra de Electricitate ºi electrotehnicã a devenit Catedra de Electro-

tehnicã ºi tracþiune electricã;

- Catedra de Mecanicã raþionalã a devenit Catedra de Mecanicã tehnicã;

- Catedra de Zoologie ºi entomologie forestierã ºi protecþia pãdurilor a

devenit Catedra de Zoologie, entomologia ºi protecþia pãdurilor;

- Conferinþa de Matematici superioare ºi aplicate a devenit Catedra de

Analizã matematicã;

- Conferinþa de Mineralogie a devenit Conferinþa de Combustibili minerali;

- Catedra de Desen arhitectural ºi studiul ordinelor clasice cu aplicaþii a

devenit Catedra de Arhitecturã aplicatã cu atelier;

- Catedra de Tehnologia materialelor a devenit Conferinþa de Tehnologia

materialelor;

- Conferinþa de Arhitecturã ruralã a devenit Catedra de Arhitecturã ruralã;

- Conferinþa de Matematici generale a devenit Conferinþa de Geometrie

descriptivã ºi analiticã;

- Conferinþa de Mecanicã ºi staticã a devenit Conferinþa de Matematici

generale ºi mecanicã;

- Catedra de Sistematicã, anatomie ºi fiziologie vegetalã a devenit Catedra

de Anatomie, fiziologie ºi sistematicã vegetalã;

- Catedra de Politicã ºi legislaþie agrarã a devenit Catedra de Drept ºi

legislaþie agrarã;

- Catedra de Tehnologie agricolã a devenit Catedra de Industrii agricole;

- Catedra de Mecanicã ºi maºini agricole a devenit Catedra de Maºini

agricole;

- Catedra de Economie ruralã a devenit Catedra de Economie ruralã ºi

politicã agrarã;

- Conferinþa de Legumiculturã, horticulturã ºi pomiculturã a devenit

Conferinþa de Pescuit ºi pisciculturã;

- Conferinþa de Entomologie a devenit Conferinþa de Entomologie agricolã;

- Conferinþa de Matematici a devenit Cconferinþa de Matematici ºi mecanicã;



Ioan M. Popescu, Ioan Gr. Dumitrache206

- Catedra de Contabilitate ºi estimaþiuni agricole a devenit Catedra de

Taxaþiuni, expertize ºi contabilitate agricolã.

În intervalul de timp noiembrie – decembrie 1941 au fost fãcute urmãtoarele

numiri de cadre didactice : Dumitru Leonida (profesor titular definitiv) la Catedra

de Centrale electrice, prin trasfer de la Politehnica din Timiºoara; D. Drâmbã

(profesor titular definitiv) la Catedra de Cadastru, hotãrnicie, topografie forestierã

ºi corecþia torenþilor; Ion Chiþulescu (conferenþiar titular definitiv) la Cursul de

Stereotomia lemnului ºi a pietrei ºi aplicaþii la construcþii; Gheorghe Nicolau

(conferenþiar titular definitiv) la Cursul de Maºini termice, maºini frigorifice ºi

compresoare; Aurel Zãnescu (conferenþiar titular definitiv) la Cursul de Loco-

motive, vagoane ºi maºini de ridicat; Grigore Zamfirescu (conferenþiar titular

definitiv) la Cursul de Prepararea mecanicã a minereurilor ºi maºini miniere;

Nicolae Profiri (conferenþiar titular definitiv) la Cursul de Drumuri (ºosele); Ion

Gr. Stratilescu (conferenþiar titular definitiv) la Cursul de Cãi Ferate; Cristea

Niculescu (conferenþiar titular definitiv) la Cursul de Poduri ºi construcþii metalice;

Grigore Eliescu (conferenþiar titular definitiv) la Cursul de Zoologie, entomologie

ºi protecþia pãdurilor; Gheorghe Petrescu (conferenþiar titular definitiv) la Cursul

de Electricitate ºi Electrotehnicã; Nicolae Ciorãnescu (conferenþiar titular definitiv)

la Cursul de Geometrie analiticã; Dorin Pavel (conferenþiar titular definitiv) la

Cursul de Amenajãri, instalaþii ºi maºini hidraulice; Cezar Orãºanu (conferenþiar

titular definitiv) la Cursul de Topografie ºi geodezie; Cristea Niculescu (confe-

renþiar) la Cursul de Poduri ºi construcþii metalice; Nicolae Petrulian (conferenþiar)

la Cursul de Zãcãminte ºi prospecþiuni; Ion Stratilescu (conferenþiar) la Cursul de

Cãi ferate; Mircea Georgescu (conferenþiar titular provizoriu) la Catedra de Politici

ºi legislaþie agrarã (este definitivat la 10 decembrie 1941 ºi avansat profesor la 20

decembrie 1941); Gabriel Sudan (conferenþiar titular provizoriu) la Cursul de

Matematici generale (a fost definitivat la 23 decembrie 1941).

În timpul dictaturii antonesciene, tinerilor evrei li se interzice frecventarea

ºcolilor de orice grad. În condiþiile acestei represiuni impuse de Germania din

acel timp, aliatul nazist al României, printre intelectualii evrei a prins ideea

înfiinþãrii unui învãþãmânt particular pentru tinerii evrei pe care legile fasciste

i-au exclus la cursurile de zi ºi din învãþãmântul de stat ºi de la certificatele de stat.

Astfel, s-a cerut Ministerului Educaþiei Naþionale aprobarea pentru crearea de

cursuri de pregãtire pentru studii în medicinã, care se þineau pe lângã spitalul

„Caritas“, sub îndrumarea prof. dr. Marcus Cajal, cursuri de pregãtire tehnicã,

conduse de ing. Martin Bercovici ºi cursuri de pregãtire teoreticã ºi practicã sub

conducerea profesorilor Ernest Abason ºi Marcus Onescu.

ªcoala Tehnicã Evreiasã (numitã pe atunci, în mediile universitare,

„Politehnica Bercovici“), unicã în acele pãrþi ale Europei, unde au fost aplicate

legislaþii de tip fascist, a fost inauguratã la 11 octombrie 1940 ºi ºi-a început
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activitatea la 11 decembrie 1940. A funcþionat pânã în anul 1944. Miniºtri ai

Educaþiei, Cultelor ºi Artelor au fost: Dumitru Caracostea (4-14 septembrie 1940);

Traian Brãileanu – Partidul Totul Pentru Þarã (14 septembrie 1940 – 21 ianuarie

1941); g-ral Radu Rosetti, 27 ianuarie 1941 – 11 noiembrie 1941; ad-interim

mareºal Ion Antonescu, 11 noiembrie 1941 – 5 decembrie 1941 ºi Ion Petrovici, 5

decembrie 1941 – 23 august 1944.

Sediul ªcolii Tehnice Evreieºti, când aceasta ºi-a început activitatea, era pe

strada Sevastopol nr. 19. La început au venit la cursuri numai patru studenþi dar în

scurt timp numãrul lor a ajuns la 16.

Fondurile erau reduse, unii participanþi plãteau taxe, se primeau sponsorizãri,

iar cei care nu puteau plãti taxele... erau ajutaþi cu burse. În primele patru luni

Martin Bercovici a renunþat la salariu, iar ceilalþi profesori se mulþumeau cu

retribuþii simbolice. Dupã câteva sãptãmâni, localul a fost rechiziþionat ºi

„Politehnica Bercovici“ s-a mutat într-o clãdire de pe strada Mircea Vodã, nr. 60,

care se afla într-o stare jalnicã. Acolo au funcþionat douã facultãþi: Facultatea de

Construcþii ºi Facultatea de Electromecanicã. În acest timp au venit ºi studenþi

evrei din toatã þara. A mai fost deschisã o ªcoalã de desenatori tehnici, cu durata

cursurilor de 12 luni.

Cursurile la ºcolile respective se desfãºurau în condiþii destul de grele pentru

studenþi, care în vârstã de peste 18 ani trebuiau sã presteze ºi muncã obligatorie,

iar cei care veneau din provincie nu respectau legile existente în legãturã cu

deplasãrile.

În anul 1942, „Politehnica Bercovici“ ajunsese sã aibã 50 de profesori ºi

543 de studenþi. Autoritãþile se alarmeazã ºi desfiinþeazã (formal) aceastã ºcoalã

care, de fapt, era o formã de rezistenþã intelectualã evreiascã în faþa barbariei

fasciste. Cu toate piedicile puse, „Politehnica Bercovici“ a funcþionat pânã în

vara anului 1944. Dupã 23 august 1944, când România a trecut de partea Naþiunilor

Unite, au fost recunoscute de cãtre Statul Român toate certificatele ºi diplomele

eliberate de ºcolile particulare evreieºti.

Martin Bercovici (nãscut la 28 august 1902 la Bârlad ºi a decedat la 19

ianuarie 1971 la Bucureºti) era inginer electromecanic. ªi-a început activitatea de

tânãr inginer la Societatea Generalã de Gaz ºi Electricitate din Bucureºti în anul

1926. A condus proiectul de electrificare a Capitalei pânã în anul 1940, când au

ajuns toþi locuitorii oraºului Bucureºti sã utilizeze energia electricã. În 1930-1940

a fost ºef serviciu la Societatea Generalã de Gaz ºi Electricitate (SGGE). La 14

septembrie 1940 a fost scos din serviciu de la SGGE de cãtre regimul legionar. În

1944-1948 a fost subdirector general – tehnic al Întreprinderii de Gaz ºi

Electricitate; 1948-1949 a fost director în Ministerul Industriei Grele; 1949-1952

a fost primul director al Institutului de Studii ºi Proiectãri Energetice; 1952-1954,

director general tehnic în Ministerul Energiei Electrice ºi în 1954-1967 a fost
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director al Direcþiei energiei electrice din Comitetul de Stat

al Planificãrii. În 1948 a intrat în învãþãmânt la Institutul

Politehnic din Bucureºti, unde în 1968-1971 a fost ºeful

Catedrei de Reþele Electrice. A avut mare talent didactic,

cursurile ºi seminariile erau interactive. S-a ocupat de

dezvoltarea sectorului energetic în România în perioada

1950-1965 ºi 1966-1971. În anul 1956 a fost preºedintele

pãrþii române a Comisiei mixte româno-yugoslave pentru

avizarea proiectelor de amenajare a Centralei hidroelectrice

de la Porþile de Fier ºi a luat parte la toate lucrãrile de

pregãtire ºi realizare a acesteia. A colaborat la cele mai

importante reviste ale vremii: Buletinul IRE, Buletinul APDE, Buletinul Societãþii

Politehnica/ Buletinul AGIR, Energetica.

Pentru contribuþiile sale ºtiinþifice a fost ales, în 1955, membru corespondent

al Academiei Române (Academia Republicii Populare Române), iar în 1963 a

fost ales membru titular al aceluiaºi for.

În primele luni ale anului 1942 s-au fãcut urmãtoarele numiri de cadre

didactice: Ncolae Nenciulescu (profesor titular defintiv) la catedra de Arhitecturã

generalã aplicatã cu atelier; Alexandru Codarcea (profesor titular defintiv) la

catedra de Minerologie ºi petrografie; Ilie Purcaru (profesor titular defintiv) la

cursul de Fizicã ºi meteorologie prin transfer de la Academia de Inalte Studii

Comerciale; Henry Theodorescu (profesor titular defintiv) la catedra de Edilitate;

Constantin Namescu (profesor titular defintiv) la catedra de Construcþii; Vasile

Cerkez (conferenþiar titular defintiv) la cursul de Tehnologia petrolului; colonelul

Dumitru Bardan (conferenþiar titular defintiv) la cursul de Chimia materialelor

prime întrebuinþate în aviaþie ºi armament, gaze de luptã ºi mijloace de proteþie;

G.Bungeanu (conferenþiar titular defintiv) la cursul de Motoare agricole ºi

motoculturã; Dumitru Teodorescu (conferenþiar titular defintiv) la cursul comun

de Fizicã experimentalã; comandor ing. N. Pop (conferenþiar titular defintiv) la

cursul de Motoare de aviaþie; general ing. D.Petrovanu (conferenþiar titular defintiv)

la cursul de Balisticã interioarã, pulberi ºi exploziv; Alexandru Popescu

(conferenþiar titular defintiv) la cursul de Electrotehnicã; Gh.Rohr (conferenþiar

titular defintiv) la cursul de Instalaþii de încãlzit ºi ventilat; Gh. Simotta

(conferenþiar titular defintiv) la cursul de Desen ornamental ºi academic; Dionisie

Bermuz (ºef de lucrãri titular definitiv) la Laboratorul de Viticulturã; Ioan

Gheorghiu (ºef de lucrãri titular definitiv) la Laboratorul de Topografie ºi

îmbunãtãþiri funciare; Ioan Grama (ºef de lucrãri titular definitiv) la Laboratorul

de Maºini agricole; Cristache Oprea (ºef de lucrãri titular definitiv) la Laboratorul

de Geologie ºi agrogeologie; Octavian Vlãduþ (ºef de lucrãri titular definitiv) la

Laboratorul de Anatomie ºi fiziologie animalã; Teodor Nica (ºef de lucrãri titular

Martin Bercovici

(1902–1971)
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definitiv) la Laboratorul de Zootehnie; Alexandru Gaþu (asistent titular definitiv)

la cursul de Geormetrie descriptivã; Th. Piatkovschi (asistent titular definitiv) la

catedra de Chimie tehnologicã; Ecaterina Ciorãnescu (asistent titular definitiv) la

catedra de Chimie organicã; Aurel Avramescu (asistent titular definitiv) la catedra

de Centrale electrice, transportul, distribuþia ºi utilizarea energiei electrice;

Gheorghe Antonescu (asistent titular definitiv) la cursul de Foraje ºi industrie

extractivã a petrolului ºi gazele naturale; Ion C. Dumitrescu (asistent titular

definitiv) la cursul de Rezistenþa materialelor ºi staticã graficã; Gabriela Þiþeica

(asistent titular definitiv) la cursul de Mecanicã tehnicã; Ilie Mircea (asistent titular

definitiv) la cursul de Geologie ºi paleontologie; Nicolae Tipei (asistent titular

definitiv) la cursul de Aviaþie; Ion A. Manoliu (asistent titular definitiv) la cursul

de Navigaþie interioarã ºi maritimã; Alexandru Corpaci (asistent titular definitiv)

la cursul de Matematici; Ion Popescu-Mehedinþi (asistent titular provizoriu) la

cursul de Economie naþionalã ºi politicã agrarã; Mircea Badea (asistent titular

provizoriu) la cursul de Botanicã ºi patologie vegetalã; Iulian Alexiu (asistent

titular provizoriu) la cursul de Cãi Ferate; Ion Breazu (asistent titular provizoriu)

la cursul de Electrotehnicã ºi tracþiune electricã; Constantin Iliescu (asistent titular

provizoriu) la cursul de Fizicã experimentalã;Cristian Petrescu (asistent titular

provizoriu) la cursul de Economie politicã ºi raþionalizare; A.ªtefãnescu – Goangã

(asistent titular provizoriu) la cursul de Geometrie descriptivã; Gheorghe Cãlin

(asistent titular provizoriu), la cursul de Beton armat, poduri de lemn ºi zidãrie;

Anastase Yuzitas (asistent titular provizoriu) la cursul de Edilitate; Gheorghe

Cartianu (asistent titular provizoriu) la cursul de Radiocomunicaþii; Corneliu

Cazaban (asistent titular provizoriu) ºi ªtefan Cuºutã (asistent titular provizoriu),

la cursul de Organe de maºini; Ion Florea (asistent titular provizoriu) la cursul de

Electricitate ºi maºini electrice; Emilian Maniþiu (asistent titular provizoriu) la

cursul de Termotehnicã; Alexandru Stratilescu (asistent titular provizoriu) la cursul

de Motoare de aviaþie; ªtefan Iorgulescu (asistent titular provizoriu) la cursul de

Prepararea mecanicã a minereurilor ºi maºini miniere; Valeriu Vântu (asistent

titular provizoriu) la cursul de Chimie organicã; Nicolae Ghelmeziu (asistent titular

provizoriu) la cursul de Silviculturã, exploatarea pãdurilor ºi tehnoligia lemnului;

Mircea Ene (asistent titular provizoriu) la cursul de Zoologie ºi entomologie

forestierã ºi protecþia pãdurilor; Stelian Fasteris (asistent titular provizoriu) la

Laboratorul de Patologie vegetalã; Anghel Stavrescu (asistent titular provizoriu)

la Catedra de Electrotehnicã ºi tracþiune electricã; Vasile G. Gorciu (asistent titular

provizoriu) la cursul de Analizã infinitezimalã; Gheorghe Crãciun (asistent titular

provizoriu) la cursul de Limba românã; Ulpiu Florescu (asistent titular provizoriu)

la cursul de Mecanicã ºi rezistenþa materialelor; Constantin Erbiceanu (asistent

titular provizoriu) la catedra de Poduri ºi construcþii metalice; Sebastian Petrescu

(asistent titular provizoriu) la catedra de Locomotive, vagoane ºi maºini de ridicat;
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Mihai Popescu (asistent titular provizoriu) la catedra de Tehnologia ºi construcþia

avioanelor; Gheorghe Oprescu (asistent titular provizoriu) la catedra de Chimie

industrialã ºi electrochimie; Agripina Dumitrescu (asistent titular provizoriu) ºi

Virgil Niculescu (asistent titular provizoriu) la Laboratorul de Chimie industrialã.

Urmãtoarele cadre didactice s-au transferat: A. Cordaº, profesor de

Zootehnie; G. Bontea (profesor) de Economie politicã; Haralambie Vasiliu

(profesor) de Chimie generalã ºi chimia solului; Z. Huber (conferenþiar) la

Minerologie; Em. Stihi (conferenþiar) la Topografie ºi îmbunãtãþiri funciare; C.

Pântea (ºef de lucrãri); M. Melnic (asistent) ºi L. Bucãtaru (asistent) la Laboratorul

de Chimie generalã ºi chimia solului; Pãtrãºcanu (ºef de lucrãri) la Industrii

agricole; Th. Nicu (ºef de lucrãri) la Zootehnie; Octavian Vlãduþiu (ºef de lucrãri)

la Laboratorul de Anatomie ºi fiziologie animalã; Lucius Sãveanu (asistent) la

cursul de Aerotehnicã ºi mecanica avionului.

Prin Decizia ministerialã nr. 155008/1942, pe data de 1 august 1942 au fost

numiþi prorectorul Politehnicii din Bucureºti ºi prodecanii facultãþilor Politehnicii

din Bucureºti, anume:

- Profesorul Gheorghe Macovei, prorector al Politehnicii din Bucureºti;

- Profesorul Constantin Budeanu, prodecan al Facultãþii de Mecanicã ºi

Electricitate;

- Profesorul Niculae Profiri, prodecan al Facultãþii de Construcþii;

- Profesorul Ion Huber-Panu, prodecan al Facultãþii de Mine ºi Metalurgie;

- Profesorul Constantin Neniþescu, prodecan al Facultãþii de Silviculturã;

- Profesorul N. Nenciulescu, prodecan al Facultãþii de Arhitecturã

- Profesorul Anastasie Munteanu, prodecan al Facultãþii de Agronomie.

În Legea nr. 386 – Decretul Lege nr. 1535 din 19 mai 1942 cu privire la

organizarea învãþãmântului superior se pleacã de la principiul cã „scopul

învãþãmântului superior este sã pregãteascã elitele prin orientarea teoreticã a

viitorilor profesioniºti ºi formarea oamenilor de ºtiinþã, tehnicã ºi artã”.

Învãþãmântul superior cuprindea: – universitãþile; – politehnicile; – academiile

de înalte studii industriale ºi comerciale ºi – ºcolile superioare speciale (de

arhivisticã, de educaþie fizicã). Cu privire la învãþãmântul politehnic legea avea

urmãtoarele prevederi speciale: – rectorul, prorectorul, decanii, delegaþii facultãþilor

în senat ºi membrii comisiei consultative puteau fi aleºi numai dintre profesorii

disciplinelor tehnice, ingineri, doctori – ingineri sau arhitecþi; – putea funcþiona

ca ajutor al rectorului câte un director de studii, având în sarcina sa organizarea

sarcinilor didactice; – corpului didactic i se solicitã activitate ºtiinþificã sau tehnicã;

– recrutarea cadrelor didactice se face prin concurs care consta din examinarea

memoriului de lucrãri ºi o prelegere publicã; – consiliul profesoral al unei facultãþi

poate delega, cu avizul Senatului, un inginer din afara învãþãmântului sã þinã

temporar anumite conferinþe de actualitate, necesare viitorilor ingineri, aceste
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delegaþii încetând atunci când nu mai este nevoie de ele, fãrã alte obligaþii pentru

ºcoalã, persoana respectivã având dreptul sã poarte titlul de conferenþiar temporar;

– cadrele didactice pot cumula o funcþie tehnicã în afara învãþãmântului cu condiþia

ca activitatea întreprinderii unde mai lucreazã sã fie în specialitatea catedrei; –

studenþii sunt obligaþi sã efectueze o practicã efectivã în uzine, întreprinderi, mine,

ºantiere; – facultãþile de agronomie au ferme proprii pe care ºi le administreazã

printr-un consiliu al fermelor condus de decan ºi compus din profesorii catedrelor

de specialitate, având ºi personalitate juridicã.

Într-o anexã a legii se fixeazã catedrele ºi conferinþele pentru fiecare instituþie

de învãþãmânt superior. În Decizia ministerialã nr. 195906 din 22 septembrie 1942

se stabileau pentru toate instituþiile de învãþãmânt superior din þarã, catedrele,

conferinþele ºi încadrarea lor cu titulari.

Tot prin legea 386 din 19 mai 1942, republicatã, cu modificãrile operate

între timp, la 23 noiembrie 1943, a adus o limitare a autonomiei universitare.

Ministrul de atunci, în guvernul de dictaturã a Mareºalului Ion Antonescu, era Ion

Petrovici, care a motivat: „s-a restabilit (fãcea aluzie la unele reglementãri din

1938 în timpul dictaturii regelui Carol al II-lea) în bunã parte autonomia

universitarã, fãrã a se reduce totuºi rolul puterii executive la un birou de

înregistrare”. Prin autonomie universitarã se înþelegea: alegerea conducerii (care

se fãcea însã indirect, prin propunerea mai multor personae pentru funcþiile de

conducere, din care Ministerul Educaþiei Naþionale stabilea rectorul etc.);

administrarea fondurilor proprii; recrutarea personalului; organizarea activitãþilor

didactice, ºtiinþifice, educative ºi sociale; disciplina personalului ºi a studenþilor

înlãuntrul instituþiilor. Aceastã autonomie universitarã a fost desfiinþatã în anul

1946 de cãtre regimul comunist

Pentru Politehnica din Bucureºti situaþia era urmãtoare:

A. Catedre comune:

1. Analiza matematicã (vacantã)

2. Geometrie analiticã ºi diferenþialã (Nicolae Ciorãnescu);

3. Geometrie descriptivã (Alexandru Pantazi);

4. Fizicã experimentalã (Vasile Bianu);

5. Mecanicã (vacantã);

6. Rezistenþa materialelor ºi staticã graficã (Constantin C. Teodorescu);

7. Hidraulicã teoreticã ºi aplicatã (Dionisie Germani);

8. Topografie ºi geodezie (Cezar Orãºanu);

9. Cadastru, hotãrnicie, topografie forestierã, corecþia torenþilor (Dimitrie

Drâmbã);

10. Cãi ferate (Ion Strãtilescu);

11. Metalurgie (Traian Negrescu);

12. Economie politicã ºi raþionalizare (Mihail Manoilescu);



Ioan M. Popescu, Ioan Gr. Dumitrache212

13. Drept ºi legislaþie uzualã (N. Râmniceanu);

14. Chimie generalã (vacantã, ataºat la catedrã: Ernest Toporescu).

B. Conferinþe comune

15. Matematici superioare ºi aplicate (vacantã);

16. Fizicã experimentalã (vacantã);

17. Mecanicã tehnicã (Aurel Persu);

18. Rezistenþa materialelor (Cristea Mateiescu);

19. Electricitate ºi eletrotehnicã (Traian Gheorghiu);

20. Matematici generale (Rodolph Racliº);

21. Geometrie descriptivã ºi elemente de construcþii în lemn ºi piatrã (Ion

Chiþulescu);

22. Maºini – curs general (Ion Drosescu);

23. Tehnologia materialelor de construcþii ºi ceramicã (ªerban Solacolu);

24. Desen industrial (vacantã);

25. Desen constructiv ºi topografie (vacantã);

26. Construcþii – curs general (vacantã);

27. Construcþii ºi construcþií metalice – curs general (Dumitru Stan);

28. Meteorologie ºi climatologie (Constantin Ioan);

29. Contabilitate generalã ºi industrialã (vacantã);

30. Limba germanã (vacantã);

31. Limba englezã (vacantã);

32. Instalaþii de încãlzire ºi ventilat (vacantã)

C. Catedre de specialitate (catedre specifice facultãþilor)

1. Facultatea de Construcþii

1. Drumuri (Niculae Profiri)

2. Construcþii civile ºi procedee generale de construcþii (Aurel A. Beleº);

3. Beton armat, poduri de lemn ºi de zidãrie (Mihai Hangan);

4. Poduri ºi construcþii metalice (Cristea Niculescu);

5. Navigaþie interioarã ºi maritimã ºi îmbunãtãþiri funciare (Grigore

Vasilescu);

6. Edilitate (Henri Teodorescu);

7. Urbanism (vacantã, ataºat la catedrã, conferenþiar Ion Davidescu)

2. Facultatea de Electromecanicã

8.Organe de maºini (Constantin Buºilã)

9. Termotehnicã (Vacantã);

10. Maºini ºi turbine cu aburi (D. Cantuniari)

11. Motoare cu combustie internã, maºini frigorifice (Gheorghe Nicolau);

12. Maºini ºi amenajãri hidraulice (Dorin Pavel)

13. Locomotive, material rulant ºi sisteme de tracþiune (Aurel Zãnescu);

14. Electricitate ºi mãsuri electrice (Constantin Budeanu)
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15. Maºini ºi aparate electrice (Ion S. Gheorghiu);

16. Centrale electrice, transportul, distribuirea ºi utilizarea energiei electrice

(Dumitru Leonida);

17. Radiocomunicaþii (Vacantã);

18. Aerotehnicã ºi mecanica avionului (Elie Carafoli);

19. Tehnologia ºi construcþia avioanelor (G. Zamfirescu);

20. Guri de foc, arme portative, muniþii (vacantã).

3. Facultatea de Mine ºi Metalurgie

21. Geologie ºi paleontologie (Gheorghe Macovei)

22. Minerologie ºi petrografie (Alexandru Codarcea);

23. Foraje, exploatarea petrolului ºi a gazelor naturale (Th. Ficºinescu);

24. Exploatarea minelor (vacantã);

25. Prepararea mecanicã a minereurilor ºi maºinilor miniere (Huber-Panu);

26. Zãcãminte ºi prospecþiuni (Nicolae Petrulian);

4. Facultatea de Chimie Industrialã

27. Chimie anorganicã, cu aplicaþii (Petru Spacu);

28. Chimie organicã (Costin Neniþescu);

29. Chimie fizicã ºi analiticã (Eugen Chirnoagã);

30. Tehnologie chimicã anorganicã (Negoiþã Dãnãilã);

31. Tehnologie chimicã organicã (vacantã, ataºat conferenþiar E.

Georgeacopol);

32. Chimie industrialã ºi electrochimie (P. Stoehelin)

5. Facultatea de Silviculturã

33. Botanicã generalã ºi forestierã, fitopatologie forestierã (C. Georgescu) ;

34. Zoologie ºi entomologie forestierã ºi protecþia pãdurilor (Grigore

Eliescu)

35. Dendrometrie, estimaþiuni, amenajarea pãdurilor ºi amelioraþiuni alpine

(V.Stinghe)

36. Silviculturã, exploatarea pãdurilor ºi tehnologia lemnului (Marin

Drãcea)

37. Construcþii ºi instalaþii de transportat forestier; industria mecanicã a

lemnului (D. Sburlan);

6. Facultatea de Arhitecturã

38. Proiecte de arhitecturã aplicatã (Constantin Iotzu)

39. Proiecte de arhitecturã generalã aplicatã (Paul Smãrãndescu);

40. Proiecte de arhitecturã generalã aplicatã (Nicolae Nanciulescu);

41. Proiecte de arhitecturã generalã aplicatã (Duiliu Marcu);

42. Proiecte de arhitecturã generalã aplicatã (Vacantã);

43. Teoria arhitecturii cu program de arhitecturã (Toma Socolescu);

44. Construcþii rurale ºi muncitoreºti (vacantã);
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45. Urbanism, edilitate cu proiecte (Cincinat Sfinþescu);

46. Geometrie descriptivã ºi stereotomie (Nicolae Teodorescu);

47. Matematici generale (Gabriel Sudan)

7. Facultatea de Agronomie

48. Anatomie, fiziologie ºi sistemicã vegetalã (T.C. Popescu);

49. Anatomie ºi fiziologie animalã (N. Gavrilescu) ;

50. Chimie generalã ºi chimia solului (Mircea Ionescu);

51. Fitotehnie (Nicolae Sãulescu);

52. Ameliorarea plantelor agricole (Anastase Munteanu);

53. Patologie vegetalã (Traian Sãvulescu);

54. Zootehnie (Nicolae A. Dumitrescu);

55. Viticulturã ºi oenologie (Ion Teodorescu);

56. Economie ruralã ºi politicã agrarã (Nicolae Cornãþeanu);

57. Topografie ºi îmbunãtãþiri funciare (Alexandru Nasta);

58. Agrologie (Gheorghe Ionescu Siseºti);

59. Maºini agricole (Ion Sterian);

60. Industrii agricole (Iuliu Voicu);

61. Drept ºi legislaþie agrarã (Mircea Georgescu);

62. Taxaþiuni,expertize ºi contabilitate agricolã (Em. Constantinescu);

63. Hidraulicã agricolã (vacantã)

D. Conferinþe de specialitate (conferinþe specifice facultãþilor)

1. Facultatea de Construcþii

64. Construcþii industriale (Vacantã);

65. Fotogrametrie (vacantã);

66. Terasamente ºi drumuri (Ion ªt. Tomescu);

2. Facultatea de Electromecanicã

67. Maºini unelte, lucrãri de atelier ºi organizarea fabricilor (Gh. Manea);

68. Desen industrial ºi tehnologia mecanicã (Dumitru Bãiatu);

69. Electrotehnicã (vacantã)

70. Telegrafie ºi telefonie (Ion Constantinescu)

71. Motoare de aviaþie (vacantã)

72. Balisticã interioarã, pulberi ºi explozivi (vacantã)

73. Chimie materialelor prime întrebuinþate în aviaþie ºi armament, gaze

de luptã ºi mijloace de protecþie (vacantã);

74. Distribuþia ºi utilizarea energiei electrice (G. Dinescu);

3. Facultatea de Mine ºi Metalurgie

75. Geologia comubustibililor minerali (G. Murgeanu)

76. Exploatarea minelor (vacantã)

4. Facultatea de Chimie Industrialã

77. Chimie analiticã ºi electrochimie (vacantã)
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78. Industrii textile (I. Pãunescu)

79. Industrii alimentare ºi fermentative (vacantã)

80. Tehnologia petrolului (V. Cerchez)

81. Aparate ºi instalaþii întrebuinþate la industrii chimice (Emilian Bratu)

82. Tehnologia materialelor de construcþii ºi industrii ceramice (Aurel

Raicu)

83. Chimia petrolului (C. Dacu)

5. Facultatea de Silviculturã

84. Politicã, economie ºi administraþie forestierã (Ilie Demetrescu);

85. Pedologie generalã ºi forestierã (vacantã);

86. Vânãtoare ºi pescuit (vacantã);

87. Drept ºi legislaþie silvicã (vacantã);

6. Facultatea de Arhitecturã

88. Devize, caiete de sarcini, contabilitate ºi topografie (vacantã)

89. Desen ornamental ºi academic (Gh. Simotta);

90. Tehnologia materialelor, cu laborator (vacantã);

91. Instalaþii ºi salubritatea clãdirilor (vacantã);

92. Modelaj (Alexandru Cãlinescu);

93. Legislaþie (Dan Hurmuzescu);

94. Umbre ºi perspective (vacantã);

7. Facultatea de Agronomie

95. Pãºuni ºi fâneþe (vacantã)

96. Pescuit ºi pisciculturã (vacantã);

97. Construcþii rurale (vacantã);

98. Motoare agricole (vacantã);

99. Horticulturã (vacantã);

100. Medicinã veterinarã (vacantã);

101. Introducere în practica agricolã (Em. Constantinescu);

102. Entomologie agricolã (vacantã)

103. Fizica ºi meteorologia (Ion Purcaru, profesor)

104. Matematici ºi mecanicã (Radu Bãdescu);

105. Geologia ºi agrogeologia (Petre Enculescu, profesor);

În Legea nr. 105 – Descret lege nr 1853 din 22 iunie 1942 privind recrutarea

pentru serviciul militar, la articolul 6, se prevede: „Studenþii facultãþilor de medi-

cinã, medicinã veterinarã ºi farmacie, precum ºi ai ºcolilor politehnice vor fi

pregãtiþi pentru a deveni ofiþeri de rezervã în primii doi ani de studii, în secþiile de

pregãtire militarã care vor funcþiona pe lângã aceste facultãþi ºi ºcoli. Studenþii

facultãþilor ºi ºcolilor menþionate mai sus vor fi încorporaþi la începerea primului

an ºcolar ºi vor primi instrucþia infanteriei pentru studenþii fcultãþilor de medicinã
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umanã, medicinã veterinarã ºi farmacie ºi instrucþia armelor cu caracter tehnic

pentru studenþii ºcolilor politehnice” . Ca urmare a acestei legi, odatã cu începutul

anului universitar 1942-1943, studenþii Politehnicii din Bucureºti au fost încorporaþi

în secþia de pregãtire militarã de pe lângã aceastã ºcoalã. Secþia de pregãtire militarã

a funcþionat pânã în toamna anului 1944, când s-a desfiinþat, studenþii fiind lãsaþi

la vatrã.

În 1942 a absolvit Politehnica din Bucureºti prima serie a Secþiei Aviaþie ºi

Armament.

Prin Decizia ministerialã nr. 304317/ 1942 se repartizeazã tuturor instituþiilor

de învãþãmânt superior din þarã sume de bani pentru ajutorarea sub formã de burse

a studenþilor lipsiþi de mijloace de întreþinere, dar merituoºi; Politehnicii din

Bucureºti i se repartizeazã suma de 6.501.000 lei pe intervalul de timp 1 octombrie

1942 – 31 martie 1943.

Prin Decretul nr. 1281 din 1 mai 1942, Societatea Politehnica din România

a fost autorizatã sã accepte donaþia de 3.000.000 lei fãcutã de Emil Prager ºi

Margareta Prager rentã unificatã 4% din anul 1941 cu nr. 7469 – 7498, cu cuponul

din aprilie 1942 pentru ca din venitul acestei sume sã se constituie un fond denumit

„Fondul inginer E. Prager” cu scopul de a acorda douã burse de studii în rate

egale, timp de nouã luni, în fiecare an, la doi studenþi români ai Facultãþii de

Construcþii a Politehnicii din Bucureºti. Bursa s-a dat pânã în anul 1947.

În ultimele luni ale anului 1942, s-au mai fãcut urmãtoarele numiri de cadre

didactice, dupã cum urmeazã. Profesori titulari: Tudor Tãnãsescu la catedra de

Radiocomunicaþii; I. Andreescu-Cale la catedra de Hidraulicã agricolã; Nicolae

Teodorescu la catedra de Geometrie descriptivã ºi stereotomie; Gabriel Sudan la

catedra de Matematici generale ºi mecanicã; Nicolae Ciorãnescu la catedra de

Analizã matematicã, prin transfer de la catedra de Geometrie analiticã ºi

diferenþialã. Asistenþi titulari provizorii: Gavril F. Toma la cursul de Dendometrie

ºi estimaþiuni; Alexandru Beldie la cursul de Botanicã generalã ºi forestierã,

fitopatologie forestierã. Preparatori: Gh. Pãtraºcu (arhitect) la catedra de

Construcþii.

În acelaºi an (1942) au fost numiþi în posturi administrative: profesorul

Gheorghe Petrescu – director de studii; Profesorul Eugen Chirnoagã – ºeful

laboratorului de analize chimice ºi industriale; inginer Gheorghe Bãlãceanu –

director administrativ; D. Borcea – contabil ºef.

În anul 1942 s-a pensionat chimistul Manole Vasile – ºeful Institutului de

chimie agricolã, aparþinând de Facultatea de Agronomie.

Prin Decretul nr. 11022 din 19 iunie 1943 „având în vedere starea

excepþionalã de rãzboi ºi necesitatea unei munci de folos obºtesc, studenþii

facultãþilor de drept ºi ai academiilor de înalte studii comerciale ºi industriale

vor fi utilizaþi (în timpul verii) în administraþie, studenþii politehnicilor în serviciile

tehnice judeþene, iar studenþii facultãþilor de litere la cãminele culturale.”
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Prin decizia ministerialã nr. 93087/1943, se socotesc cu drept de locuinþã

un numãr de 43 de familii în localul Politehnicii din Bucureºti din strada Barbu

Delavrancea nr. 4bis, 7 familii din localul Facultãþii de Arhitecturã ºi 37 de familii

în localul Facultãþii de Agronomie. Aceste familii aparþineau unor funcþionari

administativi ºi personalului de serviciu.

În anul 1943 s-au fãcut, de asemenea, numiri de cadre didactice, dupã cum

urmeazã. Profesori titulari definitivi: Petre Sergescu la catedra de Geometrie

analiticã ºi diferenþialã, prin transfer de la catedra de Calcul diferenþial ºi integral

a Facultãþii de ªtiinþe din Timiºoara; I Davidescu la Catedra de Construcþii; I.

Linteº – la catedra de Guri de foc, arme portative, muniþiuni ºi Alexandru Proca la

catedra de Mecanicã. Profesori Agregaþi: I Drosescu – la cursul de Tehnologia

mecanicã ºi desen industrial ºi Mihail Stamatin – la catedra de Exploatarea minelor.

Conferenþiari titulari definitivi: Matei Niculescu la cursul de Industrii alimentare

ºi fermentative; Ion Atanasiu – la cursul de Chimie analiticã ºi electrochimie;

Constantin Chiriþã – la cursul de Pedologie generalã ºi forestierã; Theodor

Bordeianu – la cursul de Horticulturã; Gheorghe Anghel – la cursul de Pãºuni ºi

fâneþe; Victor Popescu la cursul de Construcþii industriale; V. Cota – la cursul de

Vânãtoare ºi pescuit. Conferenþiar titular provizoriu: Gheorghe Nicolau –Bârlad

– la cursul de Fotogrametrie. ªefi de lucrãri titulari definitivi: Constantin Lazu –

la catedra de Maºini ºi aparate electrice; ªtefan Mantea – la catedra de Metalurgie;

Matei Marinescu – la catedra de Telegrafie ºi telefonie; Marcel Popescu la catedra

de Mineralogie ºi petrografie; Marin Rãdulescu – la catedra de Silviculturã,

exploatarea pãdurilor ºi tehnologia lemnului; C. Fistiropol – la catedra de

Tehnologie chimicã; Marin Dumitriu ºi Evdochia Coiciu – la Laboratorul de

Fitotehnie; C. Dinculescu – la catedra de Maºini ºi aparate electrice; I.C.

Dumitrescu – la catedra de Rezistenþa materialelor ºi staticã graficã ºi I. Lãzãrescu

– la catedra de Electricitate ºi mãsuri electrice. ªef de lucrãri titular provizoriu:

Nicolae Cernescu – la catedra de Chimie fizicalã ºi analiticã. Asistent titular

definitiv: Horia Sluºanschi – la catedra de Chimie generalã ºi chimia solului, prin

transfer de la aceeaºi catedrã a Facultãþii de Agronomie din Timiºoara. Asistenþi

titulari provizorii: ªtefan Bãlan – la catedra de Mecanicã; Nicolae V. Ionescu – la

catedra de Anatomie, fiziologie ºi sistematicã vegetalã; Dumitru Dumitrescu – la

catedra de Hidraulicã teoreticã ºi aplicatã; Matei Panã – la catedra de Metalurgie;

Andrei Caracostea – la catedra de Poduri ºi construcþii metalice; Ileana Necºoiu –

la catedra de Chimie organicã; Tudor Dinescu – la catedra de Rezistenþa

materialelor ºi staticã graficã; Simona Zugrãvescu – La laboratorul de Analize al

Facultãþii de Chimie Industrialã; Alexandru Stoenescu ºi Octavian Vlad – la catedra

de Mecanicã ºi I. Teodoru – la catedra de Botanicã generalã ºi forestierã. Pre-

parator provizoriu: Stelian Atanasiu – la cursul de Tehnologia materialelor de

construcþii ºi ceramicã.
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Profesorul Alexandru Proca, aflat, la data numirii sale, la catedra de

Mecanicã, la Lisabona, solicitã un concediu de un an de zile pentru a face faþã

obligaþiunilor faþã de autoritãþile portugheze. El nu s-a mai prezentat la post.

Prin Decretul nr. 790/1943 profesorul titular definitiv Negoiþã Dãnãilã de

la catedra de Tehnologie chimicã anorganicã a fost menþinut doi ani în funcþiune

la catedrã de la data împlinirii limitei de vârstã.

Prin decizia ministerialã nr. 252584/1943 asistentul titular definitiv Dumitru

Donescu a fost pus în retragere cu începerea de la 1 decembrie 1943 pentru limitã

de vârstã.

În primele luni ale anului 1944 se fac urmãtoarele numiri de cadre didactice,

dupã cum urmeazã, pe funcþii. Profesor agregat: Florea Stãnculescu – la catedra

de Construcþii rurale ºi muncitoreºti, cu proiecte. Conferenþiari titulari definitivi:

ªtefan Vencov – la cursul de Fizicã experimentalã, prin înaintarea în funcþie ºi

transfer din postul de ºef de lucrãri de la Facultatea de ºtiinþe a Universitãþii din

Bucureºti; Ion C. Dumitrescu – la cursul de Rezistenþa materialelor ºi staticã

graficã ºi ªtefan Bãlan – la cursul general de Construcþii. Conferenþiar titular

provizoriu: G. Negoescu (arhitect) la cursul de Instalaþii ºi salubritatea clãdirilor.

ªefi de lucrãri definitivi: Iosif Ionescu-Muscel – la Laboratorul de Industrii textile;

Ion Manoliu – la catedra de Porturi, cãi de comunicaþie pe apã ºi îmbunãtãþiri

funciare; N. Rucãreanu – la catedra de Dendometrie, estimaþiuni ºi amenajarea

pãdurilor ºi amelioraþiuni agricole; ªef de lucrãri provizoriu: N. Ghelmeziu – la

cursul de Silviculturã, exploatarea pãdurilor ºi tehnologia lemnului. Asistenþi

titulari provizorii: Alexandru Gheorghiu – cursul comun de Rezistenþa materialelor

ºi staticã graficã; Tiberiu Ricci (arhitect) la catedra de Proiecte de arhitecturã

generalã ºi aplicaþii; Gheorghe Petrescu (arhitect) la catedra de Construcþii; D.

Vernescu (arhitect) – la catedra de Urbanism, edilitate cu proiecte; Dimitrie

Mavrodin la catedra de Geometrie descriptivã ºi stereotopie; Haralambrie Ionescu

– la catedra de Matematici generale, mecanicã ºi staticã graficã; Barbu Socolescu

– la cursul de Desen ornamental ºi academic; Ioan Minoiu – la cursul de Organe

de maºini; Anton Rãdulescu – la cursul de Silviculturã, exploatarea pãdurilor ºi

tehnologia lemnului; Pompiliu Macovei ºi Nicolae Lupu – la cursul de Proiecte

de arhitecturã generalã aplicatã ºi Gheorghe Panaitescu – la catedra de Construcþii

ºi instalaþii de transport forestier, industria mecanicã a lemnului.

S-a prelungit cu doi ani menþinerea în funcþie peste limita de vârstã a

profesorului titular definitiv N. Nenciulescu – de la catedra Arhitecturã generalã

ºi aplicatã.

Asistentul Marian Marinescu a fost pus în retragere pentru limitã de vârstã.

Prin Decretul – lege nr.1217 din 26 iunie 1944 se hotãrãºte ca studenþii

facultãþilor de medicinã, medicinã veterinarã ºi politehnicilor sã fie trimiºi din

secþiile de pregãtire militarã la ºcolile de ofiþeri de rezervã în vederea suplinirii
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lipsei de ofiþeri pentru front. Decretul – lege nu a putu fi pus în aplicare din cauza

evenimentelor ce au urmat douã luni mai târziu.

La 1 aprilie 1944 cursurile se întrerup. La 4 aprilie 1944 a avut loc un

bombardament masiv al Capitalei, efectuat de aviaþia anglo-americanã ºi soldat

cu mii de morþi ºi rãniþi.

Tot în luna aprilie, un numãr de 66 de oameni de ºtiinþã ºi culturã, profesori

universitari ºi membrii ai Academiei Române au adresat lui I. Antonescu un

memoriu comun, prin care s-a cerut ieºirea României din rãzboi.

La 20 iunie 1944 se creazã Blocul Naþional Democrat (B.N.D.), alcãtuit din

Partidul Naþional Þãrãnesc, Partidul Naþional Liberal, Partidul Social Democrat

ºi Partidul Comunist din România (acesta din urmã aflat în strictã ilegalitate).

La 23 august 1944, dupã arestarea lui Ion Antonescu la Palatul Regal, unde

a fost invitat, precum ºi dupã arestarea principalilor membrii ai Guvernului

României, Regele Mihai I, cãtre sfârºitul zilei, face o proclamaþie cãtre þarã, din

care spicuim: „… ieºirea noastrã din alianþa cu puterile Axei ºi imediata încetare

a rãzboiului cu Naþiunile Unite, spunând mai departe cã România a acceptat

armistiþiul oferit de Uniunea Sovieticã, Marea Britanie ºi Statele Unite ale

Americii”… „Din acest moment, luptele între trupele noastre ºi forþele Uniunii

Sovietice trebuie sã înceteze ºi starea de rãzboi între þara noastrã ºi Marea Britanie

ºi Statele Unite se terminã. Primiþi cu încredere soldaþii Uniunii Sovietice. Naþiunile

Unite au garantat independenþa noastrã ºi neintervenþia în afacerile interne ale

þãrii noastre.”

La 12 septembrie 1944 a fost semnatã la Moscova „Convenþia de armistiþiu

dintre Guvernul Român ºi Guvernele Naþiunilor Unite” prin care s-a consfinþit

starea de fapt a ieºirii României din rãzboiul contra Uniunii Sovietice ºi întoarcerea

armelor împotriva Germaniei, anularea prevederilor „Dictatului de la Viena” în

legãturã cu partea de nord a Ardealului, precum ºi plata unor despãgubiri de rãzboi

cãtre U.R.S.S. ºi celelalte Naþiuni Unite în valoare de 300 milioane de dolari.

La 25 octombrie 1944, odatã cu eliberarea oraºelor Satu Mare ºi Carei s-a

încheiat eliberarea întregului teritoriu al României de sub ocupaþia ungarã ºi

germanã. Trupele române au continuat sã lupte alãturi de Naþiunile Unite pânã la

sfârºitul ostilitãþilor Celui de-al Doilea Rãzboi Mondial în Europa.

Prin Decretul – lege nr. 1729 din 29 septembrie 1944 au fost abrogate

dispoziþiile restrictive cu privire la accesul evreilor în învãþãmânt. Ca urmare, prin

decizia ministerialã nr. 134644 din 27 septembrie 1944, întregul personal didactic,

tehnic ºi administrativ, cu titlul provizoriu ori definitiv, aparþinând învãþãmântului

superior, a fost reintegrat în învãþãmânt pe data revocãrii, cu toate drepturile ce au

decurs de la data punerii în disponibilitate. Studenþii care în perioada 1940 – 1944

au urmat ºcoli superioare evreieºti au fost primiþi în anul în care au trecut.
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Ca urmare, prin decizia ministerialã nr. 144804/1944, Isac L. Blum a fost

reintegrat ca ºef de secþie definitiv la Laboratorul de Chimie industrialã.

Prin decretul nr. 1900 din 13 octombrie 1944, s-au fãcut urmãtoarele numiri

de rector ºi de decani, la Politehnica din Bucureºti:

- Nicolae Ciorãnescu, rector al Politeh-

nicii din Bucureºti;

- Nicolae Profiri, decan al Facultãþii de

Construcþii;

- Ion S. Gheorghiu, decan al Facultãþii

de Electromecanicã;

- Traian Negrescu, decan al Facultãþii

de Mine ºi Metalurgie;

- Costin Neniþescu, decan al Facultãþii

de Chimie Industrialã;

- Constantin Georgescu, decan al

Facultãþii de Silviculturã;

- Grigore Ionescu, decan al Facultãþii

de Arhitecturã;

- Traian Sãvulescu, decan al Facultãþii

de Agronomie.

Prin decizia ministerialã nr. 153559 din 28 octombrie 1944 s-au fãcut

urmãtoarele numiri de prorector ºi prodecani:

- Ion S. Gheorghiu, prorector al Politehnicii din Bucureºti

- Grigore Vasilescu, prodecan al Facultãþii de Construcþii

- Constantin Budeanu, prodecan al Facultãþii de Electromecanicã

- Paul Sergescu, prodecan al Facultãþii de Mine ºi Metalurgie;

- Petru Spacu, prodecan al Facultãþii de Chimie Industrialã;

- Grigore Eliescu, prodecan al Facultãþii de Silviculturã;

- N. Nenciulescu, prodecan al Facultãþii de Arhitecturã;

- I. Teodorescu, prodecan al Facultaþii de Agronomie.

Prin Decretul nr. 2104 din 2 noiembrie 1944, A. Munteanu a fost numit

decan al Facultãþii de Agronomie în locul lui Traian Sãvulescu, demisionat.

Prin decizia ministerialã nr. 134643/1944 s-a aprobat ca studenþii care au

luat parte la rãzboi sã fie scutiþi de frecvenþã ºi sã aibã posibilitatea sã-ºi susþinã

examenele în sesiuni extraordinare.

Prin decizia ministerialã nr. 152742/1944, pe intervalul 1 octombrie 1944 –

31 martie 1945, s-a repartizat instituþiilor de învãþãmânt superior sume de bani

pentru ajutorarea sub formã de burse studenþilor lipsiþi de mijloace, dar merituoºi.

Din totalul de 63.800.000 lei pentru întregul învãþãmânt superior,Politehnicii din

Bucureºti i s-au repartizat 8.000.000 lei. Bursele nu puteau fi mai mici de 4000

lei/lunã ºi nici mai mari de 10.000 lei/lunã,

Nicolae Ciorãnescu (1903–1957)
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În ultimele luni ale anului 1944 s-au fãcut urmãtoarele miºcãri de cadre

didactice: R. \Bordenache (arhitect) a fost numit profesor agregat la catedra de

Istoria Arhitecturii; Teodor Ficºinescu – profesor titular la Catedra de Foraje,

exploatarea petrolului ºi gazelor naturale, Dionisie Germani – profesor titular la

catedra de Hidraulicã teoreticã ºi aplicatã.

Constantin Buºilã – profesor titular la catedra de Organe de maºini ºi Petre

Enculescu – ataºat pe lângã conferinþa de Geologie ºi agrogeologie, au fost

pensionaþi pentru limitã de vârstã.

În anul 1945 s-au fãcut urmãtoarele transformãri de catedre ºi conferinþe:

- Conferinta de „Geologia combustibililor minerali” (Facultatea de Mine ºi

Metalurgie) s-a transformat în catedra cu aceeaºi denumire;

- S-a înfiinþat conferinþa de Pedagogie (Facultatea de Agronomie);

- S-a înfiinþat conferinþa „Materiale ºi aparate electrice” ºi „Aplicaþiunile

mecanice ºi electrice ale electricitãþii” (Facultatea de Electromecanicã);

- S-au înfiinþat catedrele: „Proiecte de arhitecturã generalã aplicatã” ºi

„Desen ornamental academic” (Facultatea de Arhitecturã)

- S-a schimbat denumirea conferinþei de „Devize, caiete de sarcini, conta-

bilitate ºi topografie” în conferinþa „Construcþii” (Facultatea de Arhitecturã).

- Conferinþa de „Electricitate ºi electrotehnicã” s-a transformat în catedra

cu aceeaºi denumire (Facultatea de Electromecanicã).

În anul 1945 s-au fãcut urmãtoarele numiri de cadre didactice: Profesori

titulari definitivi: Agripa Popescu (Catedra de Maºini agricole), prin transfer de

la Facultatea de Agronomie de la Cluj – Timiºoara; Ion Drosescu (cursul general

de Maºini); Dumitru Bãiatu (cursul de Tehnologie mecanicã ºi desen industrial);

Ernest Toporescu (catedra de Chimie generalã); E. Gorceacopol (catedra de

Tehnologie chimicã organicã); Dimitrie Stan (catedra de Construcþii); Gheorghe

Murgeanu (catedra de Geologia combustibililor minerali); Octav Doicescu (catedra

de Proiecte de arhitecturã generalã ºi aplicatã). Conferenþiar titular definitiv:

Constantin Mihãilescu (cursul de Tehnologia materialelor de construcþii, cu

laborator). Conferenþiar titular provizoriu: Valeriu Vântu (cursul de Chimie

organicã). Asistenþi titulari definitivi: Janeta Cornea (catedra de Tehnologia

materialelor de construcþii ºi ceramicã); Aurel ªtefãnescu Goangã (la cursul de

Construcþii industriale), prin transfer de la catedra de Geometrie descriptivã;

Nicolae Constantinescu (la Laboratorul de Horticulturã); Gherasim Constantinescu

(la Laboratorul de Viticulturã); Alexandru Huch (la catedra de Chimie organicã);

Radu Tunescu (la catedra de Tehnologia petrolului); Gheorghe Constantinescu (la

catedra Cadastru, hotãrnicie, topografie forestierã, corecþia torenþilor); Suzana

Stãnescu (la catedra de Metalurgie); Gheorghe Buzdugan (la catedra de Mecanicã);

Dumitru Mocanu ºi Ion Bucurescu (la catedra de Rezistenþa materialelor ºi staticã

graficã); Traian Chiþulescu, arhitect (la catedra de Urbanism); Mircea
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Constantinescu ºi Radu Pop (la catedra de Porturi, cãi de comunicaþie pe apã ºi

îmbunãtãþiri funciare); Virgil Niculescu (la catedra de Tehnologia chimicã

anorganicã), reconfirmat pânã la 1 aprilie 1949; Gheorghe Secarã (la cursul de

Maºini ºi turbine cu aburi) ºi Victor Mãrculeþiu (la cursul de Chimie fizicã

analiticã). Preparator titular definitiv: Stela Maria Ionescu – Sapira (la catedra de

Geometrie descriptivã ºi desen), reintegratã pe data intrãrii in serviciu.

Tudor Ionescu (ºef lucrãri titular definitiv) a fost transferat ca profesor

titular la catedra de Chimie tehnologicã organicã la Politehnica „Gheorghe Asachi”

din Iaºi.

Au fost puºi în retragere pentru limitã de vârstã: Negoiþã Dãnãilã (profesor

titular definitiv) de la Catedra de Tehnologie chimicã organicã ºi Marin Marinescu

(asistent) cu data de 1 octombrie 1945.

Prin Legea nr. 217 – DL 996 din 29 martie 1945 pentru purificarea

adminitraþiei publice, „funcþionarii care primeau sub orice formã salariu sau

indemnizaþie de la stat puteau fi îndepãrtaþi fãrã nicio indemnitate, dacã au

colaborat sub orice formã pentru realizarea scopurilor naziste sau fasciste, dacã

au activat în miºcarea legionarã sau alte miºcãri cu caracter fascist, au comis

crime, delicte, acte teroriste. În cazul în care se constatã circumstanþele atenuante,

îndepãrtarea din serviciu se putea face pe timp limitat, de la o lunã la cinci ani“.

În baza acestei legi, Constantin Iotzu, profesor titular definitiv la Facultatea

de Arhitecturã, a fost îndepãrtat din învãþãmânt pe o perioadã de trei ani.

De fapt în toamna anului 1944 au început sã funcþioneze comisiile de epurare

din învãþãmânt a celor consideraþi cã au colaborat cu fascismul. Comuniºtii din

România au încercat ºi au reuºit (impunând) sã introducã în aceeaºi categorie pe

cei care au fost simpatizanþi ai partidelor istorice sau ai dictaturii regale, iar acum

erau incomozi.

Comisia de epurare a Politehnicii din Bucureºti a fost formatã din profesorul

Nicolae Ciorãnescu (rector al Politehnicii din Bucureºti în intervalul de timp 13

octombrie 1944 – 21 decembrie 1945, când a demisionat; el însuºi epurat în toamna

anului 1947), profesorul Nicolae Profiri ºi profesorul Gheorghe Georgescu. La 17

mai 1945 au fost înlãturaþi din învãþãmânt profesorul Mihail Manoilescu (care era

închis) ºi profesorul Eugen Chirnoagã (fost rector al Politehnicii din Bucureºti de

la 9 octomrbie 1940 la 27 ianuarie 1941). La 23 iulie 1945 a fost înlãturat din

învãþãmânt arhitectul Constantin Iotzu pe termen de trei ani. Se pare cã activitatea

comisiei de epurare de la Politehnica din Bucureºti nu a fost dusã cu mult zel ca la

alte universitãþi. De fapt prin aceasta se ºi explicã existenþa a nouã rectori în decurs

de 12 ani (1944 – 1956).

Mihail Manoilescu (9 decembrie 1891 – 30 decembrie 1950) a urmat

cursurile ªcolii Naþionale de Poduri ºi ªosele din Bucureºti (în anul 1910 intrã

primul la concursul de admitere ºi în anul 1915 la absolvire este ºef de promoþie).
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În timpul Primului Rãzboi Mondial a proiectat ºi a

construit pentru Armata Românã „Obuzierul de 210

mm – model Iaºi“. În 1920 devine director în

Ministerul Industriei ºi Comerþului; în 1924 ajunge

subsecretar de stat la Ministerul de Finanþe; în 1930

este ministru la Ministerul Lucrãrilor Publice ºi

Comunicaþiilor; în 1931 devine guvernator al Bãncii

Naþionale, însã, dupã o discuþie avutã cu regale Carol

II, care îi cere ca Banca Naþionalã sã susþinã Banca

Blank care devenise falimentarã, Manoilescu îl

refuzã (deºi a fost printre susþinãtorii activi pentru

întoarcerea regelui Carol II în þarã) ºi la 27 noiembrie

1931 este destituit. A fost ales senator al Colegiului

Camerei Internaþionale de Comerþ din 1932 pânã în 1937, fiind preºedinte la secþia

Românã. A fost membru al Partidului Totul pentru Þarã, fiind membru al Senatului

legionar, iar în anul 1937 a fost ales senator legionar din partea Partidului Totul

pentru Þarã. A colaborat cu ziarele Cuvântul ºi Buna Vestire. Fiind o personalitate

agreatã de Germania a fost numit ministru al Ministerului Afacerilor Externe, în

guvernul Ion Giugurtu, din 4 iulie pânã la 4 septembrie 1940, perioadã în care a

semnat din partea României actul de acceptare a Dictatului de la Viena dupã cum

i s-a impus ºi din þarã. Mulþi considerã cã prin acest act a salvat restul de suveranitate

a Statului Român de la împãrþirea þãrii noastre, precum a Poloniei, între Hitler

ºi Stalin.

A fost profesor de Economie politicã la ªcoala Politehnicã din 1931 pânã

în 1944 ºi preºedinte al Ascociaþiei Generale a Inginerilor din România (AGIR).

A fost arestat la 12 octombrie 1944 fiind întemniþat 14 luni, pânã în

decembrie 1945. Dupã trei ani de eliberare controlatã, decembrie 1945 – decembrie

1948, când ºi-a oferit expertiza economiei noilor autoritãþi comuniste, este arestat

în decembrie 1948. Trece prin închisorile de la Jilava, Ocnele Mari ºi ajunge la

Sighet, unde moare la 30 decembrie 1950, fiind înhumat la groapa comunã. A fost

judecat în lipsã ºi condamnat pe 12 aprilie 1952, dupã moarte (caz unic în istoria

dreptului internaþional), la 15 ani de închisoare, precum ºi la confiscarea proprietãþii

particulare. Familia a fost anunþatã de moartea sa în anul 1958.

Eugen Chirnoagã (1891 – 14 iunie 1965) a absolvit Facultatea de Fizicã-

Chimie a Universitãþii din Bucureºti. A fost trimis la Londra trei ani unde a obþinut

doctoratul în fizico-chimie. A mers la specializare la Universitatea Upsala, Suedia.

S-a întors ºef de lucrãri la Catedra condusã de profesorul universitar Gheorghe G.

Longinescu, Universitatea din Bucureºti. În 1931, prin concurs, este numit titular

al Catedrei de Chimie industrialã în cadrul ªcolii Politehnice din Bucureºti ºi în

1932 este desemnat la Catedra de Chimie analiticã a ªcolii Politehnica din

Bucureºti, unde lucreazã pânã în 1944.

Mihail Manoilescu (1891–1950)
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Constantin Iotzu (1884 – 1945) a fost profesor la Politehnica din Bucureºti.

Este elev al lui I. Mincu, fãrã a adera în totalitate la principiile acestuia. A fost un

adept al construcþiilor sobre (printre realizãrile lui amintim Casa Corpului Didactic

din Bucureºti, Casa „Albã” din Craiova º.a.).

Au mai fost cercetaþi pentru activitatea lor profesorul Constantin Buºilã ºi

profesorul Negoiþã Dãnãilã.

Constantin Buºilã (1877 – 1949) a absolvit ªcoala Naþionalã de Poduri ºi

ªosele din Bucureºti în anul 1900, ca ºef de promoþie. A continuat cu studii de

perfecþionare la Institutul de Electrotehnicã Montefiore de la Liege, Belgia. A

debutat în producþie în 1901 la Constanþa ºi a lucrat la construcþia portului sub

conducerea inginerului Anghel Saligny, unde a proiectat centrala electricã Diesel,

a cãrei putere instalatã era de 1600 CP. Aici a fost director timp de cinci ani (1904

– 1909). S-a transferat în Bucureºti, unde a fost numit subdirector la Societatea de

Tramvaie Bucureºti (STB).

În anul 1918 – 1919 a fost numit secretar general al Ministerului Lucrãrilor

Publice, Anghel Saligny fiind ministru. A modernizat centralele electrice de la

Câmpina, Floreºti, Ploieºti ºi Slanic Prahova, care furnizau energie electricã la

exploatãrile ºi rafinãriile petroliere. A mai avut preocupãri ºi în legãturã cu

potenþialul hidroenergetic, electrificarea cãilor ferate, utilizarea energiei electrice

în agriculturã. A pus în funcþiune calea feratã electricã Arad-Podgoria. În anul

1926 a înfiinþat Institutul Naþional Român pentru Studiul Amenajãrilor ºi Folosirii

Surselor de Energie (IRE). A organizat participarea specialiºtilor români la

organizaþiile mondiale energetice, cum ar fi Comisia Mondialã a Energiei, fondatã

în anul 1926, la care România este membru fondator, în Comisia de Electrotehnicã

Internaþionalã, la Comisia Marilor Reþele Electrice (CIGRE) º.a.

Este considerat unul dintre organizatorii cei mai importanþi ai energeticii

româneºti.

În paralel cu activitatea inginereascã a avut o vastã activitate didacticã, în

care a debutat în anul 1910, ca profesor de Lucrãri grafice, la ªcoala Naþionalã de

Poduri ºi ªosele din Bucureºti; din anul 1916 a fost numit profesor ºi a predat

cursul de Tehnologie mecanicã, maºini ºi aparate de ridicat, care a fost þinut ºi

dupã anul 1920 în cadrul ªcolii Politehnice din Bucureºti. A fost prorector al

ªcolii Politehnice din Bucureºti ºi decan al Facultãþii de Electromecanicã a ªcolii

Politehnice.

În 9 iulie 1941 a fost obligat sã intre în guvernul condus de mareºalul Ion

Antonescu, fiind recomandat pentru înaltele sale calitãþi profesionale, ca ministru

la Ministerul Lucrãrilor Publice ºi Comunicaþiilor, funcþie pe care a deþinut-o

pânã la 6 octombrie 1943. Deºi ºi-a înaintat demisia dupã trecerea Nistrului de

cãtre Armatele Române, aceasta i-a fost respinsã.
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În anul 1946 a fost judecat în lotul guvernului Ion Antonescu ºi „Tribunalul

Poporului“ l-a condamnat la zece ani de închisoare ºi confiscarea averii. A încetat

din viaþã la închisoarea de la Aiud în anul 1949.

Negoiþã Dãnãilã (1878 – 1953) a absolvit

Facultatea de ªtiinþe, secþia de fizicã-chimie, Univer-

sitatea din Iaºi în 1902, ªcoala Politehnicã din

Charlottenbourg în 1909. A fost conferenþiar suplinitor

(din 1910), conferenþiar (din 1916) ºi profesor titular

(din 1918) la Catedra de Chimie tehnologicã a Facultãþii

de ªtiinþe, Universitatea din Bucureºti. În 1919 a înfiinþat

Institutul de Chimie Industrialã de pe lângã Facultatea

de ªtiinþe a Universitãþii din Bucureºti, care în 1938 a

fost transferat la Politehnica din Bucureºti, unde a luat

fiinþã Facultatea de Chimie Industrialã. A fost primul

decan al Facultãþii de Chimie Industrialã a Politehnicii

din Bucureºti din 1938 pânã în 1945 când s-a pensionat.

A fost preºedinte al Institutului Naþional de Cercetãri

Tehnologice în 1946. A fost senator de Tecuci în anul

1931. A suferit mult dupã 1944, atât pentru faptul cã a fost senator de Tecuci ºi

raportor la Legea învãþãmântului în guvernul lui Nicolae Iorga, cât ºi pentru cã i

s-a reproºat cã lucrãrile sale de cercetare ºtiinþificã asupra posibilitãþii de extragere

din ligniþi fracþiuni de hidrocarburi au fost folosite la producerea de carburanþi

sintetici în Germania pe timpul Celui de-al Doilea Rãzboi Mondial. A fost ridicat

ºi anchetat de securitate în urma unui denunþ, fiind reþinut între 15 august 1951 –

28 noiembrie 1952 la Parchetul Militar din Rahova, apoi „trimis sã moarã acasã”.

A murit pe 5 februarie 1953 în Bucureºti, la Spitalul Panduri, unde cu toatã îngrijirea

unor medici foarte buni, nu s-a putut neutraliza „tratamentul” aplicat unui nevinovat

în vârstã de 74 de ani, de cãtre Securitatea Comunistã din România.

La 24 mai 1945, profesorul Costin Neniþescu a fost ales membru

corespondent al Academiei Române, iar la 4 iunie 1945, profesorul Dionisie

Germani a fost ales membru de onoare al Academiei Române.

Prin Decretul nr. 2527 din 13 iulie 1945, s-au fãcut urmãtoarele numiri în

conducerea Politehnicii din Bucureºti:

- Nicolae Ciorãnescu, rector al Politehnicii din Bucureºti;

- Nicolae Profiri, decan al Facultãþii de Construcþii;

- Ion S. Gheorghiu, decan al Facultãþii de Electromecanicã;

- Nicolae Petrulian, decan al Facultãþii de Mine ºi Metalurgie;

- Nicolae Dãnãilã, decan al Facultãþii de Chimie Industrialã;

- Constantin Georgescu, decan al Facultãþii de Silviculturã;

- Grigore Ionescu, decan al Facultãþii de Arhitecturã

- Grigore Ionescu, decan al Facultãþii de Agronomie

Negoiþã Dãnãilã

(1878–1953)
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Prin decizia ministerialã nr. 358922 din 21 decembrie 1945, Petre Sergescu,

profesor titular definitiv, a fost numit rector al Politehnicii din Bucureºti, în locul

profesorului Nicolae Ciorãnescu, demisionat.

Prin Decretul nr. 2313 din 23 iulie 1945 s-a

înfiinþat „Biblioteca Centralã a Politehnicii din

Bucureºti”, pe baza avizului Senatului Politehnicii ºi

în conformitate cu dispoziþiunile articolului 38,

aliniatul III din legea relativã la organizarea

învãþãmântului superior nr. 386 – D.L. nr. 1535 din

19 mai 1942.

În anul 1945 s-a dat în folosinþã un nou corp de

clãdire al localului Politehnica din Bucureºti (strada

Polizu nr. 1-5) ºi anume, corpul G, având o suprafaþã

totalã desfãºuratã de 770 m2.

În anul 1946 s-au fãcut urmãtoarele numiri de

cadre didactice, pe care le enumerãm dupã funcþiile

de încadrare, prenume ºi nume (catedrã):

Profesori titulari: Traian Gheorghiu (Electricitate ºi electrotehnicã); Tudor

Ionescu (Chimie tehnologicã organicã), prin transfer de la Politehnica „Gheorghe

Asachi” din Iaºi; Gheorghe Zane (Economie politicã ºi raþionalizare), prin transfer

de la Facultatea de Drept din Iaºi; Cornel Severineanu (Organe de maºini), prin

transfer de la Politehnica din Timiºoara; Gheorghe Simotta (Desen ornamental ºi

academic); Cristea Mateiescu (Hidraulicã teoreticã ºi aplicatã); Toma Socoleanu

(Proiecte de arhitecturã generalã ºi aplicatã), prin transfer de la Catedra de Teoria

arhitecturii; Ilie Dumitrescu (Politicã, economie ºi administraþie forestierã) ºi

Radu Roºca (Matematici superioare ºi aplicate). Conferenþiari titulari: V.

Tempãeanu (Limba germanã); Marcel Georgescu (Exploatarea minelor); Matei

Marinescu (Electroacusticã, aparate telefonice ºi telegrafice); Ion Lãzãrescu

(Aplicaþii mecanice ºi industriale ale elctricitãþii); Aurel Avramescu (Materiale

ºi aparete electrice); Constantin Manolache (Entomologie agricolã); Alexandru

Gheorghiu (Construcþii ºi construcþii metalice) ºi Theodor Bordeianu

(Legumiculturã ºi floriculturã, înfiinþat prin scindarea cursului de Horticulturã).

ªefi de lucrãri titulari: Ion Paºulescu – Zamfirescu (Motoare cu combustie internã

ºi maºini frigorifice); Th. Piatkowski (Tehnologie chimicã anorganicã); Alexandru

Demianovski (Zootehnice); Nicolae Constantinescu (Laboratorul conferinþei de

horticulturã) ºi Nicolae Tipei (Laboratorul de aerodinamicã ºi mecanica

avionului). ªefi de lucrãri provizorii: arh. N. Nedelescu, Teonic Sãvulescu ºi

Pompiliu Macovei (Proiecte de arhitecturã generalã aplicatã); Aurel Munteanu

(Fizicã experimentalã); Eugenia Chirnoagã (Laboratorul de analize chimice ºi

industriale, prin transfer de la Facultatea de Medicinã din Bucureºti) ºi Teodor

Petre Sergescu (1893–1954)
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Martin (Viticulturã); Asistent titular: C. Eustaþiu (Institutul de chimie agricolã ºi

alimentarã de pe lângã Facultatea de Agronomie), repus în drepturi în urma

suspendãrii din anul 1937. Asistenþi titulari provizorii: Titu D. Elian (Artã

decorativã cu proiecte); Ion Ionescu ºi I. Corodea (Electrotehnicã ºi tracþiunie

electricã); Emil ªt. Drãgãnescu ºi Henry Aslan (Maºini ºi aparate electrice), Stan

V. Bartnovschi (Proiecte de arhitecturã generalã aplicatã); Mircea Siomionescu

(Construcþii civile ºi procedee generale de construcþii, reconfirmat pe cinci ani);

Olga Georgescu-Tistu (Patologie vegetalã, reconfirmatã pânã în anul 1947); Gh.

Pãtraºcu (Construcþii, prin transfer de la catedra de Topografie ºi geodezie); Ion

Miclescu (Cãi ferate); Rodica Berberian (Arhitecturã bizantinã ºi româneascã);

Ion Breazu (Electrotehnicã ºi tracþiune electricã, reconfirmat pânã în anul 1950);

Constantin Belcot (Institutul de chimie industrialã); Anghel Stavrescu (Maºini

electrice, reconfirmat – apoi – în acestã funcþie pânã în 3 noiembrie 1948); Ascanio

Damian (Proiecte de arhitecturã generalã aplicatã); Petre Iordan (Anatomie,

fiziologie ºi sistematicã vegetalã); Bacalbaºa Dobrovici (Pescuit ºi pisciculturã);

Petre Staticescu (Introducere în practica agricolã); Richard Lieblich (Construcþii

rurale ºi muncitoreºti); Dumitru Tãnãsescu (Fizicã ºi meteorologie); Ion Marinescu

(Maºini agricole); Teodor Oprescu (Taxaþiuni, expertize ºi contabilitate agrarã);

Nicolae Cãplescu (Industrii alimentare ºi fermentative, prin transfer de la catedra

de Chimie fizicã ºi analiticã); Ion Popescu – Zeletin (Cadastru, hotãrnicie,

topografie forestierã ºi corecþia torenþilor); Gh. Bãlãceanu, Constantin Slãtinescu,

Alexandru Dumitrescu ºi Ion Ionescu (Desen constructiv ºi topografic); Mircea

N. Iorga (Cursul general de Maºini); Gheorghe Crãciun (Limba germanã, cu

vechime de la 1 decembrie 1939); Mihai M. Popescu (Tehnologia ºi construcþia

avioanelor, reconfirmat pânã în 1948); Dumitru D. Ionescu (Chimie industrialã ºi

electrochimie); Miron Muscã ºi Gleb Hlevca (Chimie anorganicã); Florea

Bãrbulescu ºi Ion Vãlean (Maºini agricole); Gheorghe Gradin (Rezistenþa

materialelor ºi staticã graficã); Georgeta Dan (Metalurgie); Nicolae Borza ºi

Panait Mazilu (Mecanicã); ªtefan Mihãilescu ºi Eugen Popovici (Topografie ºi

îmbunãtãþiri funciare); ªtefan Bãrbulescu (Hidraulicã agricolã); Mihai Alfred

Mamulea (Geologie ºi agrogeologie); Vasile Dragoº (Geologie ºi paleontologie);

Nichifor Ceapoiu ºi Traian Cãrpiniºan (Fitotehnie); Radu Priºcu (Maºini ºi

amenajãri hidraulice). Preparator provizoriu: Alice Stancu (Rezistenþa

materialelor ºi staticã graficã).

Prin Decizia ministerialã nr. 236251 din 31 iulie 1946, Christian Petrescu,

asistent titular provizoriu, de la Catedra de Economie politicã a Politehnicii din

Bucureºti a fost transferat în aceeaºi calitate la Catedra de Istoria doctrinelor de la

Academia de Înalte Studii Comerciale ºi Industriale din Bucureºti.

În cursul anului 1946 s-au fãcut urmãtoarele transformãri de catedre ºi

conferinþe: – Catedra de Chimie fizicã ºi analiticã (Facultatea de Chimie Industrialã)
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a devenit Catedra de Chimie fizicã; – Catedra de chimie generalã ºi chimia solului

(Facultatea de Agronomie) a devenit Catedra de Chimie generalã aplicatã; –

Catedra de Geologie ºi agrogeologie (Facultatea de Agronomie) a devenit

Conferinþa de Geologie, mineralogie ºi pedagogie; – S-au înfiinþat conferinþa de

Topografie generalã ºi minierã (Facultatea de Mine ºi Metalurgie); – Conferinþa

de Matematici superioare ºi aplicate (cursuri comune) s-a transformat în catedrã,

cu aceeaºi denumire; – Conferinþa de Horticulturã (Facultatea de Agronomie) s-a

scindat în conferinþa de Pomiculturã ºi conferinþa de Legumiculturã ºi floriculturã.

În cursul anului 1946 s-au fãcut urmãtoarele numiri în conducerea

Politehnicii din Bucureºti ºi a facultãþilor acesteia:

- Profesorul Nicolae Petrulian a fost numit prorector, cu delegaþie de rector,

în locul profesorului Petre Sergescu, cãruia i s-a desfãcut contractul de muncã;

- Profesorul Alexandru Codarcea a fost numit prodecan al Facultãþii de

Mine ºi Metalurgie;

- Profesorul Nicolae Teodorescu a fost numit

prodecan al Facultãþii de Arhitecturã;

- Profesorul Henry Theodoru a fot delegat decan

al Facultãþii de Construcþii.

Prin Decizia ministerialã nr. 103181 din 28

martie 1944, profesorii Alexandru Pantazi, Dumitru

Drâmbã ºi Gheorghe Zane au fost numiþi în comisia de

cenzori pentru verificarea cheltuielilor din fondurile

proprii pe exerciþiul 1944/1945.

Prin Decretul nr. 207 din 25 ianuarie 1946,

profesorul Nicolae Profiri a fost numit membru în

„Comisia Aliatã de Control”.

Prin Legea 369 – Decretul – Lege nr.1591,

Facultatea de Agronomie a Politehnicii din Bucureºti

a fost autorizatã sã contracteze un împrumut de un miliard de lei pe termen de doi

ani cu dobândã de 6% pentru investiþii productive ºi ca fond de rulment pânã la

verificarea produselor industrializate agricole, viticole ºi zootehnice ale fermelor

sale.

Prin Decizia ministerialã nr. 290176 din 17 septembrie 1946 se aratã cã

absolvenþii liceelor industriale se pot prezenta la concursurile de admitere în

politehnici ºi în ªcoala de Studii Superioare de Textile, dacã trec un examen de

selecþionare susþinut în localul Liceului Industrial de bãieþi nr. 1 din str. Polizu,

Bucureºti. Pentru anul 1946 s-au fixat douã comisii de examen de selecþionare

prezidate de Traian Gheorghiu ºi Alexandru Pantazi, profesori la Politehnica din

Bucureºti.

Nicolae Petrulian

(1902–1983)
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Prin Legea nr. 331 – Decretul-Lege nr. 1457 din 30 aprilie 1946, s-a acordat

cu începerea de la 1 ianuarie 1946, membrilor corpului didactic din învãþãmântul

superior, care au o activitate ºtiinþificã recunoscutã, o primã lunarã neimpozabilã

de 200.000 lei pentru profesori, 150.000 lei pentru profesorii agregaþi, 125.000 lei

pentru conferenþiari, 80.000 lei pentru ºefii de lucrãri titulari, 75.000 lei pentru

ºefii de lucrãri provizorii, 60.000 lei pentru asistenþii titulari ºi 50.000 lei pentru

asistenþii provizorii, pentru preîntâmpinarea cheltuielor de studii ºi cercetãri. Nu

puteau beneficia de aceste sume cei ce nu aveau activitate ºtiinþificã recunoscutã,

precum ºi cei ce aveau un venit de cel puþin egal cu prima din exercitarea unei

profesiuni libere.

Prin Jurnalul Consiliului de Miniºtri nr. 1128/1946 s-au acordat indemnizaþii

de reprezentare rectorilor (200.000 lei/lunã), precum ºi prorectorilor, decanilor ºi

directorilor de ºcoli superioare speciale (150.000 lei/lunã).

În anul 1946 profesorul Sabba ªtefãnescu a fost ales membru corespondent

al Academiei Române.

Prin Decretul 658 din 24 august 1946 este desfiinþatã autonomia universitarã.

În cursul anului 1946 a fost dat în funcþiune un nou corp al localului

Politehnicii (strada Polizu nr. 1-7) ºi anume, corpul I, având o suprafaþã desfãºuratã

de 2250 m2.

În anul 1947 au fost numite la Politehnica din Bucureºti, urmãtoarele cadre

didactice. Profesori titulari: Isac Blum (Chimie industrialã ºi electrochimie);

Constantin Dinculescu (Centrale electrice, transportul, distribuþia ºi utilizarea

energiei electrice, prin transfer de la Politehnica din Timiºoara); Haralamb

Georgescu (Artã decorativã cu proiecte) ºi Mihail Stamatiu (Exploatarea minelor).

Conferenþiari titulari: C.S.Antonescu (Pescuit ºi pisciculturã); Nicolae

Constantinescu (Pomiculturã) ºi Titu Evolceanu (Construcþii). ªef de lucrãri

definitivi: Gabriela Þiþeica (Mecanicã tehnicã). ªefi de lucrãri provizorii: Ion S.

Antoniu (Electricitate ºi mãsuri electrice); Gheorghe I. Constantinescu (Cadastru,

hotãrnicii, topografie forestierã ºi corecþia torenþilor); M.A. Constantinescu

(Modelaj); Maria Gavãt (Laboratorul de analize chimice ºi industriale); Ion

Ionescu (Electricitate ºi mãsuri electrice) ºi Maria Popa (Laboratorul de

Metalurgie). Asistenþi definitivi: Dumitru Dumitrescu (Hidraulicã); Suzana Gâdea

(Metalurgie); Alexandru Guþu (Maºini ºi turbine cu aburi, prin transfer de la

Geometrie descriptivã); Mircea Iorga (curs general de Maºini). Asistenþi cu titlul

provizoriu: Paul Apostolescu (Rezistenþa materialelor ºi staticã graficã);

Constantin Aramã (Motoare cu combustie internã); Constantin N. Avram (Beton

armat, poduri de lemn ºi zidãrie); Silviu Comãnescu (Topografie ºi geodezie);

Gheorghe Crãciun (Limba germanã, reconfirmat pe cinci ani); Dumitru Dincã
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(Agrogeologie); Radu Dinescu (Tehnologia materialelor de construcþii ); Alice

Dumitrescu (Zãcãminte ºi prospecþiuni); Corneliu Georgescu (Rezistenþa

materialelor ºi beton armat); Horia Groza (Economie ruralã ºi politicã agrarã);

Gheorghe Hortopan (Centrale electrice); Maria Ioanichi (Chimie organicã);

Constantin Ionescu-Bujor (Analizã infinitezimalã); Magda Ivãnescu (Chimie

generalã ºi aplicatã); Costinel C. Jarnescu (Drept, legislaþie uzualã, industrialã

ºi minierã, prin transfer de la Facultatea de Agronomie); Radu Laurean (Urbanism,

edilitate cu proiecte); Ioan Lungu (Agrogeologie, reconfirmat pe cinci ani); Traian

Mãtãsaru (Drumuri); Grigore Mitran (Terasamente ºi drumuri); Gheorghe Necula

(Ameliorarea plantelor, reconfirmat pe cinci ani); Lazãr Pavelescu (Mineralogie

ºi petrografie); Victor Marius Petrescu (Rezistenþa materialelor ºi staticã graficã);

Iuliu Pogany (Chimie organicã); Mircea Postelnicescu (Centrale electrice);

Gheorghe Prodan (Practicã agricolã); Nicolae Soneriu (Organe de maºini);

Alexandru Tipãrescu (Rezistenþa materialelor ºi staticã graficã); Marian Tutuianu

(Zootehnie); Henric Volbruth (Anatomie ºi fiziologie animalã); Andrei Zacopceanu

(Beton armat, poduri de lemn ºi zidãrie) ºi D. Zãinescu (Fitotehnie, prin transfer

de la Catedra de Introducere în practica agricolã). Asistenþi suplinitori: Iuliu

Pogany (Chimie organicã) ºi Radu Voinea (Beton armat, apoi Mecanicã).

Sunt puse în retragere, pentru limitã de vârstã, urmãtoarele cadre didactice:

M. Drãcea, Dumitru Drâmbã, Cezar Orãºanu, Ilie Purcaru ºi Toma I. Socolescu

(profesori titulari); Ion Constantinescu ºi Dumitru Petrovanu (conferenþiari titulari)

ºi Constantin Eustaþiu (asistent titular).

Se prelungeºte cu trei ani peste limita de vârstã, funcþionarea în învãþãmânt

a profesorului titular Gheorghe Macovei (Geologie ºi paleontologie).

Se primeºte demisia din învãþãmânt ºi se considerã demisionate urmãtoarele

cadre didactice: Paul Staehelin (profesor titular), pentru lipsã îndelungatã la post,

Gheorghe N. Gheorghiu (ºef de lucrãri titular), Alexandru Huch (asistent titular

provizoriu) ºi Constantin Slãtineanu (asistent titular provizoriu).

Au fost fãcute urmãtoarele numiri: – Profesorul titular Agripa Popescu a

fost numit decan al Facultãþii de Agronomie, în locul profesorului N. Gavrilescu,

demisionat; – Profesorul Nicolae Petrulian, prorector, a fost delegat rector al

Politehnicii din Bucureºti, pe timpul concediului rectorului, profesor Petre

Sergescu; – Profesorul Grigore Eliescu a fost delegat pe o perioadã de doi ani

ca membru în Senatul Politehnicii din Bucureºti, din partea Facultãþii de

Silviculturã.

Ministerul Educaþiei Naþionale cu adresa nr. 287000 din 26 noiembrie 1947,

a aprobat urmãtoarele supliniri la catedrele ºi conferinþele vacante de la Politehnica

din Bucureºti: - Gh.C. Constantinescu, asistent la Catedra de Analizã infinitezimalã;
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- Alexandru Pantazi, profesor la Catedra Geometrie analiticã ºi diferenþialã; -

Paul Filimon, conferenþiar la Catedra de Topografie ºi geodezie; - Absalon Pop,

conferenþiar la Catedra de Cadastru, hotãrnicii ºi topografie forestierã; - ªtefan

Bãlan, conferenþiar la Catedra de Mecanicã; - D. Borcea, conferenþiar la Catedra

de Economie politicã ºi raþionalizare; - N. Paºculescu – Zamfirescu, ºef de lucrãri

la conferinþa Curs general de maºini ºi maºini pentru construcþii; - Andrei

Caracostea, asistent la Catedra de Poduri ºi construcþii metalice; - Gheorghe Rohr,

conferenþiar la Catedra de Tehnologia ºi construcþia avioanelor; - Boris

Vulpanovici, conferenþiar la Catedra de Telegrafie – telefonie; - A. Rãdulescu,

asistent la Catedra de Silviculturã, exploatarea pãdurilor ºi tehnologia lemnului;

- N. Cernescu, ºef de lucrãri la Catedra de Pedologie generalã ºi forestierã.

În 25 – 27 mai 1947 a avut loc la Cluj cel de-al doilea Congres Naþional al

Frontului Democrat Universitar (FDU) care, apreciind cã F.D.U. îndeplineºte,

potrivit statutului Uniunii Internaþionale a Studenþilor (U.I.S.), condiþiile cerute

pentru o Uniune Naþionalã, hotãrãºte, prin vot unanim, adoptarea titlului de Uniunea

Naþionalã a Studenþilor din România (UNSR).

La 30 decembrie 1947, Regele Mihai I a abdicat ºi a fost proclamatã

Republica Popularã Românã.

Din guvernul format la 30 decembrie 1947 au fãcut parte trei cadre didactice

de la Politehnica din Bucureºti: profesorul Nicolae Profiri (Facultatea de

Construcþii), profesorul Traian Sãvulescu (Facultatea de Agronomie) ºi profesorul

Tudor Ionescu (Facultatea de Chimie Industrialã).

În anul ºcolar 1947 – 1948, rectorul Politehnicii din Bucureºti era profesorul

Nicolae Petrulian, iar secretar general, ing. Gheorghe Panaitescu.

În anul ºcolar 1947-1948, la Politehnica din Bucureºti au fost încadraþi ca

profesori onorari: Petre Antonescu, Negoiþã Dãnãilã, Marin Drãcea, Dumitru

Drâmbã, Petre Enculescu, Teodor Ficºinescu, Dionisie Germani, Niculae

Nenciulescu, Cristea Niculescu, Cezar Orãºanu, Alexandru Petrescu, Costin

Petrescu, Scarlat Petculescu, Dumitru Pompeiu, Lupa Nicolae Popovici, Ilie

Purcaru, Teodor Saidel, Toma Socolescu, Eugen ªtefãnescu, Radu Ion ªtefãnescu,

Ion Traianescu, Niculae Vasilescu – Karpen.

Corpul didactic (profesori ºi conferenþiari), în anul ºcolar 1947 – 1948, pe

facultãþi, precum ºi cursurile predate, sunt date în cele ce urmeazã:
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Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele Cursurile predate 

1. Facultatea de Construcţii  
(decan, Prof.H. Theodoru şi delegat în Senatul Politehnicii, Prof. A. Beleş) 
Profesori titulari 
 

1. Beleş Aurel Fundaţii, Construcţii civile şi procedee 
generale de construcţii 

2.  Davidescu Ion Arhitectură; Urbanism 
3. Gheorghiu Traian Electricitate şi electrotehnică 
4. Hangan Mihail Beton armat; Poduri de zidărie 
5. Ioan Constantin Meteorologie 
6. Mateescu Cristea Hidraulică teoretică aplicată; Construcţii 

hidrotehnice 
7. Pavel Dorin Centrale hidroelectrice 
8. Pantazi Alexandru Geometrie descriptivă 
9. Profiri Nicolae Drumuri 
10. Râmniceanu Nicolae Drept şi legislaţie uzuală, industrială şi 

muncitorească 
11. Roşca M. Radu Matematici superioare 
12.  Strătilescu Ion Căi ferate; Exploatări de căi ferate 
13. Teodorescu Constantin Rezistenţa materialelor şi statică grafică 
14.  Theodoru Henry Edilitate 
15. Toporăscu Ernest Chimie generală 
16. Vasilescu Grigore Porturi şi căi de comunicaţie pe apă; 

Îmbunătţiri funciare 
             Profesori suplinitori 
17. Bălan Ştefan Mecanica 
18.  Borcea Dumitru Economie Politică 
19.  Caracostea Andrei Curs general de poduri; Poduri de lemn; 

Poduri metalice; 
20. Constantinescu G. Gheorghe Analiza matematică 
21. Filimon Raul Geodezie 
22. Pantazi Alexandru Geometrie analitică şi diferenţială 
23. Pop Absalon Topografie 
Conferenţiari definitivi 
24.  Bădescu Luca Desen constructiv si topografic 
25. Chiţulescu Ion Elemente de construcţii în lemn şi piatră 
26. Dumitrescu C. Ion Rezistenţa materialelor şi statică grafică 
27. Rohr Gheorghe Instalaţii sanitare 
28. Solacolu Şerban  Tehnologia materialelor de construcţii 
29.  Tomescu Şt. Ion Trasee şi terasamente 
30.  Vencov Ştefan Fizică experiemntală 
Conferenţiari suplinitori 
31. Borcea Dumitru Contabilitate generală şi industrială 
32.  Paşulescu – Vasilescu Ion Curs general de maşini şi maşini de 

construcţii 
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Conferenţiari temporari 
33. Contuniari Ştefan Geologie tehnică 
34 Dumitrescu Dumitru Hidrodinamică 
35.  Manoliu Ion Porturi şi căi de comunicaţie pe apă 
36.   Rădulescu Teodor Salubritate 
37. Răzmeriţă Eugen Higienă industrială 

1. Facultatea de Electromecanică 
(decan, Prof.I.S. Gheorghiu şi delegat în Senatul Politehnicii, Prof. Elie 
Carafoli) 

Profesori titulari 
1. Băiatu Dumitru Tehnologie mecanică; Desen industrial 
2.  Bianu Vasile Fizică experimentală 
3. Budeanu Constantin Electricitate; Măsuri electrice 
4. Carafoli Elie Mecanica fluidelor; Aerodinamica şi 

mecanica avionului 
5.  Dinculescu Constantin Centrale electrice; Transportul, distribuirea şi 

utilizarea energiei electrice 
6.  Gheorghiu S. Ion Maşini şi aparate electrice 
7. Ioan Constantin  Meteorologie aeriană 
8. Negrescu Traian Metalurgie fizică 
9. Nicolau Gheorghe Motoare cu ardere internă; Maşini frigorifice; 

Transmisii mecanice 
10. Pantazi Alexandru Geometrie descriptivă 
11. Pavel Dorin Hidraulică; Maşini hidraulice 
12. Petrescu Gheorghe Electrotehnică; Tracţiune electrică 
13. Râmniceanu Nicolae Drept şi legislaţie uzuală, industrială şi 

muncitorească 
14. Roşca M. Radu Matematici superioare 
15. Severineanu Corneliu Organe de maşini 
16. Stratilescu Ion Căi ferate; Exploatări de căi ferate 
17.  Tănăsescu Tudor Radiotehnică 
18.  Teodorescu Constantin Rezistenţa materialelor şi statică grafică 
19. Zănescu Aurel Maşini de ridicat; Locomotive, material 

rulant, Sisteme de tracţiune; Instalaţii 
mecanice 

Profesori suplinitori 
20. Borcea Dumitru Economie politică 
21. Constantinescu G. Gheorghe Analiză matematică 
22.  Maniţiu Emilian Termotehnică 
23.  Pantazi Alexandru Geometrie analitică şi diferenţială 
24. Popescu Mihail Tehnologia materialelor de aviaţie; Calculul 

şi construcţia avionului 
25. Rohr Gheorghe Maşini şi turbine cu aburi 
26. Săceanu Sabin Mecanica şi construcţia navelor 
Conferenţiari definitivi 
27. Avramescu Aurel  Materiale şi aparate electrice; Redresori; 

Electrocăldură 

 

2.
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28. Bardan Dumitru Chimie industrială; Chimia materialelor 
prime întrebuinţate în aviaţie 

29. Dinescu Gheorghe Distribuţia şi utilizarea energiei electrice 
30.  Dumitrescu C. Ion Rezistenţa materialelor şi statică grafică 
31. Gheorghiu Alexandru Curs general de construcţii şi construcţii 

metalice 
32. Lăzărescu Ion Aplicaţiuni mecanice şi industriale ale 

electricităţii 
33. Manea Gheorghe Maşini unelte; Organizarea fabricilor 
34. Marinescu Matei Electroacustică; Aparate telefonice şi 

telegrafice 
35. Perşu Aurel Mecanica 
36. Popp Nicolae Motoare de aviaţie 
37. Popescu Alexandru Electrotehnică II; Iluminat electric 
38. Rohr Gheorghe Instalaţii de încălzit şi ventilat 
   
Conferenţiari suplinitori 
39. Alexandru Mihail Construcţia navelor de comerţ 
40.  Borcea Dumitru Contabilitate generală şi industrială 
41.  Marcu Vasile Navigaţie şi exploatare 
42. Pârâianu Nicolae Maşini marine şi instalaţii de bord 
43. Vulpanovici Boris Curs general de electrocomunicaţii (telefonie 

şi telegrafie) 
Conferenţiari temporari 
44. Cartianu Gheorghe Aparate şi instalaţii radioelectrice 
45. Condrea Sergiu Protecţia şi construcţia liniilor telefonice 
46. Constantinescu Iancu Unde şi circuite electromagnetice 
47. Cuşuta Ştefan Ateliere şi pregătire practică 
48. Ghiulai Constantin Automobile şi tractoare 
49. Mânjineanu Mihail Telefonie la mare distanţă 
50. Stătescu Mitrofan Centrale telefonice 
51. Tipei Nicolae Infrastructură şi aviaţie comercială 

1. Facultatea de Mine şi Metalurgie 
(decan, Prof. N. Petrulian şi delegat în Senatul Politehnicii, Prof.Tr. Negrescu) 
Profesori titulari 

1. Andonie Gheorghe Foraje, exploatarea petrolului şi a gazelor 
naturale 

2.  Codarcea Alexandru Mineralogie şi petrografie 
3.  Drosescu Ion Curs general de maşini 
4.  Huber-Panu Ion Prepararea mecanică a minereurilor; Maşini 

miniere 
5.  Macovei Gheorghe Geologie şi paleontologie 
6.  Murgeanu Gheorghe Geologia combustibililor minerali 
7.  Negrescu Traian Metalurgie 
8. Pantazi Alexandru Geometrie descriptivă 
9. Petrescu Gheorghe Electricitate şi electrotehnică 
10.  Petrulian Nicolae Zăcăminte metalifere şi prospecţiuni 

 

3.
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11. Râmniceanu Nicolae Drept, legislaţie uzuală, industrială, 
muncitorească şi minieră 

12. Sburlan Dumitru Instalaţii de transport minier 
13. Stamatiu Mihail Exploatarea minelor 
14. Teodorescu Constantin Rezistenţa materialor şi statică grafică 
15. Toporăscu Ernest Chimie generală 
Profesori suplinitori 
16. Borcea Dumitru Economie politică 
17. Constantinescu Gh. Gheorghe Analiză matematică 
18.  Pantazi Alexandru Geometrie analitică şi diferenţială 
Conferenţiari definitivi 
19. Bălan Ştefan Curs general de construcţii 
20.  Bădescu Luca Desen constructiv şi topografic 
21. Cerchez Vasile Tehnologia petrolului 
22.  Dimitrescu Mihail Desen industrial 
23. Dumitrescu Ion Rezistenţa materialelor şi statică grafică 
24. Filimon Raul Topografie generală şi minieră 
25. Georgescu Marcel Exploatarea minelor 
26. Perşu Aurel Mecanica 
27. Vencov Ştefan Fizică experimentală 
Conferenţiari suplinitori 
28. Borcea Dumitru Contabilitate generală şi industrială 
Conferenţiari temporari 
29.   Ciorănescu Ecaterina Chimie organică 
30. Maniţiu Emilian Fizică industrială 
31. Răsmeriţă Eugen Higienă industrială 

1. Facultatea de Chimie Industrială 
(decan, Prof. Vasile Bianu şi delegat în Senatul Politehnicii, Prof. E. 
Georgeacopol) 

Profesori titulari 
1. Andonie Gheorghe Exploatări de petrol 
2. Bianu Vasile Fizică experimentală 
3. Blum Isac Chimie tehnologică anorganică (apă, 

combustibili) 
4. Codarcea Alexandru Mineralogie şi cristalografie 
5. Drosescu Ion Curs general de Maşini 
6. Georgeacopol Eugen Tehnologia chimică organică; Tăbăcărie 
7. Huber-Panu Ion Prepararea mecanică a minereurilor 
8.  Ionescu Tudor Tehnologia chimică anorganică 
9. Negrescu Traian Metalurgie 
10. Neniţescu Costin Chimie organică 
11.  Petrescu Gheorghe Electricitate şi electrotehnică 
12.  Râmniceanu Nicolae Drept şi legislaţie uzuală, industrială şi 

muncitorească 
13. Spacu Petre Chimie anorganică 
14. Voicu Iuliu Tehnologie alimentară; Fermentaţii 

 

4.
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Profesori suplinitori 
15. Auslander Iosef Chimie fizică 
16.  Borcea Dumitru Economie politică 
Conferenţiari definitivi 
17. Atanasiu Ion Chimie analitică şi electrochimie 
18. Bălan Ştefan Curs general de construcţii 
19. Bratu Emil Aparate şi instalaţii întrebuinţăte în industrii 

chimice 
20. Cerchez Vasile Tehnologia petrolului 
21. Dimitrescu Mihail Desen industrial 
22. Niculescu Matei Industrii alimentare şi fermentative 
23. Racliş Nicolae Matematici generale 
24. Solacolu Şerban Tahnologia materialelor de construcţii 
25.  Stoenescu Alexandru Mecanică şi rezistenţa materialelor 
26. Tempeanu Virgil Limba germană 
Conferenţiari suplinitori 
27.  Borcea Dumitru Contabilitate generală şi industrială 
Conferenţiari temporari 
28. Ionescu – Muscel Iosif Industrii textile 
29. Mantea Ştefan Metalografie 
30. Mendelsohn Natie Ceramică 
31. Moţoc Dumitru Controlul chimic al alimentelor şi băuturilor 
32. Răsmeriţă Eugen Higienă industrială 

1. Facultatea de Silvicultură 
(decan, Prof.C. Georgescu şi delegat în Senatul Politehnicii, Prof. Gr. Eliescu) 

Profesori definitivi 
1. Demetrescu Ilie Politică, economie şi administraţie forestieră 
2. Eliescu Grigore Zoologie şi entomologie forestieră; Protecţia 

pădurilor 
3. Georgescu Constantin Botanica generală; Botanica forestieră; 

Fitopatologie forestieră 
4.  Gheorghiu Traian Electricitate şi electrotehnică 
5.  Ioan Constantin Meteorologie şi climatologie 
6. Murgeanu Gheorghe Geologie şi mineralogie 
7. Râmniceanu Nicolae Drept şi legislaţie uzuală, industrială şi 

muncitorească 
8. Sburlan Dumitru Construcţii şi instalaţii de transporturi 

forestiere; Industria mecanică a lemnului; 
Corecţia torenţilor 

9.  Stinghe Vintilă Dendometrie; Estimaţii forestiere; 
Amenajarea pădurilor; Amelioraţiuni alpine 

10. Toporescu Ernest Chimie generală; Chimie vegetală 
11. Vasilescu Grigore Îmbunătăţiri funciare 
   
Profesori suplinitori 
12. Borcea Dumitru  Economie politică 
13. Filimon Raul Geodezie 
14.  Pop Absalon Topografie; Cadastru 
15. Rădulescu Anton Silvicultură 

5.
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Conferenţiari definitivi 
16.  Bălan Ştefan Curs general de Construcţii 
17. Bădescu Luca Desen constructiv 
18.  Chiţulescu Ion Geometrie şi geometrie constructivă 
19. Dumitrescu Mihail Desen industrial 
20.  Racliş Nicolae Matematici generale 
21. Stoenescu Alexandru Mecanică şi rezistenţa materialelor 
22. Tempeanu Virgil Limba germană 
23. Vencov Ştefan Fizică experimentală 
Conferenţiari provizorii 
24. Dinu Valeriu Drept şi legislaţie silvică 
Conferenţiari suplinitori 
25. Borcea Dumitru Contabilitate generală şi industrială 
26. Cernescu Nicolae Soluri (chimia solurilor) 
27. Paşulescu – Zamfirescu Ion Curs general de maşini 
Conferenţiari temporari 
28. Pascovschi Sergiu Tipologie forestieră 
29. Protopopescu – Pake Emil Soluri 
30. Rădulescu Marin Exploatarea pădurilor 
31. Răsmeriţă Eugen Higienă industrială  
32. Vintilă Eugen Tehnologia lemnului 

1. Facultatea de Agronomie 
(decan, Prof.A. Popescu şi delegat în Senatul Politehnicii, Prof.Al.Nasta) 

Profesori titulari 
1. Andreescu-Cale Ion Hidraulică agricolă; Statică grafică şi 

rezistenţa materialelor 
2. Bădescu Radu Matematici; Mecanică 
3. Bontea Gheorghe Taxaţiuni, expertize; Contabilitate agricolă 
4. Cornăţeanu Nicolae Economie rurală şi politică agrară 
5. Dumitrescu Nicolae Zootehnie 
6. Gavrilescu Nicolae Anatomie şi fiziologie animală 
7. Georgescu Mircea Drept şi legislaţie agrară 
8. Ionescu Mircea Chimie generală şi aplicată 
9.  Ionescu – Siseşti Gheorghe Agrologie 
10. Munteanu Anastase Ameliorarea plantelor agricole 
11. Nasta Alexandru Topografie; Îmbunătăţiri funciare 
12. Popescu Agripa Maşini agricole; Motoare agricole şi 

motocultura 
13. Popescu T. Constantin Anatomie, fiziologie şi sistemică vegetală 
14. Purcaru Ilie Fizică şi meteorologie 
15. Săulescu Nicolae Fitotehnie 
16. Săvulescu Traian Patologie vegetală 
17. Teodorescu Ioan Viticultură şi oenologie 
18.  Voicu Iuliu Industrii agricole 
Conferenţiari definitivi 
19. Anghel Gheorghe  Păşuni şi fâneţe 
20 Antonescu S. Constantin Pescuit şi piscicultură 
21. Bordeianu Tudor Legumicultură şi floricultură 

6.
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22. Constantinescu Emil Introducere în practica agricolă 
23. Consatntinescu Nicolae Pomicultură 
24. Manolache Constantin Entomologie agricolă 
Conferenţiari suplinitori 
25. Cernescu Nicolae Geologie, minerologie şi pedologie 
26. Dragonschi Hubert Medicină veterinară 
Conferenţiari temporari 
27. Bârcă Gheorghe Amenajări agricole 
28.  Bratu Emil Aparate şi instalaţii întrebuinţate în 

industriile agricole 
29. Creţu Adrian Frigotehnică 
30. Moţoc Dumitru Chimie alimentară; Fermentaţii 
31. Nicolau – Bârlad Gheorghe Geodezie; Fotogrametrie 
32. Popovici Eugen Topografie; Parcelări 
33. Satinover Niculae Industria conservelor 
34. Toma Ion Electrotehnică 

1. Facultatea de Arhitectură 
(decan, Prof.Gh.Ionescu şi delegat în Senatul Politehnicii, Prof. Gh. Borneanu) 

Profesori titulari 
1.  Borneanu Gheorghe Rezistenţa materialelor; Beton armat cu 

proiecte 
2. Călinescu Alexandru Modelaj 
3. Doicescu Octav Proiecte de arhitectură generală aplicată 
4. Ionescu Grigore Arhitectură bizantină şi română cu proiecte 
5. Marcu Duiliu Proiecte de arhitectură generală aplicată 
6. Samotta Gheorghe Desen ornamental şi academic 
7. Sfinţescu Cincinat Urbanism; Edilitate cu proiecte 
8. Stan Dumitru Construcţii 
9. Sudan Gabriel Matematici generale; Mecanică şi statică 

grafică 
10. Teodorescu Niculae Geometria descriptivă; Stereotomie 
Profesori agregaţi 
11. Bordenache Richard Istoria arhitecturii 
12. Stănculescu Florian Construcţii rurale şi muncitoreşti cu proiecte 
Profesori suplinitori 
13. Cantacuzino Gheorghe Teoria arhitecturii cu programe de arhitectură 
14. Cucu Nicolae Artă decorativă cu proiecte 
15. Lupu Nicolae Proiecte de arhitectură generală aplicată 
16. Macovei Pompiliu Proiecte de arhitectură generală aplicată 
17. Negoescu Gheorghe Proiecte de arhitectură generală aplicată 
Conferenţiari definitivi 
18. Balş Ioan Desen ornamental şi academic 
19. Evolceanu Titu Construcţii 
20. Hurmuzescu Dan Legislaţie 
21. Mihăilescu Constantin Tehnologia materialelor cu laborator 
Conferenţiari provizorii 
22. Gheorghiu Adrian Umbre şi perspectivă 
23. Negoescu Gheorghe Instalaţii şi salubritatea clădirilor 

7.
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În primele luni ale anului 1948 s-au fãcut numiri de cadre didactice, dupã

cum urmeazã: Profesor titular: Constantin M. Ioan (Meteorologie ºi climatologie);

Conferenþiari titulari: Ion Balº (Desen ornamental ºi academic), Nicolae Cernescu

(Geologie, mineralogie ºi pedologie) ºi Alexandru Stoenescu (Mecanicã ºi

rezistenþa materialelor); ªefi de lucrãri definitivi: Ovid G. Popescu (Chimie

generalã ºi aplicatã, prin transfer de la ªcoala de Studii Superioare de Textile),

Olga Sãvulescu-Mamulea (Patologie vegetalã); Nicolae Racoveanu ºi Mircea

Simionescu (Construcþii civile ºi procedee generale de construcþii). ªefi de lucrãri

provizorii: Plutarch Niculescu (Beton armat, poduri de lemn ºi zidãrie) ºi Simona

Zugrãvescu (Laboratorul de analize chimice ºi industriale). Asistenþi titulari

provizorii: Vasile Ganea (Rezistenþa materialelor ºi beton armat, reconfirmat pe

cinci ani), Dumitru Manoliu (Laboratorul de ameliorarea plantelor, reconfirmat

pe doi ani), Corneliu Penescu (Electricitate ºi mãsuri electrice) ºi Gheorghe

Popescu-Cartianu (Radiocomunicaþii, reconfirmat pe patru ani). Asistenþi

suplinitori: Arie Avram Arie, Lya Alexandrina Blum-Lazãr, Augustin Petre ºi

Marcel Roºculeþ.

Profesorul titular Petre Sergescu este pus în disponibilitate pe data de 3

ianuarie 1948.

Dumitru Gãvãnescu este numit director administrativ al Politehnicii din

Bucureºti.

Centrul de instrucþie agricol Bãneasa, aflat în folosinþa Subsecretariatului

de Stat al Educaþiei Tineretului a trecut în folosinþa ºi administrarea Facultãþii de

Agronomie cu întregul teren clãdit ºi arabil în suprafaþã totalã de 25,50 hectare,

cu scopul de a mãri capacitatea Staþiunii Bãneasa ºi de a se înfiinþa o ªcoalã

practicã de aviculturã.

La 13 aprilie 1948 profesorul Nciolae Profiri de la Politehnica din Bucureºti

devine ministrul Comunicaþiilor.

La 3 august 1948, Prezidiul Adunãrii Naþionale a Republicii Populare

Române emite Decretul nr. 175 pentru Reforma Învãþãmântului. Potrivit acestui

decret: – învãþãmântul public este un drept egal pentru toþi cetãþenii Republicii

Populare Române, fãrã deosebire de sex, naþionalitate, rasã sau religie; – el este

organizat exclusiv de cãtre stat ºi este aºezat pe baze democratice, populare ºi

realist – ºtiinþifice ºi este un învãþãmânt laic.

Structura învãþãmântuluui cuprinde:

1. Învãþãmântul preºcolar, facultativ pentru copiii de 3 – 7 ani, care

funcþioneazã în cãmine de zi ºi grãdiniþe de copii;

2. Învãþãmântul elementar, care este de 7 ani ºi gratuit;

3. Învãþãmântul mediu, care o duratã de 4 ani ºi cuprinde patru tipuri de

ºcoli, licee, ºcoli pedagogice, ºcoli tehnice (industriale, agricole, comerciale,

sanitare, juridico-administrative) ºi ºcoli profesionale;
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4. Învãþãmântul superior cu douã categorii de instituþii, universitãþi ºi

politehnici ºi institute de învãþãmânt superior.

Universitãþile ºi politehnicile pot acorda titlul de doctor, durata cursurilor

pentru doctorat fiind de trei ani. De asemenea, pot acorda ºi titlul de docent.

Printr-o serie de acte normative (decrete, decizii ministeriale) au fost luate

mãsuri privind organizarea învãþãmântului de toate gradele. Cu privire la

învãþãmântul superior menþionãm:

- Prin decizia Ministerului Învãþãmântului Public nr. 217253/573-0 din 8

septembrie 1948 a fost aprobat „Regulamentul pentru atribuirea burselor

studenþeºti”. Potrivit acestui regulament, la acordarea burselor studenþeºti se þine

seama de: originea socialã a studentului, de veniturile pãrinþilor, ºusþinãtorilor ºi

ale studentului; – activitatea lui ºcolarã; – precum ºi de activitatea depusã în

interesul general studenþesc (articolul 1). Bursele erau de douã feluri: burse în

casã (cãmin) ºi burse în masã (cantinã). Aceste feluri de bursã erau de mai multe

categorii, în sensul cã studenþii puteau beneficia de întreþinere sau de masã complet

gratuitã sau trebuiau sã-ºi plãteascã parþial, într-o proporþie mai mare sau mai

micã, întreþinerea ºi masa. Îndreptãþirea studentului la bursã se stabilea pe baza

unui punctaj total rezultat din însumarea unui punctaj corespunzãtor situaþiei ºcolare

(0 pentru nota 10; 60 pentru nota 9; 120 pentru nota 8 etc.), cu un punctaj

corespunzãtor situaþiei materiale (câte 1 punct pentru fiecare 15 lei impozit anual

pe veniturile pãrinþilor). Studenþii erau clasificaþi în ordinea crescândã a punctajului

total. La punctaj egal erau preferaþi cei ce aveau o activitate de interes general

studenþesc mai bogatã.

- Prin Decretul nr. 312 din 6 noiembrie 1948 au fost reglementate unele

norme tranzitorii, în legãturã cu funcþionarea instituþiilor de învãþãmânt superior.

Potrivit acestui decret, Ministerul Învãþãmântului era autorizat ca, în înþelegere cu

ministerele de resort:

a) – sã numeascã la instituþiile de învãþãmânt superior, suplinitori de catedre,

conferinþe ºi în posturile de personal ajutãtor persoane cu reputaþie ºtiinþificã de

specialitate din afara cadrelor didactice ale învãþãmântului superior;

b) – sã delege în funcþiile de rector ºi decan membri ai corpului didactic

numiþi potrivit aliniatului (a);

c) – sã încadreze toate facultãþile în structura fixatã, cu personalul didactic

necesar, trecând, la nevoie, personalul didactic existent de la o facultate la alta.

Prin Decizia ministerialã nr. 288280 din 23 noiembrie 1948 s-a stabilit ca

materiile de învãþãmânt ce se predau în instituþiile de învãþãmânt superior sã se

grupeze pe catedre ºi ca o catedrã sã cuprindã urmãtoarele posturi didactice: pro-

fesor ºef de catedrã, profesor ºef adjunct de catedrã, profesori, conferenþiari, ºefi

de lucrãri, lectori, asistenþi, preparatori. De asemenea, prin decizie s-a stabilit

împãrþirea anului ºcolar în semestre (Semestrul I – de la 15 septembrie la 31 ianuarie,
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cu sesiunea de examene de la 1 – 15 februarie ºi semestrul al II-lea de la 16 februarie

la 15 iunie cu sesiunea de examene de la 16 – 30 iunie ºi o sesiune excepþionalã de

la 1-4 septembrie).

- Prin Decretul nr. 353 din 30 octombrie 1948 s-a organizat asistenþa

studenþeascã care constã din burse, ajutoare, întreþinere în cãmine ºi cantine,

editare de cursuri etc. Ea se coordoneazã, îndrumeazã ºi finanþeazã de Ministerul

Învãþãmântului Public, chiar când instituþia de învãþãmânt superior s-ar afla în

administraþia altui minister. Structura organizatoricã prevede un oficiu de

asistenþã pe lângã fiecare instituþie de învãþãmânt superior cu mai mult de 3000

de studenþi, un centru de asistenþã studenþeascã în fiecare centru universitar ºi

un consiliu superior al asistenþei studenþeºti pe lângã Ministerul Invãþãmântului

Public. Oficiul de asistenþã strânge materialul statistic cu privire la numãrul de

studenþi ai instituþiei respective cãrora urmeazã sã li se acorde întreþinere, burse

în bani sau orice fel de asistenþã, rezolvã cererile ºi acordã burse în masã, cãmin

ºi bani în limita numãrului de burse disponibile ºi dupã criteriile aprobate de

Centrul de asistenþã studenþeascã.

Urmãrind în profunzime schimbãrile din România, se constatã cã între

anii 1944 – 1950 a avut loc eliminarea vechii elite universitare, în bunã parte. În

1944 – 1945 a avut loc „desfascizarea” (aplicarea hotãrârilor Convenþiei de

Armistiþiu), când au putut fi acuzaþi ºi mulþi nevinovaþi. În 1946 se asistã la

pierderea autonomiei universitare (prin schimbarea aparent nesemnificativã a

unor paragrafe din Legea învãþãmântului). Anii 1947 – 1948 sunt anii în care

asistãm la : – masivele „comprimãri” din toamna anului 1947 (de fapt, Comisiile

de epurare au început sã funcþioneze din toamna anului 1944, acesta fiind urmate

în 23 mai 1947 de Comisia de raþionalizare a învãþãmântului superior,

transformatã la 16 iulie 1947 în Comisia interministerialã pentru învãþãmântul

superior, care urma sã avizeze operaþiunea comprimãrii); – 14/15 mai 1948

sunt zile în care sunt arestaþi peste 1000 de studenþi anticomuniºti; – continuarea

„comprimãrilor” cadrelor didactice, sub pretextul „economiilor bugetareîn

vederea redresãrii economiei”; – promulgarea Legii învãþãmântului (3 august

1948) dupã modelul sovietic.

Aceastã reformã a învãþãmântului a fost doar începutul aplicãrii ideologiei

comuniste în domeniul învãþãmântului românesc. Intenþia de bazã a acestei legi,

care nu s-a modificat pe parcurs, a fost aceea de a lãsa urme vizibile în modul de

a gândi al generaþiilor care au urmat. Astfel, în anul 1948 s-a produs dezlocuirea

brutalã a conþinutului existent al educaþiei ºi înlocuirea lui cu altul, fixat în

conformitate cu o doctrinã totalitarã impusã de regimul de ocupaþie strãinã (URSS),

care avea la bazã dictatura proletariatului, adicã, dictatura bazatã pe violenþã ºi

nelimitatã de lege.
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Dimitrie Pompeiu

(1873 – 1954)

Spre exemplu, în 1948 – 1953 „epurãrile” de cadre didactice continuã pânã

la eliminarea tuturor „indezirabililor“. La 5 iunie 1948 s-a desfiinþat Academia

Românã. În 1949 au fost difuzate în instituþii listele de cãrþi cenzurate: Ion

Agârbiceanu (toate lucrãrile), Lucian Blaga (toate lucrãrile), A.J. Cronin (Toate

lucrãrile), Mircea Eliade (toate lucrãrile), C.C. Giurãscu (toate lucãrile), Ernest

Hemingway (toate lucrãrile), Nicolae Iorga (28 de lucrãri), Rudyard Kipling (toate

lucrãrile), Cezar Petrescu (ºase lucrãri), Margaret Mitchell (Pe aripile vântului),

Vasile Voiculescu (toate lucrãrile) etc..

De fapt, în continuare, pânã în 1989, totul se petrece în conformitate cu

definiþia datã regimurilor totalitare ca drept autocraþii moderne, de cãtre analiºtii

politici Carl J. Friedrich ºi Zbigniew K. Brzezinski1, caracterizate de cele ºase

mari componente: (1) o ideologie oficialã la care toþi cetãþenii sunt obligaþi sã

adere; (2) un partid unic, organizat ierarhic ºi care sã înregimenteze o proporþie

însemnatã a populaþiei; (3) monopolul total asupra tehnologiei militare ºi a

mijloacelor de coerciþie ºi luptã armatã; (4) monopolul total asupra mijloacelor

de comunicare; (5) un sistem de teroare ºi represiune politicã bazat pe aparatul

poliþienesc; (6) un sistem economic centralizat.

Succesul ªcolii Politehnice din Bucureºti (1920 – 1938) ºi a continuatoarei

acesteia, Politehnica din Bucureºti (1938 – 1948) s-a datorat în mare parte – corpului

profesorual care a înþeles pe deplin cã „pentru a preda ºtiinþã trebuie sã faci ºtiinþã

sau, mãcar, sã încerci sã faci ºtiinþã”, dupã cum afirma profesorul Costin Neniþescu.

În domeniul matematicii s-au remarcat la

nivelul mondial mulþi profesori de la Politehnicã.

Dupã Spiru Haret (1851 – 1912), primul român

(ºi primul strãin de Franþa) doctor în matematici

la Sorbona, Paris ºi David Emmanuel (1854 –

1941), al doilea român doctor în matematici la

Sorbona, îi amintim pe:

Dimitrie Pompeiu (1873 – 1954) a susþinut

teza de doctorat „Asupra continuitãþii funcþiilor

de variabile complexe” la Sorbona în 1905. În

1928 devine titular la Catedra de Geometrie

analiticã la ªcoala Politehnicã din Bucureºti. A

fost membru al Academiei Române (1934) ºi al

Academiei RPR (1948). Paul Painlevé a remarcat

cã Dimitrie Pompeiu a rezolvat o problemã

fundamentalã din domeniul teoriei funcþiilor

1 Carl J. Friedrich, Zbigniew K. Brzezinski, Totalitarian Dictatorship and Autocracz,

Cambridge, Harvard Univesrity Press (1956)
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analitice. D. Pompeiu a introdus riguros o noþiune nouã, aceea de distanþã dintre

douã mulþimi închise, devenitã clasicã. În 1912 D. Pompeiu a dat un nou rezultat

fundamental, acum privind ecuaþiile cu derivate parþiale, cunoscut sub numele de

derivatã areolarã. De asemenea, a introdus noþiuni de interval de construcþie ºi de

ansamblu reductibil de prim ordin. A examinat critic operaþiile fundamentale din

analizã. A elaborat multe memorii privind fundamentele mecanicii.

Gheorghe Þiþeica (1873 – 1939) îºi continuã activitatea în cadrul ªcolii

Politehnice din Bucureºti. Este considerat precursor al Geometriei diferenþiale

afine, descoperind suprafeþele (în 1906) ºi ulterior curbele ºi reþelele ce-i poartã

numele. În 1923 a tipãrit tratatul „Geometria diferenþialã proiectivã a reþelelor”,

dezvoltând multe concepte de reþele introduse în 1911. În 1926 va publica un

apendice la Geometria diferenþialã proiectivã, vol.II (de G. Fabini ºi E. Cech),

dedicatã tot conceptelor de suprafaþã ºi reþelelor Þiþeica. În 1923 a publicat

Geometria diferenþialã a reþelelor, iar în 1931 Introduction à la Geometrie

diférentielle projective des courbes, la Paris.

A fost unul dintre redactorii importanþi ai Gazetei matematice, în care a

publicat 34 de articole, 18 note ºi 121 de probleme.

Nicolae Ciorãnescu (1903 – 1957) a fost profesor la ªcoala Politehnicã ºi

la Institutul Politehnic din Bucureºti. Este licenþiat în Matemtici ºi ªtiinþe

Fizico-Chimice la Universitatea din Bucureºti în 1925. De asemenea este licenþiat

în ªtiinþe la Sorbonam, unde a susþinut ºi teza de doctorat „Problema lui Dirichlet

pentru sisteme de ecuaþii parþiale de al doilea ordin”. Devine conferenþiar la 26 de

ani ºi rector la 41 de ani. Are 128 lucrãri originale. A publicat cãrþile: Curs de

algebrã ºi analizã matematicã (1955); Culegere de probleme de algebrã ºi analizã

matematicã (1959), în colaborare cu Marcel Roºculeþ; Tratat de matematici speciale

(1962). Din anul 1948 a fost membru al Institutului de Matematicã.

Neculai Rodolphe Racliº (1896 – 1966) a fost matematician ºi inginer. A

urmat Facultate de ªtiinþe a Universitãþii din Bucureºti, a luat licenþa în matematici

la Sorbona ºi a obþinut diploma de inginer electrician la Ecole Supérieure

d’Electricité din Paris. În 1930 trece de la Universitatea din Bucureºti la ªcoala

Politehnicã din Bucureºti. S-a ocupat de algebrã ºi teoria numerelor, de domeniul

ecuaþiilor funcþionale (integrale, integral-diferenþiale, cu diferenþe finite) ºi de marea

teoremã a lui Fermat. Opera sa numãrã 61 de lucrãri diverse (articole, comunicãri

sau didactice). A scris primul tratat de Calcul diferenþial ºi calcul integral în limba

românã (1946).

Gabriel Sudan (1899 – 1977) este licenþiat în matematici în 1920 la

Universitatea din Bucureºti ºi în 1925 devine doctor în matematici cu teza „Asupra

mulþimilor ordonate“ la Gottingen, sub conducerea lui David Hilbert. Activitatea

ºtiinþificã a lui Gabriel Sudan cuprinde preocupãri legate de numerele cardinale

sau ordinale transfinite, precum ºi de teoria numerelor, privind aproximãrile

diofantice.
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Petre Sergescu (1893 – 1954) a susþinut teza de doctorat la Universitatea de

Bucureºti: „Sur les noyaux symêtrisables“. A înfiinþat la Cluj revista de renume

mondial „Mathematica”, la care a fost secretar de redacþie pânã în 1948. A publicat

160 de lucrãri ºi memorii. A fost membru a 13 academii ºi socieþãþi.

În fizicã, de asemenea, ªcoala Politehnicã din Bucureºti ºi continuatoarea

ei Politehnica din Bucureºti au avut valori deosebite. Nicolae Vasilescu-Karpen

(1870 – 1964) este absolvent al ªcolii Superioare de Electricitate din Paris (1901),

având certificate în fizicã generalã, fizicã industrialã, mecanicã ºi chimie. În 1904

obþine doctoratul la Sorbona cu o tezã în fizicã privind efectul magnetic al corpurilor

electrizate în miºcare. Îºi începe cariera universitarã în calitate de conferenþiar la

Universitatea din Lille (1901 – 1902). Revine în þarã la ªcoala Naþionalã de Poduri

ºi ªosele din Bucureºti în 1905 ca profesor de Electricitate ºi de electrotehnicã.

Este profesor ºi la continuatoarele ªcolii Naþionale de Poduri ºi ªosele, ªcoala

Politehnicã din Bucureºti ºi Politehnica din Bucureºti, pânã în 1940 când este

pensionat. A fost director al ªcolii Politehnice din Bucureºti, precum ºi rector al

Politehnicii din Bucureºti. În 1909 a propus utilizarea curenþilor purtãtori pentru

telefonia prin cablu la distanþe mari fiind, astfel, un precursor a ceea ce numim

astãzi curenþi purtãtori. A elaborat noi tipuri de pile, aºa-numitele pile K. A elaborat

o teorie originalã privind electronii liberi sau solvataþi în soluþii. În 1926 a emis

ipoteza existenþei electronilor liberi în lichide ºi a elaborat teoria electronicã a

acestora. A descoperit cauza reacþiei magnetice a indusului la maºinile

dinamoelectrice. A publicat cãrþile: Manual de electrotehnicã generalã;

Electricitate; Fenomene ºi teorii noi în electrochimie ºi chimie fizicã.

Alexandru Proca (1897 – 1955). În 1915 s-a

înscris la secþia de Matematicã a Facultãþii de ªtiinþe

din Bucureºti. Dupã un an România intrã în Primul

Rãzboi Mondial. Proca se înscrie la ªcoala de Ofiþeri

de Geniu, pe care o absolvã în 1917 ca ºef de

promoþie, luând parte la luptele de pe front. În 1918

devine student al ªcolii Naþionale de Poduri ºi ªosele

din Bucureºti ºi la urmaºa acesteia ªcoala Politehnica

din Bucureºti pe care o absolvã ca ºef de promoþie,

în 1922. La început lucreazã ca asistent la Catedra

de Electricitate ºi Electrotehnicã, lucrând conco-

mitent ca inginer în producþie, unde promoveazã

introducerea electricitãþii în industria petrolierã. În

1925 este trimis la specializare la Paris, unde urmeazã

Facultatea de ªtiinþe, obþinând licenþa în fizicã

(1928), dupã care lucreazã în cercetare la „Institutul Radiului” sub conducerea lui

Marie Curie, cât ºi la Institutul de Matematicã „Henri Poincaré”. În 1933 obþine

Alexandru Proca (1897 – 1955)
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titlul de doctor. Demonstreazã teoretic în 1935, independent de japonezul

H.Yukawa, posibilitatea existenþei mezonilor, iar dupã descoperirea acestora în

1937 de C.D. Anderson, devine o autoritate în studiul acestor particule. A stabilit

ecuaþiile câmpului mezonic („ecuaþiile Proca”). În perioada Celui de-al II-lea

Rãzboi Mondial, Alexandru Proca lucreazã un timp ca profesor de fizicã teoreticã

la Universitatea din Porto (1940 – 1944). În intervalul de timp respectiv participã

la un concurs de profesor la Politehnica din Bucureºti, pe care îl câºtigã, dar nu

vine în þarã sã ocupe postul. Din 1945 pânã în 1955 (când a decedat) este conducãtor

al seminarului de Fizicã Teoreticã al Sorbonei ºi director de cercetãri al Centrului

Naþional de Cercetãri ªtiinþifice al Franþei.

Vasile Bianu (1883 – 1978). A urmat Facultatea de ªtiinþe Fizico- Chimice

la Universitatea din Bucureºti în anul 1905, iar în anul 1908 a absolvit Facultatea

de ªtiinþe din Paris. De asemenea, a absolvit în anul 1910, ªcoala Superioarã de

Electricitate din Paris. A susþinut teza de doctorat la Sorbona, Paris, în domeniul

radioactivitãþii. A lucrat, în special, în acusticã. A fost profesor la ªcoala Politehnicã

din Bucureºti din 1921 ºi la Politehnica din Bucureºti pânã în 1948. Dupã anul

1948 a trecut profesor la Academia Militarã Tehnicã din Bucureºti.

ªtefan Vencov (1899 – 1955). A absolvit Facultatea de ªtiinþe a Universitãþii

din Bucureºti ºi a fost licenþiat în Fizicã la Sorbona, Paris, unde a susþinut teza de

doctorat.

În 1948 a fost primit ca membru corespondent al Academiei R.P.Românã ºi

în 1962 membru titular. A fost printre semnatarii memoriului adresat lui Ion

Antonescu în care se cerea ieºirea României din rãzboiul cu Naþiunile Unite.

A lucrat în domeniul opticii ºi a fizicii moleculare (spectroscopie Raman).

În domeniul chimiei, de asemenea, au fost profesori care prin cercetãrile

fãcute au fost recunoscuþi internaþional.

Negoiþã Dãnãilã (1878 – 1953) a urmat doctoratul la Berlin sub conducerea

profesorului Lieberman ºi a continuat specializarea în domeniul coloranþilor la

Paris. În 1909 este numit membru al Societãþii de Chimie din Franþa. Se întoarce

în 1910 în þarã. Participã la rãzboiul din 1913 ºi rãboiul din 1916 – 1918. Ajunge

profesor titular la Universitatea din Bucureºti ºi în 1938 ajunge ºeful Catedrei de

Tehnologia substanþelor anorganice ºi decan al Facultãþii de Chimie Industrialã

(1939 – 1945) la Politehnica din Bucureºti. În cercetãrile efectuate a determinat

procentele de hidrocarburi aromatice ce s-ar putea extrage din toate þiþeiurile din

România. Dupã 23 august 1944 i s-a reproºat cã lucrãrile sale asupra posibilitãþilor

de a extrage din ligniþi fracþiuni de hidrocarburi au fost folosite la producerea de

carburanþi sintetici în Germania pe timpul celui De-al Doilea Rãzboi Mondial. A

fost membru de onoare al Academiei Române.

Costin Neniþescu (1902 – 1970). A urmat Chimia la Zürich (1920), de unde

se mutã în 1922 la München, terminându-ºi studiile în anul 1925, efectuând teza

de doctorat sub conducerea lui Hans Fischer. În teza de doctorat realizeazã o sintezã
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originalã a indolului (compus aromatic cu douã cicluri,

care conþine un atom de azot în cliclul mai mic liniar).

În anii 1930 face cercetãri sistematice privind reacþii

ale hidrocarburilor, catalizate de clorura de aluminiu,

obþinând rezultate de primã importanþã pentru

înþelegerea ulterioarã a mecanismului reacþiilor prin

intermediari carbocationici. Se observã pentru prima

datã rolul esenþial al unui catalizator (urme de apã) în

reacþia de izomerizare a cicloalcalinilor în prezenþa

clorurii de aluminiu. Sintezele descoperite de el sunt

numite „reacþii Neniþescu”, iar cel dintâi izomer de

valenþã al unei alene obþinut în lume este numit

„hidrocarbura Neniþescu”. Atât ciclobutadiana cât ºi

„hidrocarbura Neniþescu” au deschis un orizont larg

în sinteza orgnanicã modernã. Unul dintre dimerii benzociclobutadienei – obþinut

în laboratorul din Bucureºti – poartã ºi el numele de „dimerul Neniþescu”.

Chimistul Rolf Huisgen a afirmat urmãtoarele „Costin Neniþescu, ca ºi Hans

Fischer, aparþin marilor arhitecþi ai chimiei organice”.

Între 1925 – 1935 este profesor la Universitatea din Bucureºti, predând

cursul de Chimie organicã ºi Chimie generalã. În anul 1928 publicã prima ediþie a

celor douã tratate „Chimie organicã” ºi „Chimie generalã” care sunt publicate,

ulterior, în opt ediþii.

În anul 1935 ocupã prin concurs catedra de Chimie organicã de la ªcoala

Politehnicã din Bucureºti unde predã pânã în anul 1970 la continuatoarele acesteia

Politehnica din Bucureºti ºi Institutul Politehnic din Bucureºti.

Pentru activitatea depusã a primit „Medalia A.W. von Hofman”.

A fost membru titular al Academiei Române (ulterior Academia R.P.Românã

ºi Academia R.S.România) ºi al unor academii din strãinãtate (Germania,

Cehoslovacia, Ungaria, Polonia). A publicat 262 articole originale ºi 21 brevete.

În 1970 (la moartea sa) lucrãrile sale au numãrat 1000 citãri. În lucrarea „Carbonium

Ions”, apãrutã în USA, profesorul Costin Neniþescu a contribuit cu douã capitole.

Profesorul Costin Neniþescu a fost tot timpul slujitorul crezului: „Pentru a fi eficient

în transmiterea ºtiinþei, trebuie sã ai vocaþia de a o îmbogãþi”.

Petru Spacu (1906 – 1995) a fost absolvent al facultãþii de ªtiinþe de la

Universitatea din Cluj, promoþia 1929. Din 1929 pânã în 1937 a lucrat la aceeaºi

universitate, parcurgând toate treptele ierarhiei universitare. În 1932 a obþinut titlul

de doctor în chimie, specialitatea chimie anorganicã, la Universitatea din Cluj. A

efectuat stagii de specializare la Universitãþile din Paris ºi München, lucrând alãturi

de cercetãtori iluºtri ca G.Urbain ºi H. Hieber.

În anul 1937 a ocupat postul de profesor la ªcoala Politehnicã din Bucureºti,

unde a lucrat pânã în anul 1972, când s-a pensionat la cerere. A fost ºeful catedrei de

Chimie Anorganicã ºi analiticã ºi mai târziu al Catedrei de Chimie anorganicã de la

Costin Neniþescu

(1902 – 1970)
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Facultatea de Chimie a Universitãþii din Bucureºti. De numele profesorului Petru

Spacu sunt legate cercetãrile realizate în domenii de vârf ale chimiei compuºilor de

coordinaþie, contribuind la o largã recunoaºtere în þarã ºi în strãinãtate a ªcolii

româneºti de chimie anorganicã. A publicat împreunã cu colaboratorii peste 350

lucrãri ºtiinþifice originale, în þarã ºi în strãinãtate. A elaborat unele metode chimice

ºi fizico-chimice de determinare ºi separare a unor elemente rare ºi disperse.

Cercetãrile din domeniul geodeziei ºi ingineriei propriuzise în cadrul ªcolii

Politehnice din Bucureºti (1920 – 1938) ºi în cadrul Politehnicii din Bucureºti

(1938 – 1948) încep sã intre în rândul cercetãrilor din þãrile dezvoltate industrial.

Ludovic Mrazek (1867 – 1944) a definit termenul de „diapir” ºi fenomenul

de „diapirism” (deformãri plastice ºi ridicarea sãrii prin strãpungerea formaþiunilor

de deasupra zãcãmintului) pentru sarea gemã, demonstrând cã ele pot oferi o

capcanã eficace pentru zãcãmintele de hidrocarburi.

Sub conducerea profesorului Ludovic Mrazek, în anul 1920, a fost elaboratã

prima hartã geologicã a României.

În anul 1927, profesorul Ludovic Mrazek a deþinut funcþia de ministru la

Ministerul Comerþului ºi Industriilor. În 1930 a fost ales ca primul preºedinte al

Societãþii Geologice a României.

Alexandru Codarcea (1900 – 1974) a avut contribuþii la petrografia ºi

tectonica Carpaþilor Meridionali, Banatului ºi Platoului Mehedinþi. A studiat ºi

descris procesele de „bimetasomatozã”, termen introdus ulterior în literatura

internaþionalã geologicã. A publicat: „Studiul geologic ºi petrografic al regiunii

Ocna de Fier – Bocºa Montanã” (1931) ºi „Date noi asupra tectonicii Banatului

Meridional ºi a Platoului Mehedinþi” (1940). A publicat (în 1944 – 1945) cursul

de mineralogie în trei volume: Cristalografie geometricã ºi cristalografie fizicã

(I); Radiocristalografie ºi cristalochimia (II) ºi Geneza mineralelor ºi rocilor (III).

Pentru descoperirile în domeniul exploatãrii ºi valorificãrii petrolului se mai

remarcã Lazãr Edeleanu, Ion Bosgan, Petre Oteteleºanu º.a. Lazãr Edeleanu (1861

– 1941) are 40 brevete în þarã ºi 64 în strãinãtate. Împreunã cu I. Tãnãsescu a

publicat monografia „Studiul petrolului român. Proprietãþi fizice ºi tehnice”.

Gheorghe Macovei (1880 – 1969) a fãcut cercetãri geologice în sudul

Dobrogei ºi în fliºul Carpaþilor Orientali, precum ºi cercetãri geologice ºi

hidrogeologice în stepa Kirghizã ºi în Balcani. Are mai multe lucrãri deosebite

între care amintim: „Evoluþia geologicã a României – Cretacicul” (1934);

„Zãcãmintele de petrol” (1938); „Geologia stratigraficã” (1954) º.a. A fost membru

titular al Academiei Române ºi preºedinte de onoare al Comitetului geologic.

Sabba S. ªtefãnescu (1902 – 1994) a stabilit modele teoretice în medii

heterogene pentru prospecþiuni geoelectrice în curenþi staþionari (1945) ºi teoria

metodelor electromotrice cu curent continuu ºi alternativ, aºezând pe baze noi teoria

metodei sondajelor electrice verticale pe terenuri de stratificaþie paralelã. De asemenea,

a fãcut studii asupra liniilor de câmp magnetic ale circuitelor filiforme, demonstrând

existenþa liniilor H deschise. A fost membru titular al Academiei Române.
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Traian Negrescu

(1900–1960)

În metalurgie se remarcã urmãtorii:

Traian Negrescu (1900 – 1960). Înfiinþarea unui

laborator de metalurgie, dupã cel de încercãri de

materiale din 1886 al lui Oscar Saligny, ca ºi a primei

Catedre de metalurgie la ªcoala Politehnicã din

Bucureºti, s-a realizat în anul 1924 de cãtre Ion Balbereu

(1887 – 1963), absolvent al Academiei de Mine din

Freiburg. Acest laborator a fost completat în anul 1927

cu o secþie de metalografie ºi tratamente termice, apoi

cu instalaþii de analizã termicã ºi dilatometrie, analizã

spectralã prin spectre de emisie ºi prin raze X (1930).

Meritul înfiinþãrii acestui laborator ca ºi al creãrii unei

ºcoli româneºti de metalurgie revine profesorului Traian

Negrescu, inginer de mine ºi metalurgie al Politehnicii

din Bucureºti (1922). Traian Negrescu efectueazã o specializare în Franþa ºi în anul

1927 obþine doctoratul în fizicã la Sorbona sub conducerea profesorului Georges

Urbain, cu teza „Recherches expérimentales d’analyse spectrale quantitative sur les

alliages métaliques” în care pune pentru prima datã bazele spectrografiei cantitative

la aliajele metalice. În aceeaºi ani, în colaborare cu oamenii de ºtiinþã suedezi C.

Benedicks ºi A. Westgren, a determinat compoziþia ºi structura carburilor de crom

din oþelurile aliate, lucrãrile fiind publicate în Suedia ºi Anglia. Traian Negrescu a

adus contribuþii însemnate în problemele determinãrii puterii de desulfurare a zgurilor

de furnal, a capacitãþii oxidante a zgurilor din cuptoarele de afinare etc.. Traian

Negrescu a fost membru titular al Academiei Române.

Alexandru Rãu (1900 – 1993) îºi are debutul în fabricarea de feromangan

electrotehnic din minereurile de la Iacobeni (1941). Contribuie la punerea în funcþiune

a oþelãriei Martin ºi a laminorului de 800 mm de la Hunedoara (1941). Face studii ºi

reuºeºte sã foloseascã direct molibdenita la elaborarea oþelurilor aliate.

Ioan Huber-Panu (1904 – 1974) a stabilit în anul 1930 (perioadã în care se

puneau bazele teoriei flotaþiei), pe baze termodinamice, o relaþie importantã care

exprimã energia specificã de adeziune a mineralelor la bule de aer în funcþie de

unghiul de contact al mineralelor. Este recunoscut în literatura de specialitate ca

cel care a elaborat teoria generalã a proceselor din cadru flotaþiei ºi cele asupra

cineticii flotaþiei. Aceastã relaþie este folositã aproape în toate tratatele de preparare.

Acelaºi autor a cercetat influenþa temperaturii asupra flotaþiei, stabilind,

printre altele cã existã o temperaturã optimã de flotaþie pentru diferite minerale,

cuprinsã, în general, în intervalul 22°C – 24° C.

Ecuaþiile curbelor de preparare, obþinute de Ioan Huber Panu, exprimând

principiile pe baza cãrora se produce concentratul în procesele de concentrare,

sunt reproduse în multe tratate din strãinãtate.

Tot Ioan Huber-Panu, a elaborat în anul 1940 o teorie unitarã ºi generalã a

proceselor de clasare ºi concetrare gravitaþionalã, permiþând sã se punã în evidenþã
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caracterele comune ale unora dintre procese ºi totodatã sã se deducã bazele teoretice

ale fiecãrui proces sub forma unui caz particular al teoriei elaborate.

În domeniul mecanicii tehnice ºi rezistenþei materialelor se remarcã faptul

cã ªcoala Politehnicã din Bucureºti avea Institutul pentru Încercarea Materialelor

ºi pentru Analize Industriale, care activa în 12 specialitãþi, dupã materialele pe

care le studia ºi fãcea cele mai variate analize chimice, fizice sau încercãri mecanice

ºi dintre cele douã laboratoare, fiecare cu scop didactic ºi industrial, cel de

„Rezistenþã ºi încercãri de materiale” a trecut sub conducerea lui Constantin C.

Teodorescu (1892 – 1972), profesor de Rezistenþa materialelor.

Trebuie remarcat cã încã din anul 1928 când s-a înfiinþat „Asociaþie

Internaþionalã pentru încercarea Materialelor” sub conducerea lui A. Mesnager,

deºi cercetãrile româneºti erau reduse în comparaþie cu cele din þãrile dezvoltate

industrial, secþia românã avându-l ca preºedinte pe Nicolae Vasilescu – Karpen,

fãcea parte din acestã asociaþie. La primul Congres de la Zurich, în anul 1931,

România a fost reprezentatã de N. Vasilescu – Karpen, Constantin D. Buºilã, Gr.

Stratilescu, Gh. Em. Filipescu (profesori la ªcoala Politehnicã din Bucureºti), C.C.

Teodorescu ºi ªtefan Nãdãºan (de la ªcoala Politehnicã din Timiºoara) ºi inginerul

M. Mazilu, ºeful Institutului Tehnologic C.F.R. ºi alþii. Constantin C. Teodorescu

a publicat primul curs de Rezistenþa materialelor de facturã modernã, reeditat de

mai multe ori ºi o Culegere de probleme de Rezistenþa materialelor, reeditatã de

asemenea de mai multe ori. În perioada 1915 – 1937, Rezistenþa materialelor a

fost predatã de Gh.Em. Filipescu (1882 – 1937), al cãrui curs tipãrit de „Statica

construcþiilor ºi Rezistenþa materialelor” a fost apreciat atât în þarã cât ºi în

strãinãtate. Gh.Em.Filipescu este autorul unor studii importante de rezistenþa

materialelor, elasticitate ºi calculul construcþiilor.

Timp de 30 de ani, de la începuturile ªcolii Politehnice din Bucureºti, în

toate cele cinci secþii ale ei, s-a predat mecanica, fie un curs independent, fie

împreunã cu rezistenþa materialelor, de cãtre Andrei Ioachimescu, Gh.Em. Filipescu,

Aurel A. Beliº, Cristea Mateescu, Constantin C. Teodorescu, D. Stan, I. Dumitrescu,

ªtefan Bãlan, Alexandru Stoenescu, Aurel Perºu ºi Gheorghe Buzdugan.

Gheorghe Nicolau (1886 – 1950) a contribuit la modernizarea ºi amenajarea

unor unitãþi energetice cu motoare termice în þara noastrã. A elaborat lucrãri în

domeniul teoriei motoarelor cu ardere internã. A fost membru titular al Academiei

Române. Împreunã cu academicianul Nicolae Profiri a abordat problemele ºtiinþifice

ºi tehnice ale contrucþiei moderne de drumuri asfaltate, ocupându-se de aspecte

legate de condiþiile de climã ºi de circulaþie din þara noastrã.

Gheorghe Manea (1904 – 1978) are contribuþii deosebite în studiul efor-

turilor unitare în bare cu caracteristici neliniare.

Elie Carafoli (1901 – 1983). Societatea anonimã „Industria Aeronauticã

Românã” (I.A.R.) ºi-a început activitatea sub direcþia lui Elie Carafoli, în 1927,

prin fabricarea în licentã a anumitor avioane. Elie Carafoli este considerat fondatorul
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ºcolii aerodinamice româneºti. Are contribuþii la

teoria ºi trasarea profilelor aerodinamice cu vârf

ascuþit, cu diedru ºi cu vârf rotunjit (numite profile

Carafoli). A stabilit formule de calcul pentru

portanþã, momente aerodinamice etc. A elaborat

metode pentru studiul aripilor în domeniul

vitezelor supersonice în funcþie de forma aripii ºi

þinând seama ºi de influenþa fuzelajului la avioane.

A fost membru titular al Academiei Române.

Opere principale: Aerodinamica aripilor de avion

(1928, în limba francezã); Cercetãri experi-

mentale asupra aripilor monoplane (1932, în

limba francezã); Aerodinamica (1951, a fost

tradusã în limbile rusã ºi germanã) ºi Aerodi-

namica vitezelor mari (1957, a fost tradusã în

limbile rusã, chinezã ºi englezã).

Aurel Perºu (1890 – 1977) a studiat aplicarea formei electrodinamice la

automobile (asemãnãtoare unei picãturi de apã în cãdere). În anul 1922 a construit

un automobil al cãrui coeficient de rezistenþã aerodinamicã avea o valoare de

circa 0,2 (faþã de 0,8 – 1 cât era valoric acest parametru la acea datã). Acesta a fost

primul automobil cu profil aerodinamic din lume. L-a brevetat în Germania, Elveþia,

Marea Britanie, Franþa, Austria, Belgia, Ungaria, Cehoslovacia ºi U.S.A. Prin

aceastã invenþie a soluþionat problema repartizãrii echilibrate a greutãþii

automobilului pe roþi ºi s-au introdus, pentru prima datã în lume, cele patru roþi

ale automobilului în interiorul liniei aerodinamice a caroseriei ºi prin apropierea

roþilor din spate, a eliminat necesitatea diferenþialului. De asemenea, a realizat

primul automobil cu motorul plasat în spatele maºinii. A publicat tratatul „Mecanicã

tehnicã” (1938).

Dionisie Ghermani (1877 – 1948) a fost specialist în hidraulicã ºi

electrotehnicã. A fost profesor la ªcoala Politehnicã din Bucureºti ºi membru

titular al Academiei Române. A proiectat ºi a condus lucrãri de alimentare cu apã

ºi de canalizare a diferitelor oraºe (Piteºti, Tulcea, Turnu-Mãgurele, Brãila etc.),

precum ºi lucrãrilr de captare de la Ulmi, pentru Bucureºti. A stabilit o metodã de

determinare sistematicã a relaþiilor de similitudine. A adus contribuþii originale în

problema determinãrii deformaþiilor ºi tensiunilor într-un lichid incomprensibil,

precum ºi la studiul loviturii de berbec. A elaborat o metodã de calcul pentru

forþele exercitate de un electromagnet deformabil ºi a adus contribuþii în problema

utilizãrii mãrimilor complexe în studiul câmpurilor magnetice învârtitoare.

Elie Carafoli (1901–1983)
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Constantin Budeanu (1886 – 1959) a fost

student al ªcolii Naþionale de Poduri ºi ªosele din

Bucureºti pe care a absolvit-o în 1908 când obþine o

bursã a Academiei Române pentru specializare. Din

anul 1916 a lucrat în calitate de cadru didactic la

ªcoala Naþionalã de Poduri ºi ªosele din Bucureºti

ºi la continuatoarele acesteia (ªcoala Politehnicã din

Bucureºti, Politehnica din Bucureºti ºi Institutul

Politehnic din Bucureºti). În 1938 a devenit membru

corespondent al Academiei Române ºi în 1955 a

devenit membru titular. A descoperit aºa-numita

energie deformantã, mãrime fizicã descrisã pentru

prima datã în lume de C. Budeanu, în legãturã cu

fenomenele electrice din reþele nelineare (1927). A

dat o nouã definiþie a energiei reactive. Noþiunile de energie deformantã ºi de

energie reactivã au însemnate aplicaþii mai ales în energeticã, în transportul ºi

tarifarea energiei electrice.

Ion S. Gheorghiu (1885 – 1968) a devenit

cadru didactic la Facultatea de ªtiinþe a Universitãþii

din Bucureºti în 1920, iar din 1921 la ªcoala

Politehnicã din Bucureºti, unde lucreazã pânã în

1968, ultimii ºapte ani fiind profesor consultant. A

predat mai multe decenii cursuri de maºini electrice

la ªcoala Politehnicã din Bucureºti, a dezvoltat o

teorie unitarã a lor. A pus în evidenþã repartiþia

puterilor activã ºi reactivã la mersul în paralel al

centralelor electrice cu maºini generatoare sincrone,

studiu în care a introdus conceptul de generator unic.

A întocmit studiile de bazã pentru proiectarea Uzinei

hidroelectrice de la Dobreºti ºi a pus în funcþiune ºi

exploatare prima linie de 110 kV din þarã, pe traseul

Dobreºti – Târgoviºte – Bucureºti. Încã din anul 1913 a elaborat primul proiect de

electrificare a cãii ferate Sinaia – Pietroºiþa ºi de prelungire a electrificãrii pe

tronsonul Sinaia-Predeal. Pentru întreaga activitate a fost ales membru titular al

Academiei Române.

Dimitrie Leonida (1883 – 1965) a urmat cursurile ªcolii Politehnice de la

Berlin – Charlottenburg, obþinând în anul 1908, diploma de inginer electrotehnic.

Reîntors în þarã, în acealºi an, înfiinþeazã ªcoala de Electricieni ºi Mecanici din

Bucureºti, care timp de patru decenii a furnizat þãrii cadre medii foarte bine

pregãtite. A fost profesor la ªcoala Politehnica din Timiºoara (1921 – 1941) ºi,

Constantin Budeanu

(1886–1959)

Ion S. Gheorghiu (1885–1968)
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ulterior, la Politehnica din Bucureºti (1941 – 1945). A participat la elaborarea

unor legi importante (Legea Energiei ºi Legea Apelor, 1928).

În anul 1908 a înfiinþat Muzeul Tehnic din Bucureºti, muzeu care-i poartã

numele.

Lazãr Stoicescu (1901 – 1975) a absolvit ªcoala Politehnicã din Timiºoara

în 1924 ºi a fãcut stagii de specializare în strãinãtate. A lucrat în calitate de cadru

didactic la ªcoala Politehnicã din Timiºoare din 1925 pânã în 1941. Din 1941 a

lucrat la Politehnica din Bucureºti ºi din 1948 la Institutul Politehnic din Bucureºti.

În 1948 – 1951 a fost rector al Institutului Politehnic din Bucureºti; din 1955 pânã

în 1959 a fost ºeful Catedrei de Termotehnicã ºi în 1958 – 1959 a fost decan al

Facultãþii de Mecanicã din Institutul Politehnic din Bucureºti. A proiectat o serie

de maºini termice deosebit de eficiente, printre care un compresor performant ºi

unele maºini termice militare. În colaborare cu asistenþii sãi a scris cursul de

Termotehnicã.

Nicolae Petrulian (1902 – 1983). A urmat ªcoala Politehnicã din Bucureºti,

secþiunea de Mine ºi Metalurgie. A obþinut titlul de doctor la Zurich în Elveþia. În

1942 a devenit ºeful Catedrei de Zãcãminte ºi Prospecþiuni, în 1945 decanul

Facultãþii de Mine ºi Metalurgie ºi în 1946 – 1948 a fost prorector cu delegaþia de

rector al Politehnicii din Bucureºti. Are numeroase lucrãri privitoare la studiul

mineralelor metalifere din zãcãmintele de minereuri din România. A fost membru

titular al Academiei Republicii Populare Române ºi Republicii Socialiste România.

Constantin Dinculescu (1898 – 1990). A urmat cursurile ªcolii Politehnice

din Bucureºti, în 1922 devenind inginer electromecanic. Este autorul planului de

elctrificare a liniei de cãi ferate Ploieºti – Braºov, la care a aplicat cea mai nouã

soluþie a timpului, utilizarea curentului monofazat de 50Hz. Are activitate didacticã

din 1926 poânã în 1968, când a devenit profesor consultant. Din 1948 a fost ºeful

Catedrei de Centrale ºi Reþele Electrice la Institutul Politehnic din Bucureºti.

În 1952 a fost ales membru corespondent al Academiei Republicii Populare

Române ºi în 1990 membru titular al Academiei Române.

A avut mai multe funcþii tehnice de conducere ºi a fost rector al Institutului

Politehnic din Bucureºti în 1954 – 1956 ºi 1956 – 1968.

Elie Radu (1853 – 1931) a urmat ªcoala Politehnicã din Bruxelles (1872 –

1877), dupã un an de pregãtire în matematicã. Revenind în þarã este profesor la

ªcoala de Conductori (1894 – 1903), apoi profesor la Edilitate (cel dintâi curs de

acest fel de la noi) la ªcoala Naþionalã de Poduri ºi ªosele din Bucureºti, unde

ulterior predã cursul de Procedee generale de construcþie, care este predat ºi la

ªcoala Politehnica din Bucureºti. A contribuit la construirea liniilor ferate Piteºti

– Curtea de Argeº, Târgu Ocna – Comãneºti – Palanca; Galaþi – Bârlad. Studiile

sale au permis introducerea unui nou tip de ºinã grea, care asigura o siguranþã ºi

rapiditate sporitã în circulaþie. De asemenea, are contribuþii la construirea a peste
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1000 km de drumuri (Valea Jiului, Valea Oltului, etc.) A executat numeroase poduri:

peste Olt (la Slatina), peste Jiu (la Craiova), peste Siret (opt poduri) etc. A efectuat

numeroase lucrãri în domeniul edilitar. În anul 1927 a fost ales membru de onoare

al Academiei Române.

Nicolae Profiri (1886 – 1967) a contribuit

la introducerea metodelor moderne în construcþiea

de drumuri, fiind autorul unei metode originale de

tratament superficial al îmbrãcãminþilor rutiere. S-a

ocupat de problemele calculului deformaþiilor

sistemelor static nedeterminate, calculului

momentelor de inerþie ale secþiunilor plane,

degradãrii construcþiilor fundate pe argile cu

contracþie mare etc. A avut preocupãri privind

mecanica aplicatã la rezistenþa construcþiilor. Cãrþi

publicate: „Norme practice la executarea lucrã-

rilor de drumuri” (1932); „Sisteme moderne de

asfaltaj” (1933, în colaborare) ºi „Salvarea ºose-

lelor prin bitumizãri“ (1938). A fost membru titular

al Academiei Române.

Ion Ionescu (Bizeþ) (1870 – 1946) este autorul chesoanelor de aer comprimat

de beton armat. A predat primul curs de Beton armat (1914). A fost director al

Serviciului de Poduri Metalice al C.F.R. Din 1921 se dedicã numai învãþãmântului

la ªcoala Politehnicã din Bucureºti. Are urmãtoarele lucrãri de specialitate: Calculul

podurilor metalice sau de beton simplu ºi armat; Statica construcþiilor; Istoria

tehnicii româneºti ºi mondiale etc. În anul 1919 a fost ales membru corespondent

al Academiei Române.

Emil Prager (1888 – 1985) a introdus în construcþii pe scarã largã, piatrã

naturalã prelucratã mecanic, macarelele mobile, pompele de beton, cofrajele º.a.

Ion (Iancu) Constantinescu (1884 – 1963) este considerat fondatorul ºcolii

de electrocomunicaþii. El este inventatorul aparatului telegrafic, care stã la baza

teleimprimatoarelor moderne. Este proiectantul primei centrale telefonice

automate, Dacia II (1927). A publicat urmãtoarele cãrþi: Manual de aparate ºi

instalaþiuni telegrafice ºi telefonice (1923); Curs de transmisiuni telegrafice ºi

telefonice (1928); Curs de unde electromagnetice ºi circuite electrice (1941);

Transmisiuni electromagnetice (1947).

Tudor Tãnãsescu (1901 – 1961) a absolvit ªcoala Politehnicã din Bucureºti

ºi Facultatea de Matematici, Universitatea din Bucureºti. A fãcut specializare în

Anglia. Este primul doctor român în electronicã (1940). În 1930 Tudor Tãnãsescu,

atunci conferenþiar la ªcoala Politehnicã din Bucureºti, a editat primul curs de

radiocomunicaþii la nivel de învãþãmânt superior în þara noastrã. A publicat: On

Nicolae Profiri (1886–1967)
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the theory of the plot projector (Londra, 1927);

Radiocomunicaþii pe unde scurte (Bucureºti,

1930); Sur la radiation des systemes d’antennes

(Bucureºti, 1931); The performances of a

thermionic tube as an rectifier (1934), care este

consideratã ca lucrare de început importantã în

problemele electronicii. Aceasta a fost publicatã

în Wireless Engineer. Au urmat apoi cercetãrile

ºi lucrãrile sale privitoare la amplificatoarele de

clasã C, în cadrul cãrora a dezvoltat metode de

proiectare originale, subiect ºi al tezei de doc-

torat (1940). Între anii 1930 ºi 1940 s-a pero-

cupat de dezvoltarea radiocomunicaþiilor în

România. Prin aceastã activitate, fãrã a fi

pionierul telecomunicaþiilor ºi al radioco-

municaþiilor din þara noastrã, a contribuit direct la dezvoltarea lor. Prin activitatea

sa ulterioarã, el a devenit întemeietorul cercetãrii româneºti în domeniul elec-

tronicii. A contribuit la organizarea primelor noastre laboratoare de electronicã.

Lucrarea clasicã, Tuburi ºi circuite electrice, apãrutã în trei ediþii (1955, 1956,

1957) a fãcut epocã în tehnica noastrã contemporanã.

Pregãtirea inginerilor la ªcoala Politehnicã din Bucureºti ºi la Politehnica

din Bucureºti cuprindea tot ceea ce i se cerea unui inginer – pregãtirea în domeniul

de activitate, pregãtire pentru a-i înþelege pe cei de alte specialitãþi ºi pregãtire

economicã, aceasta definindu-i eficacitatea activitãþii sale în meseria aleasã.

Politehnica din Bucureºti l-a avut ca profesor de economie din 1931 pânã în 1944

pe unul dintre cei mai vestiþi economiºti din lume, Mihail Manoilescu (1891 –

1950), care are o operã prodigioasã în acest domeniu. Astfel, amintim cãrþile sale:

Problema despãgubirilor de rãzboi (1919); Contribuþia culturii generale la

formarea concepþiei tehnice (1920); Lupta ortodoxiei împotriva materialismului

(1933); Unitatea spiritualã a Europei (1933); Partidul unic – Instituþie politicã a

regimurilor noi (1937), care l-au consacrat. Dupã cum s-a exprimat Costin

Murgescu „opera lui Mihail Manoilescu constituie prima strãpungere româneascã

în gândirea economicã universalã”. Lucrarea lui Mihail Manoilescu „La thèorie

du protectionisme et de l’echange internationale” apãrutã în 1929 la Editura Giard,

în colecþia „Biblioteque Economique Internationale” a stat la baza a 26 teze de

doctorat prezentate la Sorbona.

Ideile noi corporatiste ºi protecþioniste au fost aplicate în Brazilia ca bazã

de dezvoltare industrialã a acestei þãri.

Dupã 1940 publicã, de asemenea: „Actualitatea corporaþionismului (1942);

Rostul ºi destinul burgheziei româneºti” (1942); Europa sud-esticã în marele spaþiu

Tudor Tãnãsescu (1901 – 1961)
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european (1942); Politica preþurilor ºi monedei în Germania (1943); Producþia în

raport cu mãrimea exploatãrilor agricole (1946); „Essai de la défintion de la

valeur” (1946); „Productividad del Trabajo y comercio exterior” (1947).

În Enciclopedia României a publicat: „Politica muncii naþionale”; „Evoluþia

economiei industriale”; „Productivitate ºi rentabilitate” (republicatã în anul 1941

cu titlul „Productivitatea ºi rentabilitatea în economia româneascã”).

În anul 1940 la Editura Politehnica îi apare cartea „Curs de economie politicã

ºi raþionalizare”, având 446 de pagini.

Este unul dintre autorii de bazã a legilor: „Legea cifrei de afaceri” ºi „Legea

armonizãrii salariilor”.

A fost fondatorul revistei „Lumea nouã” care publica, în special, studiile

economice ºi a colaborat la ziarele „Cuvântul” ºi „Buna Vestire”.

Se remarcã faptul cã ºi celelalte cadre didactice erau active în cercetarea

ºtiinþificã. Revistele din vremea aceea, ca „Bulletin de mathematique et de physique

pures et appliquées de l’Ecole Polytechnique de Bucarest” (1930), „Comptes rendus

des seances de l’Academie des Sciences de Roumanie” (1936), Disquisitiones

mathematicae et physicae (Bucureºti, 1940), „Buletinul Societãþii Politehnice”

º.a. evidenþiazã activitatea majoritãþii cadrelor didactice care au predat la ªcoala

Politehnicã din Bucureºti ºi la Politehnica din Bucureºti.

Nominalizãrile noastre s-au limitat la cei care au o activitate reprezentativã

ºi îndelungatã, pentru aceºtia existând informaþii mai bogate.

În cadrul Politehnicii din Bucureºti (între anii 1938 – 1948) au existat ºi

Facultatea de Silviculturã, Facultatea de Agronomie ºi Facultatea de Arhitecturã.

Profesori remarcabili de la aceste facultãþi ca: Gheorghe Cipãianu (1878 – 1957),

Constantin D. Chiriþã (1902 – 1993), Gheorghe Murgeanu (1901 – 1977), Gheorghe

Ionescu – Siseºti (1885 – 1967), Vasile Velican (1904 – 1980), Traian Sãvulescu

(1889 – 1963), Ion C. Teodorescu (1886 – 1949), N.A. Sãulescu (1900 – 1994),

Duiliu Marcu (1885 – 1957), Octav V. Doicescu (1902 – 1967) º.a. au opere

deosebite care sunt evidenþiate în prezentãrile fãcute pentru instituþiile la care au

lucrat.

Activitatea ºtiinþificã a cadrelor didactice de la ªcoala Politehnicã din

Bucureºti ºi de la continuatoarea acesteia Politehnica din Bucureºti, aratã cã aceste

instituþii de învãþãmânt superior ingineresc erau de nivel european, fiind demne

continuatoare ale ªcolii Naþionale de Poduri ºi ªosele din Bucureºti. Acest lucru a

avut loc deoarece erau reguli clare de recrutare a cadrelor didactice ºi de urmãrire

a activitãþii acestora, exigenþa dominând întreaga activitate. În plus cei care au

condus România între cele douã rãzboaie mondiale au înþeles cã învãþãmântul

este o prioritate naþionalã acordându-i un buget anual de 12% din PIB pânã la

18% în anumiþi ani.
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8. INSTITUTUL POLITEHNIC DIN BUCUREªTI.
ÎNCEPUTUL DECLINULUI

La data de 3 august 1948 din Politehnica din Bucureºti s-a desprins Institutul

Politehnic din Bucureºti, fiind continuatorul direct care cuprindea, iniþial, patru

facultãþi:

- Facultatea de Mecanicã, provenitã din Facultatea de Electromecanicã a

Politehnicii din Bucureºti;

- Facultatea de Electrotehnicã, provenitã din facultatea de Electromecanicã

a Politehnicii din Bucureºti;

- Facultatea de Chimie Industrialã, provenitã din facultatea de Chimie

Industrialã a Politehnicii din Bucureºti;

- Facultatea de Textile, provenitã din ªcoala Superioarã de Textile din

Bucureºti.

ªcoala Superioarã de Textile din Bucureºti a fost fondatã în anul 1934 de

cãtre industriaºul, profesor inginer Corneliu Casassovici (1886-1961), diplomat

al Politehnicii din Dresda în anul 1909, devenind primul inginer textilist român.

Dupã avizarea din 8 iunie 1945 de cãtre Consiliul Învãþãmântului Superior (sub

preºedenþia profesorului Stoilow, rectorul Universitãþii din Bucureºti) al

Ministerului Educaþiei Naþionale, ºcoala respectivã intrã în învãþãmântul superior

de stat. Facultatea de Textile din cadrul Institutului Politehnic din Bucureºti a dat

patru promoþii (1949-1952), dupã care este mutatã la Institutul Politehnic

„Gheorghe Asachi” din Iaºi.

În anul 1934 inginerul Corneliu Casassovici, industriaº, a înfiinþat ªcoala

Superioarã de Textile pentru cadre medii, care a funcþionat în incinta ªcolii

Politehnice din Bucureºti. Directorul ºcolii a fost Corneliu Casassovici. În anul

1940, aceasta devine ªcoala Tehnicã Specialã de Textile, denumirea fiind publicatã

în Monitorul Oficial nr. 234 din 7 octombrie 1940.

În anul 1942 se instituie comisia pentru stabilirea condiþiilor de funcþionare

ºi încadrare a ªcolii Tehnice Speciale de Textile, ºcoalã care în anul 1945 devine

ªcoala Superioarã de Textile din Bucureºti (Monitorul Oficial nr. 267 din 21

noiembrie 1945).
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În 1946, ªcoala de Studii Superioare de Textile din Bucureºti aparþinea

învãþãmântului superior, cu conducere autonomã, egalã în rang ºi asimilatã cu

Academia de Înalte Studii Comerciale ºi Industriale din Bucureºti (Monitorul

Oficial nr. 144 din 25 iunie 1946).

În anul 1948 prin Decretul nr. 175 pentru Reforma Învãþãmântului, publicatã

în Monitorul Oficial al Republicii Populare Române nr. 177 din 3 octombrie 1948,

ªcoala de Studii Superioare de Textile este inclusã în Institutul Politehnic din

Bucureºti sub denumirea de Facultatea de Textile (Monitorul Oficial al Republicii

Populare Române nr. 249 din 26 octombrie 1948). Profesorul Iosif Ionescu-Muscel,

elevul ºi colaboratorul lui Corneliu Casassovici este delegat în funcþia de decan al

Facultãþii de Textile (Monitorul Oficial al Republicii Populare Române nr. 298

din 22 decembrie 1948).

În anul 1949 (Decretul nr. 381/1949) s-au înfiinþat cursurile pentru ingineri

de exploatare, cu durata de doi ani (decretul publicat în Monitorul Oficial al

Republicii Populare Române nr. 61 din 24 septembrie 1949).

În 1951 are loc transferarea Facultãþii de Textile din Institutul Politehnic

Bucureºti în Institutul de Industrie Uºoarã cu sediul la Iaºi. În anul de învãþãmânt

1951-1952 cursurile continuã sã se þinã în localul Institutului Politehnic din

Bucureºti. În anul 1952 Institutul de Industrie Uºoarã se mutã la Iaºi.

În 1955 se desfiinþeazã Institutul de Industrie Uºoarã ºi se înfiinþeazã

Facultatea de Industrie Uºoarã, în cadrul Institutului Politehnic „Gheorghe Asachi”

din Iaºi.

În prezent (2010) Facultatea de Industrie Uºoarã a devenit Facultatea de

Textile ºi Pielãrie, funcþionând în cadrul Universitãþii Tehnice „Gheorghe Asachi”

din Iaºi.

Corneliu Casassovici, cel care a înfiinþat ªcoala Superioarã de Textile, îºi

are obârºia în Macedonia, de unde familia (bunicii) a emigrat la ªistov în Bulgaria,

iar la începutul secolului al XIX-lea, în timpul rãzboiului ruso-turc, s-au stabilit la

Zimnicea, judeþul Teleorman, împreunã cu alþi negustori. Tatãl lui Corneliu

Casassovici, Haralambie Casassovici (1850-1914), a fost medic militar în armata

românã, ajungând la gradul de colonel.

Corneliu Casassovici a absolvit Liceul „I.C. Massim” din Brãila, în anul

1905. A urmat Academia de Mine din Freiburg (1905-1906) ºi ªcoala Superioarã

Tehnicã din Dresda, în 1909 având titlul de inginer diplomat – inginer pentru

fabrici textile. ªi-a început activitatea la Întreprinderea Nicolae Stan Rizescu –

S.A. (Nicolae Stan Rizescu era socrul sãu) din Brãneºti, judeþul Dâmboviþa, pe

care o reorganizeazã (fiind director tehnic ºi comercial), trecând de la 120 de

rãzboaie la 700 de rãzboaie, producþia crescând de 10 ori ºi având magazine proprii

în 11 oraºe ºi depozite în alte cinci oraºe mari.

În 1935-1936, în asociaþie cu firma Fried-Kubinsky din Praga a constituit

„Filatura de bumbac inginer Casassovici S.A.”, pe 20 ha, în comuna Pucioasa,
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judeþul Dâmboviþa. La 1 octombrie 1936, filatura poducea 5000 fuse ºi în 1942 a

ajuns la 20556 de fuse; avea trei vile pentru personalul tehnic, o cantinã pentru

salariaþi, un cãmin pentru 80 de lucrãtoare, o fermã, o vilã pentru conducere º.a.

În 1944 a achiziþionat încã 4,5 ha de teren pentru locuinþe ºi creºe. Programul a

fost întrerupt în 1948, când a avut loc naþionalizarea industriei. Filatura de bumbac

inginer Casassovici S.A. colabora cu firma elveþianã „Gherzi Textil Development“.

Inginerul Corneliu Casassovici a fost numit în anul 1920 în Consiliul de

Perfecþionare (organ principal de conducere) al ªcolii Politehnice din Bucureºti,

prin decret Regal, la propunerea Ministerului Industriei ºi Comerþului fãcutã

Ministerului Lucrãrilor Publice. În 1919 este numit profesor suplinitor la Academia

de Înalte Studii Economice ºi Industriale. Din 1922 þine conferinþe de textile ºi

zahãr la Secþia Industrialã a ªcolii Politehnice din Bucureºti, unde în 1929 devine

conferenþiar definitiv. Din 1928 a fost ºeful Laboratorului de Textile, înfiinþat ºi

construit de el, în incinta ªcoalei Politehnice din Strada Polizu. A întemeiat o

bibliotecã specialã de textile, care a ajuns la 250 de volume plus reviste strãine de

specialitate.

Solicitarea la fabrica de care rãspundea ºi al cãrei proprietar era fiind mare

ºi-a dat demisia din postul de conferenþiar, fiind înlocuit de elevul sãu Iosif

Ionescu-Muscel.

Corneliu Casassovici a publicat articole în reviste de textile din þarã ºi

strãinãtate. Numai în revista economicã Argus a publicat peste 500 de articole. A

înfiinþat Revista Industriei Textile Române. A scris urmãtoarele manuale didactice:

Studiul Industriei Textile – Torcãtorie (1926); Studiul Industriei Textile – Þesãtorie

(1928); Studiul Industriei Textile – Materia primã (1929); Studiul Industriei Textile

– Albitoria, Vopsitoria ºi Imprimatul Þesãturilor (1929), apãrute în Editura ªcolii

Politehnice din Bucureºti. De asemenea, în Editura ªcolii Superioare de Textile a

publicat cursurile: Filatura I (1936); Filatura – Figuri (1936); Materia primã

textilã, în colaborare cu Iosif Ionescu-Muscel (1936); Compoziþia þesãturilor –

Figuri, în colaborare cu Traian Mureºianu (1936); Compoziþia ºi decompoziþia

þesãturilor – partea I, în colaborare cu Traian Mureºianu (1936); Þesãtoria I –

Preparaþia, în colaborare cu Panait Roman (1936, 1939); Þesãtoria, în colaborare

cu H. Rapenning (1936); Analize ºi încercãri de materiale textile (1940), Apretarea

lânei, în colaborare cu Iosif Ionescu-Muscel (1940).

Articolele de specialitate le-a publicat, în special, în revista Melliand

Textilberichte din Germania.

Dupã naþionalizarea mijloacelor de producþie în România, profesorul

Corneliu Casassovici a fost marginalizat. Astfel, dintre foºtii sãi colaboratori, care,

în majoritate, i-au fost studenþi, cei mai mulþi nu i-au trecut pragul, ceea ce i-a

creat mare amãrãciune ºi singurãtate. A decedat la 1 martie 1961, în urma unui

infarct miocardic. Cei care ºi-au fãcut din profesiunea de textilist un adevãrat crez



Ioan M. Popescu, Ioan Gr. Dumitrache260

ºi o mare pasiune îi apreciazã ºi azi profesorului Corneliu

Casassovici (chiar dacã nu l-au cunoscut direct), meritele

sale incontestabile în dezvoltarea industriei textile din

România ºi, mai ales, pentru înfiinþarea învãþãmântului

textile, pentru formarea cadrelor autohtone de

specialitate, baza oricãrei activitãþi productive

performante.

Celelalte facultãþi ale Politehnicii din Bucureºti,

dupã reforma din 1848, s-au transformat dupã cum

urmeazã; Facultatea de Construcþii a Politehnicii din

Bucureºti a devenit Institutul de Construcþii din

Bucureºti; Facultatea de Agronomie a Politehnicii din

Bucureºti a devenit Institutul Agronomic din Bucureºti;

Facultatea de Mine ºi Metalurgie (în parte) a devenit Institutul de Geologie ºi

Tehnicã Minierã din Bucureºti, iar Facultatea de Arhitecturã a Politehnicii din

Bucureºti a devenit Institutul de Arhitecturã din Bucureºti. Facultatea de Silvi-

culturã a Politehnicii din Bucureºti s-a divizat în: Institutul de Exploatare ºi Indus-

trializarea Lemnului din Bucureºti (cu douã facultãþi, Facultatea de Exploatarea

Pãdurilor, Transportul ºi Prelucrarea Lemnului ºi Facultatea de Industrializarea

Lemnului), Institutul de Silviculturã din Braºov (cu o singurã facultate, având

profilul „Cultura Pãdurilor”) ºi Institutul de Silviculturã ºi Exploatarea Lemnului

din Câmpulung Moldovenesc (cu douã facultãþi, Facultatea de Cultura Pãdurilor

ºi Facultatea de Exploatare, Prelucrarea ºi Transportul Lemnului).

Dupã cinci ani de aplicare a reformei (în 1953), prin comasarea celor trei

unitãþi (Institutul de Exploatare ºi Industrializarea Lemnului din Bucureºti,

Institutul de Silviculturã din Braºov ºi Institutul de Silviculturã ºi Exploatarea

Lemnului din Câmpulung Moldovenesc), ia fiinþã Institutul Forestier din Braºov.

Prin decizia Ministerului Învãþãmântului Public nr. 296253 din 1 decembrie

1948 se stabilesc la Institutul Politehnic din Bucureºti urmãtoarele catedre:

Cursuri commune:Marxism-leninism; Economie politicã; Materialism

dialectic ºi istoric.

Facultatea de Electrotehnicã: Matematica; Mecanica; Electricitate; Maºini

electrice; Centrale electrice; Termotehnica ºi hidrotehnica; Înalta frecvenþã ºi

electronica.

Facultatea de Mecanicã: Matematica; Mecanica; Tehnologie; Maºini de

lucru; Maºini cu abur; Motoare; Maºini hidraulice; Aviaþie; Tehnicã navalã;

Material rulant; Instalaþii.

Facultatea de Chimie Industrialã: Matematica ºi fizico-chimice; Maºini;

Aparate ºi instalaþii; Chimie anorganicã; Chimie organicã; Chimie ºi tehnologia

silicaþilor; Industria pielãriei; Industria celulozei.

Corneliu Casassovici

(1886–1961)
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Facultatea de Textile: Matematica ºi fizica aplicatã; tehnologia textilã;

Chimie; Maºini textile; Finisarea produselor textile.

Prin decizia Ministerului Învãþãmântului Public nr. 296252 din 1 decembrie

1948 se stabileºte încadrarea cu posturi ºi personal a catedrelor ºi disciplinelor

dupã cum urmeazã:

Catedre comune

- Marxism-leninism – douã posturi vacante de profesor;

- Economie politicã – douã posturi vacante de profesor;

- Materialism dialectic ºi istoric – douã posturi vacante de profesor;

- Organizarea întreprinderilor ºi planificare (Facultatea de Electrotehnicã

ºi Facultatea de Mecanicã), profesor suplinitor Constantin Atanasiu ºi conferenþiar

suplinitor Ion Fuerea;

- Organizarea întreprinderilor ºi planificare (Facultatea de Chimie

Industrialã ºi Facultatea de Textile), profesor suplinitor Emil Mitescu;

- Higiena industrialã ºi prevenirea accidentelor de muncã, profesor Max

A. Marbe ºi conferenþiar suplinitor Eugen Rãzmeriþã;

- Pedagogie, conferenþiar Vasile Nicolau.

1. Facultatea de Electrotehnicã

1. Catedra de Matematicã: Matematici speciale aplicate, profesor ºef de

catedrã Nicolae Teodorescu; Analiza matematicã, profesor Nicolae Ciorãnescu;

Geometrie analiticã ºi diferenþialã, profesor suplinitor Nicolae Racliº.

2. Catedra de Mecanicã: Rezistenþa materialelor, profesor ºef de catedrã

Camil Mitescu; Mecanica tehnicã, profesor suplinitor Mihai Sarian; Mecanisme

de precizie în electrotehnicã, conferenþiar suplinitor Gheorghe Lazaride; Organe

de maºini, aparate de ridicat ºi maºini unelte, profesor suplinitor, Paul Brãtescu;

Geometrie descriptivã ºi desen industrial, conferenþiar suplinitor, Anghel Vasilescu;

Tehnologie mecanicã, conferenþiar suplinitor, I. Paºulescu; Metale ºi aliaje,

conferenþiar suplinitor, ªtefan Mantea; Tehnologia materialelor electrice, conducte,

cabluri, conferenþiar I. Lãzãrescu.

3. Catedra de Electricitate: Electricitate ºi electrotehnicã, profesor suplinitor

ºef de catedrã, Alexandru Popescu ºi profesor Constantin Budeanu; Electrotehnicã,

conferenþiar (vacant); Mãsuri electrice în înalta frecvenþã, conferenþiar suplinitor

Edmond Nicolau; Maºini electrice, distribuþie ºi utilizãri, conferenþiar suplinitor

Anghel Stravescu; ºi Tehnica curenþilor slabi, profesor suplinitor A. Dumitrescu.

4. Catedra de Maºini electrice: Maºini electrice, profesor ºef de catedrã,

I.S. Gheorghiu; Maºini electrice speciale ºi mutãtori, conferenþiar suplinitor, Emil

Drãgãnescu; Tracþiune electricã, conferenþiar suplinitor Dumitru ªerbãnescu.

5. Catedra de Maºini electrice: Centrale electrice, profesor ºef de catedrã

Constantin Dinculescu; Transportul ºi distribuþia energiei electrice, profesor

suplinitor Martin Bercovici; Aparataj electric, conferenþiar Aurel Avramescu;
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Exploatarea ºi protecþia centralelor ºi reþelelor electrice, profesor suplinitor Marcel

Ivan; Automatizãri ºi telecomenzi, conferenþiar suplinitor I. Corodeanu; Centrale

electrice, transportul ºi distribuþia energiei electrice, conferenþiar Gheorghe

Dinescu; Curs general de construcþii, conferenþiar suplinitor Mayer Grunberg;

Utilizarea energiei electrice, profesor suplinitor Al. Vasiliu; Electrocãldura,

conferenþiar suplinitor Vlad Rãdulescu; Lãmpi electrice ºi corpuri de iluminat,

conferenþiar suplinitor Emil Ionescu; Luminat electric, conferenþiar suplinitor Boris

Poposky; Pile, acumulatori, galvanizare, instalaþii de electrolizã, conferenþiar

(vacant); Instalaþii electrice la clãdiri, industrie, mine – Norme de prescripþii,

conferenþiar suplinitor Nicolae Gheorghiu.

6. Catedra de Termotehnicã ºi hidrotehnicã: Fizica tehnicã, profesor

suplinitor ºef de catedrã, ªtefan Vencov; Chimie generalã ºi industrialã (comunã

cu Facultatea de Mecanicã), profesor suplinitor Dumitru Bardan; Termotehnica ºi

maºini termice, profesor suplinitor Emilian Meniþiu; Hidraulicã, maºini hidraulice

ºi ventilatoare, conferenþiar (vacant).

7. Catedra de înaltã frecvenþã ºi electronicã: Tuburi electronice, profesor

ºef de catedrã Tudor Tãnãsescu; Tehnica înaltei frecvenþe, profesor suplinitor, I.

Constantinescu; Radiocomunicaþii, profesor suplinitor, Matei Marinescu; Aplicaþii

speciale ale înaltei frecvenþe, conferenþiar suplinitor ªtefan Roman; Calculul ºi

construcþia aparatelor electrice industriale, conferenþiar suplinitor, Cristofor

Vazaca; Telegrafie cu fir, semnalizãri, conferenþiar suplinitor Boris Vulponovici;

Telefonie cu fir, conferenþiar suplinitor Sergiu Condrea; Electroacusticã, confe-

renþiar (vacant); Calculul ºi fabricaþia pieselor de electrocomunicaþii, conferenþiar

suplinitor Mihail Minjineanu.

2. Facultatea de Mecanicã

1. Catedra de matematicã: Analiza matematicã, profesor suplinitor ºef de

catedrã Gh. Gh. Constantinescu; Matematici speciale, profesor suplinitor Alexandru

Guþu; Geometrie analiticã ºi diferenþialã, profesor suplinitor C. Ionescu Bujor.

2. Catedra de mecanicã: Organe de maºini, profesor suplinitor ºef de

catedrã, Gheorghe Manea; Mecanicã tehnicã, profesor suplinitor Alexandru

Stoenescu; Rezistenþa materialelor, profesor C.C. Teodorescu; Mecanisme,

conferenþiar suplinitor Alexandru Seleºteanu; Aparate de ridicat, conferenþiar

suplinitor Hugo Segal; Geometrie descriptivã ºi desen industrial, conferenþiar

Mihai Dumiterscu; Mãsuri mecanice, conferenþiar suplinitor Florea Oniþiu.

3. Catedra de tehnologie: Tehnologie mecanicã, profesor suplinitor ºef de

catedrã Constantin Popovici; Metalurgie fizicã, conferenþiar suplinitor Suzana

Gâdea; Tehnologia materialelor speciale, conferenþiar (vacant).

4. Catedra de maºini de lucru: Maºini unelte, profesor suplinitor ºef de

catedrã Emil Botez; Utilaje (scule, dispositive, calibre), conferenþiar suplinitor

Paul Szell; Exploatarea maºinilor de lucru, conferenþiar suplinitor ªtefan Cuºuta;

Mecanicã finã, conferenþiar suplinitor Aurel Ghilesan.
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5. Catedra de maºini cu aburi: Termotehnica, profesor suplinitor ºef de

catedrã Lazãr Stoicescu; Fizicã tehnicã, profesor Vasile Bianu; Cazane cu aburi,

profesor suplinitor ªtefan Gheorghiu; Maºini ºi turbine cu aburi, profesor suplinitor

Gheorghe Rohr; Exploatarea instalaþiilor termice, conferenþiar suplinitor Ion

Stãncescu; Centrale termoelectrice, conferenþiar suplinitor Mircea Postelnicescu.

6. Catedra de motoare: Motoare ºi turbine cu ardere internã, profesor

suplinitor ºef de catedrã Gheorghe Nicolau; Motoare uºoare, conferenþiar suplinitor

Constantin Aramã; Regulatoare de maºini, conferenþiar suplinitor Gheorghe Secarã;

Studiul vibraþiilor de maºini, conferenþiar suplinitor L. Lamburger.

7. Catedra de maºini hidraulice: Maºini hidraulice, profesor suplinitor ºef

de catedrã Dorin Pavel; Hidraulicã, profesor suplinitor Dumitru Dumitrescu;

Mãsuri hidraulice, conferenþiar suplinitor Valentin Dumitrescu; Pompe ºi

ventilatoare, conferenþiar suplinitor Marcu Iancu; Exploatarea maºinilor

hidraulice, conferenþiar suplinitor Radu Priºcu; Amenajãri de cãderi de apã ºi

baraje, conferenþiar suplinitor Cristea Mateescu; Centrale hidroelectrice,

conferenþiar suplinitor Paul Cartianu.

8. Catedra de aviaþie: Mecanica fluidelor, profesor ºef de catedrã Elie

Carafoli; Aerodinamica ºi mecanica avionului, profesor (vacant); Calculul ºi

construcþia avionului profesor suplinitor Mihai Popescu; Motoare uºoare ºi cu

reacþie, conferenþiar (vacant); Exploatarea maºinilor aeronautice, conferenþiar

suplinitor Ioan Grosu; Infrastructurã ºi aviaþie comercialã, conferenþiar (vacant).

9. Catedra de tehnicã navalã: Mecanica ºi construcþia navelor, profesor

suplinitor ºef de catedrã Ilie Dinu; Maºini navale – exploatare ºi instalaþii de

bord, conferenþiar suplinitor Nicolae P. Pârâianu; Navigaþie ºi instrumente de bord,

conferenþiar V. Marcu; Radiocomunicaþii, conferenþiar suplinitor Gh. Cartianu;

Meteorologie ºi climatologie, conferenþiar suplinitor Constantin Ioan.

10. Catedra de material rulant: Locomotive ºi sisteme de tracþiune, profesor

suplinitor ºef de catedrã Cornel Stamatescu; Automotoare ºi vagoane, conferenþiar

suplinitor Ion Mãtase; Automobile, tractoare, conferenþiar suplinitor Constantin

Ghiulai.

11. Catedra de instalaþii: Electricitate, electrotehnicã ºi aplicaþii industriale,

profesor suplinitor ºef de catedrã Ion Breazu; Instalaþii frigorifice ºi compresoare,

conferenþiar suplinitor Ion Tiberiu; Încãlziri ºi condiþionãri, conferenþiar suplinitor

Victor Popescu; Construcþii metalice ºi sudurã, conferenþiar suplinitor Teofil

Revici; Instalaþii la clãdiri, conferenþiar suplinitor Nicolae ªerbãnescu.

3. Facultatea de Chimie Industrialã
1. Catedra de matematicã ºi fizico-chimie: Chimia ºi tehnologia combus-

tibililor ºi derivatelor, profesor ºef de catedrã Isac Blum; Matematici generale,

profesor (vacant); Mecanica ºi rezistenþa materialelor, conferenþiar Alexandru

Gheorghiu; Electricitate, electrotehnicã ºi aplicaþii, conferenþiar Ion Atanasiu;

Chimie-fizicã, profesor suplinitor Iosef Auslander; Fizica, profesor Traian

Gheorghiu.
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2. Catedra de maºini, aparate ºi instalaþii: Aparate ºi instalaþii utilizate în

industria chimicã, profesor suplinitor ºef de catedrã Emilian Bratu; Curs general

de maºini, profesor Ion Drosescu; Aparate ºi instalaþii speciale în industria

organicã, conferenþiar suplinitor A. Puch; Maºini ºi instalaþii în industria pielãriei,

conferenþiar suplinitor W. Rohany; Desenul industrial, conferenþiar suplinitor

Mircea Iorga.

3. Catedra de metalurgie: Metalurgia extractivã ºi fizica, profesor ºef de

catedrã Traian Negrescu; Mineralogie ºi petrografie, profesor Alexandru Codarcea;

Curs general de metalurgie, profesor I. Vlãdescu; Geologia zãcãmintelor minerale,

conferenþiar Nicolae Petrulian; Prepararea minereurilor, conferenþiar suplinitor

Gheorghe Vanci; Exploatãri miniere ºi de cariere, conferenþiar Marcel Georgescu.

4. Catedra de chimie anorganicã: Chimie industrialã generalã, profesor

ºef de catedrã Tudor Ionescu; Chimie anorganicã ºi analiticã, profesor Petru Spacu;

Marea industrie anorganicã (industria azotului), conferenþiar suplinitor Ulise

Corina; Marea industrie anorganicã (industria sodei ºi clorului), conferenþiar

suplinitor A. Lazãr; Marea industrie anorganicã (acizi minerali ºi sãruri), confe-

renþiar suplinitor Ilie Prudeanu.

5. Catedra de chimie: Chimie organicã, profesor ºef de catedrã Costin

Neniþescu; Tehnologia organicã specialã, conferenþiar suplinitor Janeta Cornea;

Tehnologia coloranþilor organici, conferenþiar suplinitor Ecaterina Ciorãnescu;

Tehnologia cauciucului, conferenþiar suplinitor C. Ghircoiaºu; Rãºini ºi fibre

sintetice, mase plastice, conferenþiar suplinitor Gheorghe Costescu; Lacuri, vopsele,

cerneluri, coloranþi minerali, conferenþiar suplinitor E. Arion.

6. Catedra de chimie ºi tehnologia silicaþilor: Chimia silicaþilor, profesor

suplinitor ªerban Solacolu; Tehnologia sticlei, conferenþiar suplinitor F. Moraru;

Tehnologia lianþilor, conferenþiar Alexandru Steopoe; Tehnologia ceramicii fine

ºi abrazivi, conferenþiar suplinitor Alexandru Sima; Tehnologia ceramicii brute ºi

izolanþi, conferenþiar suplinitor Radu Dinescu; Cuptoare industriale, conferenþiar

(vacant); Curs general de construcþii, conferenþiar (vacant).

7. Catedra de industria pielãriei: Tehnologia tãbãcãriei (vegetalã), con-

ferenþiar suplinitor ºef de catedrã Carol Konerth; Materii prime auxiliare ºi produse

finite în industria pielãriei, profesor E. Georgeacopol; Tehnologia tãbãcãriei

(mineralã ºi mixtã), conferenþiar suplinitor Gheorghe Havaº; ªtiinþe biologice

aplicate la tãbãcãrie, conferenþiar (vacant); Fizico-chimia procesului de tãbãcãrie,

conferenþiar (vacant); Industria blãnurilor, conferenþiar (vacant); Vopsitorie ºi

finisaj, conferenþiar suplinitor A. Ianu.

8. Catedra de industria celulozei: Materii prime ºi auxiliare la celulozã ºi

hârtie, conferenþiar suplinitor ºef de catedrã Duliu Simionescu; Chimia ºi tehno-

logia celulozei ºi a derivatelor, conferenþiar (vacant); Tehnologia hârtiei, confe-

renþiar suplinitor Isac Haroty; Tehnica fotografiei ºi a reproducerilor grafice,

conferenþiar suplinitor Gheorghe Oprescu.
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4. Facultatea de Textile

1. Catedra de matematicã ºi fizicã aplicatã: Rezistenþa materialelor,

profesor suplinitor ºef de catedrã Nicolae Vraca; Matematici generale, profesor

E. Stihi; Mecanicã tehnicã, profesor suplinitor Aurelian Stan; Matematici speciale

aplicate, conferenþiar suplinitor M. Nachman; Organe de maºini ºi mecanisme,

conferenþiar suplinitor Dumitru Tutunaru; Fizica tehnicã, profesor (vacant); Electri-

citate ºi electrotehnicã, conferenþiar (vacant); Termotehnica ºi aplicaþii industriale,

conferenþiar C.I. Georgescu; Maºini termice, încãlzire ºi condiþionãri, conferenþiar

(vacant); Desen industrial, conferenþiar suplinitor Alexandru I. Dumitrescu.

2. Catedra de tehnologie textilã: Materii prime textile, profesor ºef de

catedrã Iosif Ionescu Muscel; Tehnologia mecanicã textilã, conferenþiar Ion L.

Verea; Tehnologie mecanicã ºi maºini unelte, conferenþiar M. Tãnãsescu;

Merceologie ºi prepararea firelor, conferenþiar (vacant); Fibre sintetice, confe-

renþiar (vacant); Analize ºi încercãri de materiale textile, conferenþiar I. Anino.

3. Catedra de chimie: Chimie generalã industrialã, profesor ºef de catedrã

Gh.N. Gheorghiu; Chimia organicã, profesor Marta Stan; Chimie anorganicã ºi

analiticã, profesor (vacant); Chimie fizicã ºi macromolecularã, conferenþiar

(vacant).

4. Catedra de maºini textile: Maºini textile, profesor ºef de catedrã N. Bãdan;

Maºini textile în filaturã, profesor (vacant); Filaturã, profesor suplinitor A. Kuhn;

Maºini textile în þesãtorie, profesor (vacant); Þesãtorie, profesor C.I. ªtefãnescu;

Compoziþia ºi decompoziþia þesãturilor, conferenþiar suplinitor Traian Mureºan;

Maºini textile în tricotaje ºi confecþiuni, conferenþiar (vacant); Tricotaje, profesor

suplinitor Mihai Gh. Chiose; Confecþiuni, conferenþiar suplinitor Nicolae Chioran;

Sisteme de transmisie ºi transporturi în industria textilã, conferenþiar (vacant);

Exploatarea ºi întreþinerea instalaþiilor textile, conferenþiar (vacant); Construcþii

industriale, conferenþiar C.V. Slãtineanu.

5. Catedra de finisare a produselor textile: Vopsitorie ºi imprimerie, pro-

fesor suplinitor ºef de catedrã Gh. Firedlander; Finisarea produselor textile,

profesor suplinitor I. Grindea; Apreturi, conferenþiar C. Tomescu; Albitorie ºi

mercerizare, conferenþiar suplinitor Paulina Bucur.

Prin Decizia Ministerului Învãþãmântului Public nr. 306367 din 10 decembrie

1948 s-a stabilit cã Consiliul profesoral al unei facultãþi este format din: profesori,

profesori suplinitori, conferenþiari ºi conferenþiari suplinitori.

Prin Decizia Ministerului Învãþãmântului Public nr. 308011 din 11 decembrie

1948 la Institutul Politehnic din Bucureºti sunt prevãzute urmãtoarele unitãþi

administrative ºi funcþii: director, subdirector administrativ, serviciu de personal

condus de un ºef de secþie, secretariate de facultãþi conduse de câte un ºef de

serviciu, serviciul contabilitate condus de un ºef de serviciu, serviciul de adminis-

traþie ºi întreþinere condus de un ºef de serviciu, serviciul tehnic condus de un ºef

de serviciu.
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Prin Decizia Ministerului Învãþãmântului Public nr. 318915 din 21 decembrie

1948 au fost delegaþi în posturi de conducere la Institutul Politehnic din Bucureºti:

- Profesorul Lazãr Stoicescu, rectorul Institutului Politehnic din Bucureºti;

- Profesorul Constantin Dinculescu, decan al Facultãþii de Electrotehnicã;

- Profesorul Emil Botez, decan al Facultãþii de Mecanicã;

- Profesorul Costin Neniþescu, decan al Facultãþii de Chimie Industrialã;

- Profesorul Iosif Ionescu– Muscel, decan al Facultãþii de Textile.

Profesorul Lazãr Stoicescu (1901-1975) este nãscut în 5 octombrie 1901 la

Ploieºti, judeþul Prahova. În perioada 1920-1924 a urmat ªcoala Politehnicã din

Timiºoara. Dupã un stagiu în câteva uzine din strãinãtate, în 1925 a fost încadrat

ca asistent la Catedra de Termotehnicã a Politehnicii din Timiºoara, în 1929 a

devenit conferenþiar ºi în 1941 a devenit profesor titular.

În anul 1948 a fost numit rector al Institutului Politehnic din Bucureºti,

funcþie pe care a deþinut-o pânã în anul 1951, când a fost numit ºeful Catedrei de

Termotehnicã – funcþie onoratã pânã în anul 1959, când a fost pensionat, rãmânând

profesor consultant. În 1958-1959 a fost decan al Facultãþii de Mecanicã a Insti-

tutului Politehnic din Bucureºti.

Un timp a lucrat ca inginer auxiliar la Uzinele Reºiþa ºi ca ºef al Biroului de

construcþii generale ºi director general al panificãrii uzinelor din Bucureºti.

În cursul anului 1948, cãminul ºi cantina nr. 1 din Strada ªtefan Furtunã

140 (astãzi, Strada Constantin Noica), cu o suprafaþã desfãºuratã totalã de 14400

m2, precum ºi Cantina Buzeºti din Piaþa Buzeºti nr. 4 au trecut de la Centrul de

asistenþã studenþeascã în administraþia Institutului Politehnic din Bucureºti.

Mai înainte s-a afirmat cã la 5 iunie 1948 s-a desfiinþat Academia Românã.

În cursul anului 1948 s-a înfiinþat Academia Republicii Populare Române. Dintre

cadrele didactice ale Institutului Politehnic din Bucureºti au fost numiþi ca membri

titulari: Elie Carafoli, Gheorghe Nicolau ºi Nicolae Profiri, iar ca membri

corespondenþi: Alexandru Codarcea, Ion S. Gheorghiu, Gheorghe Murgeanu, ªtefan

Vencov, Grigore Eliescu, Constantin Georgescu, Traian Gheorghiu ºi Matei

Marinescu. Profesorul Gheorghe Nicolau a fost numit secretar general al Academiei

Republicii Populare Române.

Se observã cã lipsesc din aceastã listã unii foºti membri titulari ai Academiei

Române, cât ºi unii foºti membri corespondenþi, care sunt profesori la Institutul

Politehnic din Bucureºti sau au fost profesori ai ªcolii Politehnice sau Politehnicii

din Bucureºti.

De asemenea, Legea Învãþãmântului din 3 august 1948 nu a prevãzut

existenþa profesorilor onorari. Se poate afirma cã anii 1947-1948 sunt anii în care

s-a impus modelul sovietic în învãþãmânt ºi culturã (sau, mai bine zis, modelul

dictat de URSS).

Prin Decizia nr. 824 din 18 martie 1949 a Ministerului Industriei (Direcþia

cadrelor), a fost încadrat la Institutul Politehnic din Bucureºti urmãtorul personal
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didactic, pe data de 1 februarie 1949: Dumitru Popescu, Constantin Athanasiu,

Emil Mitescu ºi Max Marbre, în calitate de profesori; Alexandru Sidorovici, Paul

Luchian, Constantin Fuerea, Eugen Rãzmeriþã ºi Vasile Nicolau, în calitate de

conferenþiari; Nicolau Racoveanu, ca ºef de lucrãri; Iuliu Bogdan, Anton

Moldoveanu, Corneliu Bogdan, Dan Dumitrescu, Virgil Bilciurescu ºi Florin

Iorgulescu, ca asistenþi.

Prin adresa Ministerului Metalurgiei ºi Industriei Chimice, urmãtorul

personal didactic, încadrat în anul universitar 1948-1949, îºi înceteazã activitatea

începând cu data 1 octombrie 1949: Marcel Ivan (Exploatarea ºi protecþia cen-

tralelor ºi reþelelor electrice), Constantin C. Teodorescu (Rezistenþa materialelor),

Traian Gheorghiu (Fizicã) ºi Igor Ivanov (Fizica tehnicã), profesori; Alexandru

Huch (Aparate ºi instalaþii chimice speciale) ºi Ion Vlãdescu (Curs general de

metalurgie), profesori suplinitori; Aurel Avramescu (Aparataj electric), Mihai

Dumitrescu (Geometrie descriptivã), Gheorghe Petrescu (Electricitate,

electrotehnicã ºi aplicaþii), Nicolae Petrulian (Geologia zãcãmintelor minerale),

Ilie Prudeanu (Marea industrie anorganicã) ºi Ion C. Georgescu (Termotehnica ºi

aplicaþii industriale), conferenþiari; Mayer Grumberg (Curs general de construcþii),

Anghel Vasilescu (Geometrie descriptivã ºi desen industrial), Boris Vulpanovici

(Telegrafie cu fir, semnalizãri), Ion Tiberiu (Instalaþii frigorifice ºi compresoare),

Paul Cartianu (Centrale hidroelectrice), Ion Stãnescu (Exploatarea instalaþiilor

termice), Valentin Dumitrescu (Maºini hidraulice), Gheorghe Secarã (Regulatoare

de maºini), Nicolae ªerbãnescu (Instalaþii), Aurel Lazãr (Marea industrie

anorganicã), Janeta Cornea (Tehnologie organicã specialã), Dan Costescu (Rãºini,

fibre sintetice, mase plastice), Eugen Moraru (Tehnologia sticlei), Emil Simu

(Tehnologia mecanicii fine ºi abrazivi), Radu Dinescu (Tehnologia ceramicii brute),

Carol Konecth (Tehnologia tãbãcãriei vegetale), Gheorghe Havaº (Tehnologia

tãbãcãriei minerale mixte), Vasile Homei (Tehnologia tãbãcãriei), Tuliu Simionescu

(Chimia ºi tehnologia celulozei ºi derivaþilor), Gheorghe Oprescu (Tehnica

fotografiei ºi a reproducerilor grafice), Manfred Nachman (Matematici speciale

aplicate), Ion Verea (Tehnologia mecanicã textilã) ºi Paulina Bucur (Albitorie ºi

mercerizare), conferenþiari suplinitori.

Prin Decizia nr. 190480 din 14 octombrie 1949 a Ministerului Învãþãmântului

Public, catedrele de la Facultatea de Textile se încadreazã, în anul universitar

1949 -1950, cu urmãtorul personal didactic:

1 - Catedra de Matematicã ºi Fizicã: E.E. Stihi (Matematici generale),

profesor; Alexandru Dumitrescu (Geometrie descriptivã ºi desen industrial),

conferenþiar suplinitor; Vacant (Fizicã), conferenþiar.

2 - Catedra de Mecanicã ºi aplicaþiuni: Aurelian Stan (Mecanicã tehnicã)

ºi Nicolae Vraca (Rezistenþa materialelor), profesori suplinitori; Vacant (Termo-

tehnica, încãlziri, condiþionãri) ºi Martin Bercovici (Electricitate, electrotehnicã),

conferenþiari.
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3 - Catedra de Tehnologie mecanicã textilã: Iosif Ionescu Muscel (Materii

prime textile), profesor ºef de catedrã; Vacant (Tehnologia mecanicã textilã),

profesor; M. Tãnãsescu (Tehnologia mecanicã generalã), conferenþiar ºi Gheorghe

Gheorghiu (Fibre sintetice), conferenþiar suplinitor.

4 - Catedra de maºini textile : Nicolae Bãdan (Maºini textile) ºi I. ªtefãnescu

(Þesãtorie), profesori; A. Kuhn (Filaturã), profesor suplinitor; Traian Mureºan

(Compoziþia ºi decompoziþia þesãturilor) ºi Vacant (Confecþiuni), conferenþiari;

Dumitru Tutunaru (Organe de maºini ºi mecanisme textile), Leo Kappel (Filaturã)

ºi Gh. M. Chiase (Tricotaje), conferenþiari suplinitori

5 - Catedra de chimie: Gheorghe Gheorghiu (Chimie industrialã ºi textilã),

profesor ºef de catedrã; Marta Stan (Chimie organicã), profesor; Ilie Voicu (Chimie

generalã ºi analiticã), profesor suplinitor; E. Lucatu (Chimie fizicã ºi macro-

molecularã), conferenþiar suplinitor;

6 - Catedra de înnobilarea produselor textile: G. Friedlander (Vopsitorie

ºi imprimerie), profesor ºef de catedrã; M. Grindea (Înobilarea textilelor), profesor;

C. Tomescu (Apreturi) ºi C. Anino (Curs special de analize), conferenþiari; A.

Avachian (Albitorie ºi mercerizare), conferenþiar suplinitor.

Prin Decizia nr. 76797/1949 a Ministerului Învãþãmântului Public, a fost

însãrcinat cu predarea, pentru completarea posturilor, personalul didactic care

este repartizat pe cursuri ºi facultãþi dupã cum urmeazã:

- Facultatea de Electrotehnicã: Tudor Tãnãsescu (Radiocomunicaþii),

Constantin Dinculescu (Centrale electrice), Ion S. Gheorghiu (Maºini electrice)

ºi Dorin Pavel (Maºini hidraulice), profesori; Matei Marinescu (Electroacusticã),

I. Constantinescu (Unde ºi circuite), Marcel Ivan (Centrale electrice), Alexandru

Popescu (Mãsuri electrice), Alexandru Vasiliu (Aplicaþii mecanice ºi industriale

ale electricitãþii), Emilian Maniþiu (Aplicaþii industriale ale cãldurii) ºi C. Athanasiu

(Organizarea întreprinderilor), profesori suplinitori; Aurel Avramescu (Electricitate

ºi electrotehnicã), Ion S. Antoniu (Electrotehnica II), Emil Ionescu (Iluminat),

Boris Popescu (Iluminat) ºi Gheorghe Dinescu (Distribuþii electrice), conferenþiari;

Emil Drãgãnescu (Maºini electrice ºi defectele maºinilor electrice), Anghel

Vasilescu (Hidraulicã, maºini hidraulice, ventilatoare), Boris Vulpanovici

(Electroacusticã), Edmond Nicolau (Protecþia liniilor), Sergiu Condrea (Centrale

telefonice), Nicolae Gheorghiu (Distribuþii electrice), Cristofor Vazaca

(Radiocomunicaþii), D. ªerbescu (Tracþiune electricã), Roman Stere (Aparate ºi

instalaþii radioelectrice), Teofil Revici (Cãi ferate), M. Mânjineanu (Telefonie la

mare distanþã), Boris Vulpanovici (Aparate ºi instalaþii telegrafice ºi telefonice) ºi

Eugen Rãzmeriþã (Ingiena industrialã), conferenþiari suplinitori.

- Facultatea de Mecanicã: Lazãr Stoicescu (Aplicaþiuni industriale ale

cãldurii) ºi Elie Carafoli (Aerodinamica ºi mecanica avionului), profesori; Ilie

Dinu (Construcþia navelor de comerþ), Dumitru Bardan (Chimia materiilor prime
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în aviaþie), Mihai Popescu (Infrastructurã ºi aviaþie comercialã ºi Tehnologia

materialelor speciale de aviaþie) ºi C. Athanasiu (Organizarea întreprinderilor),

profesori suplinitori; Vasile Marcu (Navigaþie ºi exploatare) ºi Mircea Postelnicescu

(Centrale electrice), conferenþiari; Gh. Secarã (Maºini termice), Teofil Revici (Cãi

ferate), Ion Stãncescu (Centrale electrice), Constantin Aramã (Motoare uºoare) ºi

Eugen Rãzmeriþã (Igiena industrialã), conferenþiari suplinitori.

- Facultatea de Chimie Industrialã: Isac Blum (Combustibili ºi termo-

tehnicã), I. Georgeacopol (Tehnologie organicã generalã, tãbãcãrie), Ion Drosescu

(Maºini de lucru), Max Marbe (Higiena industrialã), Iosif Ionescu Muscel (Curs

general de textile ºi Curs special de textile), profesori; Emil Mitescu (Organizarea

întreprinderilor), profesor suplinitor; Nicolae Petrulian (Geologia zãcãmintelor

minerale), Ion Huber-Panu (Prepararea minereurilor) ºi Natie Mendelsohn

(Ceramicã), conferenþiari; A. Ianu (Fizico-chimismul procesului de tãbãcãrie) ºi

ªtefan Mantea (Metalografie), conferenþiari suplinitori.

- Facultatea de Textile: Gh. N. Gheorghiu (Fibre sintetice), Nicolae Bãdan

(Maºini textile ºi filaturã) ºi Ioan ªtefãnescu (Maºini textile în þesãtorie), profesori;

Martin Bercovici (Electricitate ºi electrotehnicã) ºi Mihai Chiose (Maºini textile

în tricotaje ºi cofecþiuni), profesori suplinitori; C.I. Georgescu (Maºini termice,

încãlziri, condiþionãri), conferenþiar; Dumitru Tutunaru (Curs general de maºini),

Traian Mureºian (Merceologie ºi prepararea firelor) ºi Mihai Tãnãsescu (Sisteme

de transmisiuni ºi transporturi în industria textilã), conferenþiari suplinitori.

Tot în anul 1949 au fost numite urmãtoarele cadre didactice, în Institutul

Politehnic din Bucureºti: Gheorghe Buzdugan, conferenþiar; Arie Avram Arie ºi

Petru Ghenghea, ºefi de lucrãri; Ion Arsenie Badea (cumul), Nicolae Dãnilã, Gleb

Drãgan, Petru Ghenghea, Titu Grecu, ªtefan Moþoiu, Grigore Teodorescu ºi

Alexandru Timotin, asistenþi.

Prin hotãrârea Consiliului de Miniºtri nr. 1009 din 13 septembrie 1949, s-a

stabilit cã Absolvenþii din anii ºcolari 1947-1948 ºi 1948-1949 vor primi un

certificat de absolvire pe baza cãruia pot intra în câmpul muncii cu aceleaºi

drepturi ca ºi licenþiaþi urmând ca, cel târziu pânã la 1 iulie 1951 sã obþinã diploma

potrivit unor norme ce vor fi stabilite de Ministerul Învãþãmântului Public. Pânã

la obþinerea diplomei ei nu vor putea purta titlul respectiv de specialitate.

Prin Decretul nr.381 din 23 septembrie 1949 s-a prevãzut: Înfiinþarea pe 1

octombrie 1949 a unor cursuri speciale cu o duratã de doi ani, pe lângã facultãþile

institutelor de învãþãmânt superior, pentru pregãtirea cadrelor tehnice inginereºti

de exploatare necesare întreprinderilor industriale. Studenþii urmau sã se recruteze

dintre oamenii din câmpul muncii, cu o practicã de cel puþin cinci ani în aceeaºi

specialitate industrialã ºi care au ºi o pregãtire teoreticã corespunzãtoare. Cei

admiºi urmau sã semneze un contract cu întreprinderile din care au fost recrutaþi,

obligându-se sã rãmânã în serviciul acelei întreprinderi timp de cinci ani dupã
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absolvire. Pe timpul duratei cursurilor erau scoºi din producþie, se bucurau de

aceleaºi drepturi ca ceilalþi studenþi bursieri, precum ºi de dreptul de a primi

salariul (întreg, dacã sunt cãsãtoriþi ºi au copii, în proporþie de 75% dacã sunt

cãsãtoriþi ºi nu au copii ºi de 50% dacã nu sunt cãsãtoriþi). Absolvenþii urmau sã

poarte titlul de ingineri de exploatare.

Prin Decretul nr.388 din 8 octombrie 1949 pentru acordarea titlului de

ingineri unor categorii de tehnicieni prevede: Actualii subingineri sau conducãtori

tehnici pot obþine titlul de ingineri, dacã fac dovada unei activitãþi în producþie de

cel puþin opt ani, în specialitatea respectivã ºi dacã reuºesc la un colocviu dat în

faþa unei comisii instituite de Ministerul Învãþãmântului Public, din care face

parte ºi un delegat al ministerului de resort. De asemenea, pot obþine tiltlul de

inginer actualii subingineri sau conductori tehnici cu o practicã pe ºantiere, ateliere

sau birouri tehnice de cel puþin cinci ani, dacã întocmesc un proiect de specialitate

ºi trec un examen de diplomã în faþa unei comisii asemãnãtoare. La acest examen

se puteau prezenta ºi absolvenþii sau actualii elevi ai ºcolilor de subingineri în

lichidare. Candidaþii respinºi la examen puteau fi reexaminaþi o singurã datã dupã

cel puþin un an de practicã. Termenul de aplicare al Decretului 388/1949 expirã la

31 decembrie 1954.

În anul 1950 au fost numite urmãtoarele cadre didactice: Dumitru

Dumitrescu, profesor; Ioan Arsenie Badea ºi Alexandru Spãtaru, conferenþiari;

Arie Avram Arie, Alexandru George Diaconu ºi Mihai Renert, conferenþiari

suplinitori; Ioan Arseni Badea, Nicolae Dãnilã, Titi Grecu, Costin Moþoiu ºi Radu

Voinea, ºefi de lucrãri; Rozalia Soare, lector; Mihai Atanasiu, Dumitru M.

Boiangiu, Margareta Bâlea, Ioan Bontaº, Niculae Drãghici, Ioan Enache, Alexandru

Fransua, Nicolae Geru, Marieta Grigoriu, Ion Iordãnescu, Vladimir Kraft,

Constantin Mihãilescu, Constantin Mocanu, Eugeniu Potolea, Natalia Nicolae ºi

Georgeta Stoenescu, asistenþi; Nicolae ªtefãnescu, asistent (cumul); Teodor

Bãdescu, Maty Rol Blumenfeld ºi George Rulea, preparatori.

De asemenea prin Decizia nr. 448/1950 a Ministerului Metalurgiei ºi

Industriei Chimice au fost numite urmãtoarele cadre didactice: Constantin Claudion

ºi Doru Todoriciu, conferenþiari; Gheorghe Hagymaº, asistent ºi Buräh Rotenstein,

preparator. A fost eliberat din funcþie Aurel Ianu, conferenþiar.

Prin Decizia nr. 109403 din 16 octombrie 1950 a Ministerului Învãþãmântului

Public, urmãtorul personal didactic a fost încadrat la cursurile speciale de ingineri

de exploatare de la Facultatea de Textile a Institutului Politehnic din Bucureºti:

Mihai Ionescu (Termotehnicã), Dumitru Tutunaru (Organe de maºini), Leo Kappel

(Filatura lânei), Ioan ªtefãnescu (Þesãtorie), Traian Mureºan (Compoziþie), Mihai

Chiose (Tricotaje), Avram Avachian (Albitorie), Gustav Friedlander (Vopsitorie

ºi imprimerie), Mihail Zapan (Chimie generalã) ºi Gheorghe Gheorghiu (Chimie

industrialã), conferenþiari ºi Horaþiu Atanasiu (Planificare), conferenþiar suplinitor.
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Prin Decretul nr. 13 al Prezidiului Marii Adunãri Naþionale, din 14 ianuarie

1950, privind înfiinþarea aspiranturii, se stabilesc urmãtoarele:

– Conducerea, îndrumarea ºi controlul aspiranturii cade în sarcina directã a

Ministerului Învãþãmântului Public;

– Aspirantura se organizeazã pe lângã universitãþi, institute de învãþãmânt

superior sau institute de cercetãri ºtiinþifice de pe lângã Academia Republicii

Populare Române;

– Prin hotãrâre a Consiliului de Miniºtri se vor stabili instituþiile, specialitãþile

ºi numãrul de locuri pe specialitãþi;

– Durata de pregãtire este de trei ani: doi ani pentru pregãtire teoreticã,

practicã ºi didacticã ºi un an pentru pregãtirea tezei, care trebuie sã fie o lucrare

originalã;

– Dupã terminarea studiilor ºi susþinerea tezei, aspiranþii obþin titlul de

candidat în ºtiinþe, care se acordã de Ministerul Învãþãmântului Public prin Comisia

Superioarã de Diplome;

– Înscrierile pentru ocuparea posturilor se fac în luna iulie, iar concursul se

va þine în luna septembrie a fiecãrui an;

– Pentru înscrierea la concurs se vor îndeplini urmãtoarele condiþii: vârsta

de maximum 40 ani, posedarea unei diplome a unei instituþii de învãþãmânt superior

din þarã sau strãinãtate – echivalatã de Ministerul Învãþãmântului Public – în

domeniul de specialitate în care urmeazã sã obþinã titlul de candidat în ºtiinþe;

– Concursul consta din urmãtoarele probe: (1) Bazele Marxism-leninismului,

(2) Disciplina de specialitate, (3) Limba rusã, (4) O limbã strãinã (franceza,

germana, engleza);

– Toþi candidaþii vor primi bursã de stat pe toatã durata aspiranturii;

– Aspiranþii vor depune ºi o activitate didacticã pentru care vor fi retribuiþi,

începând cu anul al doilea de studii cu maximum ½ din salariul unui asistent

universitar;

– Cei care obþin titlul de candidat în ºtiinþe tehnice sunt obligaþi sã activeze

timp de cinci ani în instituþiile de învãþâmânt superior sau de cercetare ºtiinþificã

la care vor fi repartizaþi de Ministerul Învãþãmântului Public.

Se observã cã se continuã activitatea de îndoctrinare, care a fost introdusã

la studenþi prin Legea Învãþãmântului din 1948 ºi pentru aspiranþi prin acest decret

din 1950.

La 1 martie 1950, la cel mai înalt nivel de conducere, s-a decis ca sã fie

închise Oficiile (Institutele) de informaþii american, englez, italian ºi francez,

care aduceau cãrþi, filme etc. ºi care erau frecventate de mulþi români, îndeosebi

intelectuali, studenþi, elevi. Timp de un deceniu ºi jumãtate s-a putut acredita

sloganul conform cãruia „Lumina vine de la rãsãrit”, adicã din Uniunea Sovieticã.
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Abia dupã retragerea trupelor sovietice din România, în anul 1958 ºi mai

ales dupã Declaraþia din aprilie 1964 a PMR (Partidul Muncitoresc Român)

presiunea a mai scãzut ºi s-au fãcut primii paºi spre reluarea contactelor cu centrele

de culturã din Europa Occidentalã.

Hotãrârea Consilului de Miniºtri nr.511 din 19 mai 1950 privind organizarea

practicii în producþie pentru elevi ºi studenþi, stabileºte:

– Practica în producþie este parte organicã a procesului de învãþâmânt, care

are ca scop completarea, întãrirea ºi aplicarea cunoºtinþelor teoretice.

– Practica se efectueazã în cele mai bune întreprinderi.

– Fiecãrei instituþii de invãþâmânt i se repartizeazã anumite întreprinderi pe

timp îndelungat, obþinându-se astfel o legãturã strânsã între instituþia de învãþâmânt

ºi întreprindere, cât ºi o continuitate în lucrãrile de practicã.

– Instituþiile de învãþâmânt vor încheia convenþii cu întreprinderile, indicând

termenele de practicã ºi numãrul de practicanþi.

– Repartizarea elevilor ºi studenþilor se va face pe grupe.

– Practica se va desfãºura pe baza unui program de practicã, întocmit de

instituþiile de învãþâmânt superior, aprobat de Ministerul Invãþãmântului Public ºi

care cuprinde eºalonat, pe zile, diferitele lucrãri ºi activitãþi ce trebuie efectuate

de studenþi.

– Programarea trebuie sa fie astfel întocmitã încât studentul sã treacã mai

intâi succesiv ºi apoi în ansamblu prin principalele faze ale procesului de producþie.

Studenþii ºi elevii sunt obligaþi sã noteze zilnic activitatea lor în carnetul de practicã

ºi sã întocmeascã la sfârºitul practicii o dare de seamã asupra îndeplinirii programei

stabilite.

– Darea de seamã va fi examinatã de cãtre delegatul întreprinderii care va

întocmi un referat amãnunþit.

– Profesorul de specialitate va verifica carnetul de practicã, va aprecia darea

de seamã a studentului, ºi, þinând cont de referatul delegatului întreprinderii, va

da nota.

– Conducerea generalã didacticã-metodologicã a practicii revine rectorului,

directorului de studii ºi decanului.

– Întreprinderea va însãrcina pe unul din specialiºtii noi calificaþi cu

conducerea generalã a practicii, iar îndrumarea directã a practicanþilor în ateliere,

secþii etc. revine specialiºtilor care lucreazã permanent în ele, fiecãruia dintre

aceºtia încredinþând-i-se maximum 10 practicanþi.

– Conducãtorii întreprinderilor sunt direct rãspunzãtori de pregãtirea

organizatoricã a practicii ºi de asigurarea condiþiilor adecvate de muncã, cazare ºi

hrãnire a elevilor ºi studenþilor.

– Elevii ºi studenþii bursieri vor continua a primi bursele pe durata practicii.

– În timpul practicii în producþie, studenþii ºi elevii primesc îmbrãcãminte

de lucru ºi protecþie în aceleaºi condiþii ca ºi salariaþii permanenþi ai întreprinderii.
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– Neexecutarea practicii duce la nepromovare; când aceasta un are loc din

motive de forþã majorã, precum ºi obþinerea de calificative necorespunzatoare la

practicã, obligã la refacerea ei în urmãtorul an de studii.

– În timpul practicii în producþie elevii ºi studenþii se supun în întregime

regulamentului interior al întreprinderii, inclusiv normelor de frecvenþã.

– La sfârºitul practicii elevii ºi studenþii vor fi supuºi unui examen de

specialitate la întreprindere pentru obþinerea unei calificãri (monteur, fochist etc.).

Decretul nr. 167 din 11 iulie 1950 al Prezidului Marii Adunãri Naþionale

privind reglementarea cãminelor ºi cantinelor studenþeºti ºi repartizarea burselor

pentru studenþi, a stabilit, în esenþã:

– Ministerul Învãþãmântului Public conduce, coordoneazã ºi supravegheazã

justa folosire a mijloacelor materiale acordate de Stat pentru studenþi, atât în

instituþiile de învãþãmânt superior pe care le administreazã direct, cât ºi în cele

care se aflã în administrarea altor ministere sau organe centrale de stat;

– Organizarea ºi administrarea cãminelor ºi cantinelor, asigurarea apro-

vizionãrii lor, precum ºi a inventarului necesar, repartizarea nominalã a burselor,

ca ºi orice alte activitãþi privind asigurarea condiþiilor de viaþã ale studenþilor, trec

în sarcina ºi rãspunderea universitãþilor ºi instituþiilor de învãþãmânt superior;

– Rectorul rãspunde de justa folosire a mijloacelor materiale puse la dis-

poziþie de Stat;

– Se înfiinþeazã la Direcþia Învãþãmântulu Superior din Ministerul Învãþã-

mântului Public un Serviciu social – administrativ, precum ºi în cadrul direcþiilor

administrative din universitãþi ºi institute un astfel de serviciu social-administrativ

care repartizeazã pe studenþi în cãmine ºi întocmeºte materialul statistic documentar

necesar conducerii universitãþii sau institutului pentru a atribui nominal bursele;

– Ministerul Învãþãmântului Public repartizeazã bursele pe unitãþi ºi institute;

– Comisia de repartizare a burselor în universitate (institut) este alcatuitã

din rector, director de studii, delegatul catedrei de marxism-leninism, secretarul

organizaþiei P.M.R. *, delegatul sindicatului ºi delegatul organizaþiei U.T.M. **;

– În fiecare centru universitar o Comisie de sprijin, coordonare ºi control

(sub îndrumarea Comisiei de Stat pentru aplicarea legii sfaturilor populare ºi a

Ministerul Învãþãmântului Public) repartizeazã spaþiul locativ pentru cãmine,

înlesneºte aprovizionarea cantinelor prin centre de aprovizionare ºi controleazã

buna gospodãrire a cãminelor ºi cantinelor, comisia fiind alcatuitã din preºedintele

Comitetului provizoriu local, delegatul Ministerului Învãþãmântului Public,

delegatul Comitetului judeþean U.T.M. ºi Delegatul Consiliului judeþean sindical.

* P.M.R. (Partidul Muncitoresc Român).
** U.T.M. (Uniunea Tineretului Muncitor).
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Se abrogã Decretul nr. 353 din 1 decembrie 1948.

Decretul nr. 180 din 13 iulie 1950 al Prezidiului Marii Adunãri Naþionale

pentru reglementarea repartizãrii în producþie ºi în instituþiile de învãþãmânt

superior a absolvenþilor de învãþãmânt superior, stabileºte:

– Repartizarea absolvenþilor se face de Comisa Guvernamentalã instituitã

în acest scop prin hotãrâre a Consiliului de Miniºtri.

– Repartizarea se face dupã specialitatea pe care au urmat-o absolvenþii,

conducerile unitãþilor socialiste la care au fost repartizaþi absolvenþii fiind rãs-

punzãtori de justa lor folosire.

– Absolvenþii sunt obligaþi sã lucreze în cadrul unitãþilor socialiste la care

au fost repartizaþi, timp de trei ani socotiþi de la data prezentãrii la locul de muncã.

– Absolvenþii au dreptul la o lunã de vacanþã înainte de a se prezenta la

locul de muncã, socotitã de la data comunicãrii în scris a repartiþiei, bursierii

având dreptul sã primescã bursa ºi pe aceastã lunã.

– În mod excepþional Comisia Guvernamentalã va putea schimba

repartizarea absolvenþilor, aprobând ca ei sã lucreze în afara specialitãþii.

– Unitãþile socialiste nu pot angaja absolvenþi decât în baza repartiþiei fãcute

de Comisia Guvernamentalã.

Hotãrârea Consiliului de Miniºtri nr.956 din 2 septembrie 1950 privind

crearea ºi modificarea unor instituþii de învãþãmânt superior, la articolul 3 stabileºte

cã: În cadrul instituþiilor de învãþãmânt superior vor putea funcþiona secþii de

cursuri serale si secþii de cursuri fãrã frecvenþã. Determinarea acestor secþii,

precum ºi fixarea normelor de organizare ºi funcþionare a lor se vor face prin

decizii ale Ministerului Învãþãmântului Public.

În septembrie 1950, profesorul Lazãr Stoicescu a fost eliberat din funcþia

de rector al Institutului Politehnic din Bucureºti. A fost delegat în aceastã funcþie

prorectorul Constantin Cârciumãrescu.

Hotãrârea Consiliului de Miniºtri nr.1121 din 20 octombrie 1950 privind

cumulul de funcþii, a stabilit urmãtoarele:

– Cumulul de funcþii se admite numai în caz de necesitate ºi numai cu

aprobarea scrisã a unitãþii tutelare celei în care angajatul are serviciul de bazã ºi al

celei tutelare unde urmeazã sã cumuleze;

– Angajaþii sunt obligaþi sã îndeplineascã orele de program la întreprinderea

sau instituþia de bazã, în caz contrar neadmiþându-se cumulul;

– În mod special se admite ca angajaþii de toate categoriile sa deþinã funcþii

didactice, fiind retribuiþi în funcþie de munca pe care o presteazã, cu cota parte a

salariului respectiv ºi numai pentru orele efectiv prestate, dar nu mai mult de 50%

din salariul tarifar al bazei;

Pe timpul vacanþei personalul didactic (care cumuleazã) va primi media

salariului inclusiv orele suplinite;
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– Cumulul se aprobã numai în unitãþi diferite, cu excepþia medicilor ºi

personalului didactic care pot cumula în aceeaºi unitate.

În anul ºcolar 1950-1951, Institutul Politehnic din Bucureºti va mai avea în

structura sa Facultatea de Ingineri Economiºti, Facultatea de Metalurgie ºi

Facultatea de Energeticã, iar Facultatea de Textile funcþioneazã în Institutul

Politehnic din Bucureºti pâna în anul ºcolar 1951-1952.

Potrivit statelor de funcþiuni ºi de personal didactic, facultãþile Institutului

Politehnic din Bucureºti, în anul universitar 1950-1951, au fost încadrate dupã

cum urmeazã:

CURSURI NORMALE

I. Facultatea de Electrotehnicã

1. Catedra de Marxism-leninism: Dumitru Petrescu, profesor ºef de catedrã;

Paul Luchian, profesor; Alexandra Sidorovici, conferenþiar – adjunct ºef de catedrã;

Pavel Câmpeanu, Paul Cornea, Marcel Jianu, Ion Marinescu, Nicolae Racoveanu

ºi Oliver Sabãu, conferenþiari; Virgil Ioanid, Gheorghe Manheim, Cornel Manu,

Enache Soare ºi Marcel Voinescu, ºefi de lucrãri; Ludovic Boer, Alexandru Chirilã,

Maria Dragnea, Policarp Dumitrescu, Bela Dunãreanu, Iosif Fewerstein, Dumitru

Galeº, Ion Ghimesan, Petre Grunwald Grancea, Teodor Huc, Septimiu Ijacu,

Alexandru Marcu, Ion Morzi, Gheorghe Nini, Gheorghe Pilu, Silvia Russo, Paul

Sfetcu, Alice Silvestru, Anton Szabo, Iacob Thaler ºi Constantin Vlãdãreanu,

asistenþi.

Cabinetul de Marxism-leninism: Arthur Auschi, ºef de lucrãri; Charlotte

Neuman ºi Gheorghe Nini, asistenþi.

2. Catedra de Economie Politicã: ªtefan Voicu, profesor-ºef de catedrã;

Simion Constantin ºi Valter Russu, conferenþiari; Rozalia Chira, Veiner Pascu,

Oscar Salzberger ºi Alfred ªtefaniu, ºefi de lucrãri; Sabin Antonescu, Ion Burtan,

Gheorghe Constantinescu, Dumitru Cornea, Adina Gerard, Teodor Giura, Sorana

Heschea, Gheorghe Maior, Maria Nãdejde ºi Corneliu Predescu, asistenþi.

3. Catedra de Fizicã Tehnicã: ªtefan Vencov, profesor-ºef de catedrã; Aurel

Munteanu ºef de lucrãri; Theodor Badescu ºi Candida Oancea-Gheorghiþã,

asistenþi.

4. Catedra de Matematici Superioare: Nicolae Cioranescu, profesor – ºef

de catedrã; Nicolae Teodorescu, profesor; Ion G. Sabac, conferenþiar; Marcel

Roºculeþ, ºef de lucrãri; Dumitru Mavrodin, Teodor Popa ºi Walter Rudner,

asistenþi.

5. Catedra de Chimie: Dumitru Bardan, profesor-ºef de catedrã ºi Dumitru

Camboli asistent.

6. Catedra de Mecanicã: Rudolf Woinaroschi, profesor – ºef de catedrã;

Paul Barany ºi Gaston Nahmias, asistenþi.

7. Catedra de Geometrie Descriptivã ºi Desen; Constantin Slãtineanu,

conferenþiar – ºef de catedrã; Valentin Ivanovici ºi Tase Mihãilescu, asistenþi.
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8. Catedra de Rezistenþa Materialelor: Camil Mitescu, profesor – ºef de

catedrã; Alexandru Miºu, ºef de lucrãri ºi Sergiu Calmanovici, asistent.

9. Catedra de Electrotehnicã: Remus Rãduleþ, profesor-ºef de catedrã; Ion

S. Antoniu, conferenþiar; Cristea Roman, ºef de lucrãri; Iosub Chernstbraun,

Hermina Kliger, Florin Manea, Constantin Mocanu ºi Petre Stoianovici, asistenþi.

10. Catedra de Materiale Electrotehnice: Ion Lãzãrescu, conferenþiar.

11. Catedra de Tehnica Tensiunilor Înalte: Martin Bercovici, profesor-ºef

de catedrã; Eugen Potolea, asistent.

12. Catedra de Tehnica Securitãþii în Instalaþiile Electrice: Ion Constan-

tinescu, conferenþiar.

13. Catedra de Mãsuri Electrice ºi Construcþia Instrumentelor: Alexandru

Popescu, profesor – ºef de catedrã; Cristina Popescu, ºef de lucrãri; Remi Herescu

ºi Sanda Mastero, asistenþi.

14. Catedra de Aparate Electrice: Carol Steinberg, profesor-ºef de catedrã;

Vlad Rãdulescu, conferenþiar; Octavian Smighelschi, ºef de lucrãri; Andrei

Þugulea, asistent.

15. Catedra de Pile, Acumulatori, Galvanizare: Lazãr Fischman, confe-

renþiar.

16. Catedra de Electrocãldurã: Vlad Rãdulescu, conferenþiar.

17. Catedra de Lãmpi ºi Corpuri de Iluminat: Emil Ionescu, conferenþiar.

18. Catedra de Teoria Mecanismelor ºi Maºinilor: Gheorghe Lazaride,

conferenþiar.

19. Catedra de Maºini Electrice: Ion S. Gheorghiu, profesor-ºef de catedrã;

Silviu Ekstein, conferenþiar; Constantin Lazu ºi Teodor Petrescu, ºefi de lucrãri;

Alexandru Fransua, Virgil Lefter, Sigismund Schleicher, Nicolae ªtefãnescu ºi

Nicolae Vernescu, asistenþi.

20. Catedra de Proiectarea Maºinilor Electrice: Ion S. Gheorghiu, pro-

fesor-ºef de catedrã; Emil Aredt ºi Anton Schwefelberg, asistenþi.

21. Catedra de Maºini Electrice Speciale: Emil Drãgãnescu, conferenþiar.

22. Catedra de Construcþia ºi Fabricaþia Maºinilor Electrice: Dumitru

Niculescu, conferenþiar.

23. Catedra de Acþionãri Electrice: Dorel Damsker, ºef de lucrãri.

24. Catedra de Centrale ºi Reþele: Gheorghe Hortopan, conferenþiar.

25. Catedra de Tehnologia Materialelor: ªtefan Coºutã, conferenþiar ºi

Vasile Ghiocel, asistent.

26. Catedra de Organe de Maºini: Paul Brãtescu, profesor ºi Cornel

Brezeanu, asistent.

27. Catedra de Maºini Termice ºi Hidraulice: Titus Grecu, conferenþiar ºi

Adrian Bãrbulescu, asistent.
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28. Catedra de Circuite Electrice: Tudor Tãnãsescu, profesor-ºef de catedrã;

Mina Drãghicescu, ºef de lucrãri; Vlad Pauker ºi Alexandru Preda, asistenþi;

Mihalache Negoescu, preparator.

29. Catedra de Tuburi Electronice: Tudor Tãnãsescu, profesor; M. Berladschi

ºi Mihai Corneliu Drãgãnescu, asistenþi.

30. Catedra de Electrotehnicã ºi Energia Industrialã: Cristofor Vazaca,

profesor.

31. Catedra de Automatizãri ºi Control Electric: Cristofor Vazaca, profesor

ºi Meinhard Mayer, asistent.

32. Catedra de Aparate Electrice: Roman Stere, conferenþiar ºi Aurel

Georgescu, asistent.

33. Catedra de Tehnica Vidului ºi Construcþia Tuburilor Electronice: Paul

Drãghicescu, conferenþiar.

34. Catedra de Pedagogie: Stoian Stanciu, profesor ºi Vasile Nicolau,

conferenþiar.

35. Catedra de Mãsuri de Înaltã Frecvenþã: Edmond Nicolau, profesor ºi

Alexandru Popescu, asistent.

36. Catedra de Materiale ºi Piese Electronice: Paul Dan, conferenþiar.

37. Catedra de Aplicaþiile Electronicii: Mihail Popescu, conferenþiar.

38. Catedra de Bazele Radiotehnicii: Gheorghe Cartianu, profesor-ºef de

catedrã; Mihail Popescu, ºef de lucrãri; Gheorghe Balaci ºi Adrian Valeriu,

asistenþi.

39. Catedra de Filtre, Linii ºi Antene: Gheorghe Cartianu, profesor ºi George

Rulea, asistent.

40. Catedra de Emiþãtori: Alexandru Spãtaru, profesor ºi Viniciu Nicolescu,

asistent.

41. Catedra de Receptori: Alexandru Spãtaru, profesor ºi Ion Teodorescu,

asistent.

42. Catedra de Bazele Radiolocaþiei ºi Televiziune: Mircea Bubulac, con-

ferenþiar.

43. Catedra de Propagare ºi Antene: Edmond Nicolau, conferenþiar.

44. Catedra de Telefoane ºi Curenþi Purtãtori: Sergiu Condrea, profesor ºi

Alexandru Marcel Andrei, asistent.

45. Catedra de Telegrafie ºi Semnalizãri: Aurel Dumitrescu, conferenþiar.

46. Catedra de Educaþie Fizicã: Ecaterina Nicolescu, ºef de lucrãri; Georgeta

Chiriac, Nicolae Cruli ºi Pierre Eremia, asistenþi.

47. Catedra de Electroacusticã: Matei Marinescu, profesor ºi Radu Vrân-

ceanu, asistent.

48. Catedra de Studiouri ºi Înregistrãri: Ernest Gross, conferenþiar.

49. Catedra de Limba Rusã: Anatolie Selivanov, lector; Sergiu Stroganov

ºi Natalia Talpeghin, asistenþi.
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50. Catedra de Economia Înterprinderilor ºi Organizarea Producþiei:

Constantin Atanasiu, conferenþiar ºi Natalia Nicolae, asistent.

II. Facultatea de Mecanicã

1. Catedra de Algebrã Superioarã ºi Analiticã: Constantin Ionescu – Bujor,

profesor-ºef de catedrã; Adolf Saichin, ºef de lucrãri; Jean Blum ºi Dumitru

Flondor, asistenþi.

2. Catedra de Geometrie Analiticã: Elena Murgulescu, conferenþiar ºi

Veronica Istrate, asistent.

3. Catedra de Matematici Speciale ºi Aplicate: Gheorghe D. Simionescu,

conferenþiar ºi Marcian Gutman, asistent.

4. Catedra de Geometrie Descriptivã: Haralambie Ionescu, conferenþiar;

Ion Cioroiu ºi Traian Nicolescu, asistenþi.

5. Catedra de Desen Tehnic: Paulus Saniascki, conferenþiar; Samson Kaunitz

ºi Dumitru Micºulescu, asistenþi.

6. Catedra de Fizicã: Nicolae Stãnescu, conferenþiar ºef de catedrã ad-

junct; Haralambie Sorin, ºef de lucrãri ºi Florica Popescu Spãtaru, asistent.

7. Catedra de Chimie Generalã: Francisc Albert, conferenþiar ºi Nicolae

Cãplescu, asistent.

8. Catedra de Mecanicã Tehnicã: Alexandru Stoenescu, profesor; Mihai

Atanasiu ºi Constantin Mihãilescu, asistenþi.

9. Catedra de Rezistenþa Materialelor: Gheorghe Buzdugan, profesor;

Gheorghe Gradin, ºef de lucrãri; Maty Roll Blumenfeld ºi Augustin Petre, asistenþi.

10. Catedra de Tehnologia Materialelor: Constantin Popovici, profesor ºef

de catedrã; Dumitri Niculescu ºi Victor Sava, asistenþi.

11. Catedra de Metalurgie Fizicã: Suzana Gâdea, conferenþiar ºi Gizela

Rosner, asistent.

12. Catedra de Teoria Mecanismelor ºi Maºinilor: Alexandru Seleºteanu,

conferenþiar ºef de catedrã ºi Constantin Tuzu, asistent.

13. Catedra de Organe de Maºini: Gheorghe Manea, profesor ºef de catedrã;

Nicolae Soneriu ºef de lucrãri; Constantin Bastache, Vasile Gheleºel ºi Emil

Rizescu, asistenþi.

14. Catedra de Termotehnicã: Lazãr Stoicescu, profesor ºef de catedrã;

Mircea Ghiliceanu ºi Ioan Nerescu, asistenþi.

15. Catedra de Electrotehnicã ºi Aplicaþiile ei Industriale: Ioan Breazu,

conferenþiar; Paul Dan ºi Petre Stoianovici, asistenþi.

16. Catedra de Maºini Unelte: Titus Costescu, conferenþiar ºi Francisc

Rosza, asistent.

17. Catedra de Maºini de Ridicat ºi Transportat: Hugo Segall, conferenþiar

ºi Iacob Nissim, asistent.

18. Catedra de Maºini de Forþã: Izrael Schachter, conferenþiar.
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19. Catedra de Tehnica Securitãþii ºi Protecþia Muncii: Iancu Marcu,

conferenþiar.

20. Catedra de Amenajarea, Organizarea ºi Planificarea Întreprinderilor:

Constantin Atanasiu, profesor.

21. Catedra de Mãsurãtori Termotehnice ºi Aparataj de Control: Mircea

Soare, conferenþiar ºi Marcel Biener, asistent.

22. Catedra de Mãsurãtori ºi Toleranþe: Florin Oniþoiu, conferenþiar ºef de

catedrã.

23. Catedra de Teoria Tãierii Metalelor: Zoltan Duca, conferenþiar.

24. Catedra de Calcul ºi Construcþia Maºinilor Unelte: Emil Botez, profesor;

Ionel Diaconescu ºi Constantin Sãceanu, asistent.

25. Catedra de Pregãtirea Lucrului: Zoltan Duca, conferenþiar ºi Petre

Drãnescu, asistent.

26. Catedra de Fundaþii ºi Vibraþii: Leon Hamburger, conferenþiar.

27. Catedra de Maºini Unelte Speciale: Herbert Cozin, conferenþiar ºi Avram

Stembler, asistent.

28. Catedra de Calcul ºi Construcþia Sculelor ºi Dispozitivelor: Victor

Radeþchi, conferenþiar ºi Titus Nicoarã, asistent.

29. Catedra de Calcul ºi Construcþia Aparatelor pentru Mãsuri Mecanice:

Mircea Iliescu, conferenþiar ºi Andrei Peter, asistent.

30. Catedra de Tehnologia Mecanicii Fine: Gheorghe Diaconescu,

conferenþiar.

31. Catedra de Metrologie: Florin Oniþiu, conferenþiar.

32. Catedra de aparate Optice: Raul Septilici, conferenþiar.

33. Catedra de Maºini de Precizie: Gheorghe Fieger, asistent.

34. Catedra de Mecanica Fluidelor: Dumitru Dumitrescu, conferenþiar ºi

Rose Toth, asistent.

35. Catedra de Calcul ºi Construcþia Maºinilor ºi Turbinelor cu Aburi:

Alexandru Seleºteanu, profesor; Dan ªtefãnescu, ºef de lucrãri ºi Titus Grecu,

asistent.

36. Catedra de Cazane ºi Focare: Paul Szell, conferenþiar.

37. Catedra de Construcþia Cazanelor ºi Focarelor: ªtefan Gheorghiu,

profesor ºi Nicolae Dãnilã, asistent.

38. Catedra de Instalaþii de Încãlzire ºi Condiþionãri: Victor Popescu,

conferenþiar.

39. Catedra de Centrale de Forþã Termice: Mircea Postelnicu, conferenþiar.

40. Catedra de Compresoare ºi Instalaþii Frigorifice: Gheorghe Rohr,

conferenþiar.

41. Catedra de Instalaþii de Rãcire ºi Temperaturi Joase: D. Schleijer, con-

ferenþiar.
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42. Catedra de Construcþii de Dispozitive Frigorifice ºi Izolaþii: Gheorghe

Rohr, conferenþiar.

43. Catedra de Calcul ºi Construcþia Motoarelor cu Combustie Internã:

Constantin Aramã, profesor ºef de catedrã; Sever Trestian, ºef de lucrãri ºi Marieta

Grigoriu, asistent.

44. Catedra de Motoare Speciale de Tracþiune: George Bãrãnescu, con-

ferenþiar ºi Adrian Vasilescu, asistent.

45. Catedra de Compresoare: Constantin Aramã, conferenþiar.

46. Catedra de Motoare Uºoare de Tracþiune: Constantin Aramã,

conferenþiar.

47. Catedra de Mecanica Fluidelor ºi Hidraulicã: Dumitru Dumitrescu,

profesor ºef de catedrã ºi ªtefan Zarea, asistent.

48. Catedra de Calcul ºi Construcþia Turbinelor Hidraulice: Dorin Pavel,

profesor.

49. Catedra de Calcul ºi Construcþia Pompelor ºi Ventilatoarelor: Marcu

Iancu, profesor ºi Iosif Auslander, asistent.

50. Catedra de Instalaþii ºi Reþele pentru Transportul Fluidelor: Radu Priºcu,

conferenþiar ºi Paul Wiesner, asistent.

51. Catedra de Centrale de Forþã Hidraulice: Gheorghe Cioarã, conferenþiar.

52. Catedra de Sisteme de Tracþiune ºi Material Rulant: Ion Babeº, ºef de

lucrãri.

53. Catedra de calcul ºi Construcþia Locomotivelor: Cornel Stamatescu,

profesor ºef de catedrã ºi Heinreich Weinberg, asistent.

54. Catedra de Dinamica Locomotivelor: Gheorghe Eliade, conferenþiar.

55. Catedra de Tehnologia Materialului de Vagon: Mircea Aldea, ºef de

lucrãri.

56. Catedra de Calcul ºi Construcþia Vagoanelor: Gheorghe Ionescu,

conferenþiar ºi Teodor Charas, asistent.

57. Catedra de Automobile, Tractoare: Constantin Ghiulai, conferenþiar ºi

Constantin Gheorghe, asistent.

58. Catedra de Tramvaie, Troilebuze: Nicolae Sonariu, conferenþiar.

59. Catedra de Instalaþii de Garare ºi Exploatarea Materialului Rulant:

ªtefan Cuºuta, conferenþiar.

60. Catedra de Mecanica Fluidelor ºi Aerodinamicã: Elie Carafoli, profesor

ºef de catedrã; Teodor Oroveanu, asistent ºi Constantin Popescu, preparator.

61. Catedra de Mecanica Avionului: Nicolae Tipei, conferenþiar.

62. Catedra de Calcul ºi Construcþia Avionului: Ioan Grossu, profesor ºi

Eufimie Moisei, asistent.

63. Catedra de Tehnologia Fabricãrii Avionului: Mihai Popescu, profesor.

64. Catedra de Calcul ºi Construaþia de Motoare Speciale de Avion:

Alexandru Stratilescu, conferenþiar ºi Izrael Muller, asistent.
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65. Catedra de Tehnologia Materialului de Avion ºi Motor: Mihai Popescu,

profesor.

66. Catedra de Aparate, Agregate ºi Accesorii de Bord: Vladimir Stângaciu,

conferenþiar.

67. Catedra de Exploatarea Avionului ºi Aviaþiei Comerciale: Vladimir

Stângaciu, conferenþiar.

68. Catedra de Construcþia Navelor: Nicolae Pârâianu, conferenþiar.

69. Catedra de Macanica Navelor: Ilie Dinu, profesor ºef de catedrã.

70. Catedra de Navigaþie ºi Instrumente de Bord: Vasile Marcu, conferenþiar.

71. Catedra de Instalaþii Portuare ºi Exploatare de ªantier Naval: Nicolae

Pârâianu, conferenþiar.

72. Catedra de Limba Rusã: Isac Walderman, lector; Sofia Garbuz, Claudia

Marcu, Maria Mandey ºi Margareta Tamara, asistenþi.

73. Catedra de Educaþie Fizicã: Nicolae Dumitrescu, asistent.

III. Facultatea de Chimie Industrialã

1. Catedra de Limba Rusã: Rahil Rorer, lector; Tatiana Lazu, Claudia Marcu

ºi Mina Tarden, asistenþi.

2. Catedra de Matematici Generale: Nicolae Racliº, profesor; Virgil

Bogdãnescu, ºef de lucrãri; Uscher Margestern ºi Teodor Teodoreanu, asistenþi.

3. Catedra de Fizicã: Margareta Valeriu, conferenþiar; Marcel Atanasiu, ºef

de lucrãri ºi Adina Marcovici, asistent.

4. Catedra de Mecanicã ºi Rezistenþa Materialelor: Mihail Sarian, profesor;

Emil Caragheorghe ºi Sorin Dumitrescu, asistenþi.

5. Catedra de Geometrie Descriptivã ºi Desen: Mircea Iorga, conferenþiar

ºi Aurel Marinescu, asistent.

6. Catedra de Chimie Organicã: Costin Neniþescu, profesor; Vasile Vântu,

ºef de lucrãri; Margareta Avram, Colomba Lupu, Iancu Mintzer ºi Ileana Necºoiu,

asistenþi.

7. Catedra de Chimie Anorganicã: Petru Spacu, profesor; Gleb Hlevca ºi

Despina Pirtea, ºefi de lucrãri; Cornelia Bejan, Margareta Braºoveanu, Maria

Hlevca, Evdochia Nicolau, Florica Popescu ºi Grigore Teodorescu, asistenþi;

Filofteia Roboiu ºi Iuliu Schertzer, preparatori.

8. Catedra de Chimie Fizicã: Iosif Ausländer, profesor; Dumitru Sãndulescu,

ºef de lucrãri; Claudia Buzescu ºi Tiberiu Visky, asistenþi.

9. Catedra de Minerologie, Cristalografie, Petrografie ºi Geologie:

Alexandru Codarcea, profesor ºi Liviu Roºca, asistent.

10. Catedra de Aparate, Instalaþii ºi Procedee: Emilian Bratu, profesor;

Alexandru Huch, ºef de lucrãri; Aniºoara Constantin, Gheorghe Iliescu, Raul Mihail

ºi Elly Ruckenstein, asistenþi.

11. Catedra de Termotehnicã: Mihai Ionescu, conferenþiar; Marius

Ghizdãreanu ºi Marieta Nicolae, asistenþi.
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12. Catedra de Tehnologia Mecanicã ºi Organe de Maºini: Mihai Renert,

conferenþiar; Ion Cristian ºi Nicolae Dumitrescu, asistenþi.

13. Catedra de Utilaj ºi Cuptoare Industriale pentru Materiale de

Construcþii: Emanuel Beilich, conferenþiar ºi Marieta Nicolae, asistent.

14. Catedra de Electrotehnicã: Adrian Valeriu, conferenþiar ºi Constantin

Manolescu, asistent.

15. Catedra de Tehnologie Organicã Generalã: Iosif Drimus, conferenþiar

ºi Petre Olteanu, ºef de lucrãri.

16. Catedra de Tehnologia Produselor Farmaceutice: Ecaterina Ciorãnescu,

conferenþiar ºi Iuliu Pogany, asistent.

17. Catedra de Tehnologia Coloranþilor: Hipolit Sanielevici, conferenþiar,

ºi Iuliu Pogany, asistent.

18. Catedra de Tehnologia Cauciucului: Cornel Gincoiaºu, conferenþiar.

19. Catedra de Tehnologia Maselor Plastice: Ion Costescu, ºef de lucrãri.

20. Catedra de Tehnologia Materiilor Grase, Lacuri ºi Vopsele: Iosif Drimus,

conferenþiar ºi Edith Solomon, asistent.

21. Catedra de Cocsificare, Prelucrarea Gudroanelor ºi Distilare Lentã:

Isac Blum, profesor ºi Friederich Bolchi, asistent.

22. Catedra de Gazeificarea Combustibililor: Isac Blum, conferenþiar ºi

Martin Rosenberg, asistent.

23. Catedra de Tehnologie Chimicã Generalã: Tudor Ionescu, profesor;

Constantin Fastiropol ºi Maria Goruneanu, ºefi de lucrãri ºi V. Cristoloveanu,

asistent.

24. Catedra de Electrochimie: Ion Atanasiu, profesor; Lia Miron ºi Edith

Ungar, asistenþi.

25. Catedra de Metalurgie Generalã: ªtefan Mantea, conferenþiar.

26. Catedra de Ceramicã Refractarã: Radu Dinescu, ºef de lucrãri.

27. Catedra de Tehnologia Acizilor, Bazelor ºi Sãrurilor: Natie

Mendelsohon, conferenþiar ºi Octav Mascuna, asistent.

28. Catedra de Tehnologia Azotului ºi Îngrãºãmintelor: Ulise Corina,

conferenþiar ºi Andrei Kalman, asistent.

29. Catedra de Tehnologia Produselor Anorganice de Mic Tonaj: Natie

Mendelsohn, conferenþiar.

30. Catedra de Chimie ºi Tehnologia Silicaþilor: ªerban Solacolu, profesor,

ºi Radu Dinescu, ºef de lucrãri.

31. Catedra de Tehnologia Materialelor de Construcþii: Gheorghe Gross,

conferenþiar ºi Aurelia Dinescu, asistent.

32. Catedra de Tehnologia Lianþilor ºi Prefabricatelor: Petre Voichescu,

conferenþiar ºi Aurelia Dinescu, asistent.

33. Catedra de Exploatare de Cariere: Leon Iancu, ºef de lucrãri.
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34. Catedra de Ceramicã Finã ºi Electroceramicã: Constantin Claudian,

conferenþiar.

35. Catedra de Tehnologia Sticlei: Constantin Claudian, conferenþiar ºi Sever

Gaºpar, asistent.

36. Catedra de Organizare ºi Planificare: Emil Mitescu, profesor ºi Vladimir

Kraft, asistent.

37. Catedra de Protecþia Muncii: Eugen Rãzmeriþã, conferenþiar.

38. Catedra de Aparate ºi Instalaþii din Industria Anorganicã: N. Petrescu,

conferenþiar.

39. Catedra de Aparate ºi Instalaþii din Industria Coloranþilor ºi

Medicamentelor: Alexandru Huch, conferenþiar;

40. Catedra de Aparate ºi Instalaþii Speciale pentru Industria Produselor

Macromoleculare: Alexandru Huch, conferenþiar;

41. Catedra de Aparate ºi Instalaþii Speciale pentru Cocserie: Ilie Barbu,

conferenþiar.

IV. Facultatea de Ingineri Economiºti

1. Catedra de Matematici Superioare: G.G. Constantinescu, profesor ºi

Victoria Slãtescu, asistent.

2. Catedra de Fizicã Tehnicã: Aurel Munteanu, conferenþiar ºi Alexandru

Tocic, asistent.

3. Catedra de Chimie Generalã: Mircea Ionescu, profesor ºi Oprea Ioniþã,

asistent.

4. Catedra de Mecanicã ºi Rezistenþa Materialelor: Izrael Schachter,

conferenþiar ºi Victor Ghia, preparator.

5. Catedra de Geografie Economicã: Teodor Burcescu, ºef de lucrãri.

6. Catedra de Geometrie Descriptivã ºi Desen: Mihail Botez, profesor;

Mihail Botea, ºef de lucrãri ºi V. Tutunaru, asistent.

7. Catedra de Limba Rusã: Sima Weissman, lector.

Facultatea de ingineri economiºti ºi-a început activitatea în anul universitar

1950-1951.

V. Facultatea de Metalurgie

1. Catedra de Algebrã Superioarã ºi Analizã Matematicã: Gabriel Sudan,

profesor ºi Paul Barany, asistent.

2. Catedra de Geometrie Analiticã: Osias Schachter, conferenþiar.

3. Catedra de Geometrie Descriptivã: Mircea Iorga, conferenþiar.

4. Catedra de Desen Industrial: Mircea Iorga, ºef de lucrãri.

5. Catedra de Fizicã: Nicolae Bãrbulescu, conferenþiar ºi Alexandra Zoe

Tocic, asistent.

6. Catedra de Mecanicã ºi Rezistenþa Materialelor: Mihail Sarian, profesor

ºi Ion Persache, asistent.
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7. Catedra de Electrotehnicã: Gheorghe Dinca, conferenþiar.

8. Catedra de Termodinamicã ºi Maºini de Forþã: Mircea Ghiligeanu,

conferenþiar.

9. Catedra de Chimie Generalã: Augustin Pop, profesor.

10. Catedra de Chimie Analiticã: Petru Spacu, profesor ºi ªtefania Mucea,

asistent.

 11. Catedra de Chimie Fizicã: Gheorghe Costescu, profesor.

12. Catedra de Maºini ºi Instalaþii Metalurgice: Petre Dumitraºcu, confe-

renþiar.

13. Catedra de Mineralogie ºi Petrografie: Alexandru Codarcea, profesor.

14. Catedra de Teoria Proceselor Metalurgice: Alexandru Lupu, conferenþiar

ºi Florea Oprea, asistent.

15. Catedra de Electricitate ºi Electrotermie: Ion Atanasiu, profesor.

16. Catedra de Materii Prime ºi Auxiliare: Ovidiu Bolgiu, profesor ºi Pompei

Robeanu, preparator.

17. Catedra de Cuptoare Metalurgice ºi Tehnica Focului: Silviu Pop, confe-

renþiar ºi Moritz Frauchter, asistent.

18. Catedra de Prepararea Minereurilor Metalifere: I. Panu-Hubert,

conferenþiar.

19. Catedra de Limba Rusã: I. Recevschi, lector.

20. Catedra de Metalurgia Metalelor Neferoase: Alexandru Lupu, profesor

ºi Maria Popa, ºef de lucrãri.

21. Catedra de Siderurgie ºi Procedee Metalurgice Speciale: ªtefan Mantea,

profesor.

22. Catedra de Metalurgie Fizicã: Traian Negrescu, profesor; Georgeta Dan,

ºef de lucrãri ºi Irina Cornea, asistent.

23. Catedra de Tehnologie Mecanicã: Andrei Petrovici, conferenþiar.

Facultatea de Metalurgie s-a desprins din Facultatea de Chimie Industrialã.

Probabil cã în anul universitar 1950-1951 a funcþionat cu doi ani.

VI. Facultatea de Energeticã

1. Catedra de Fizicã: Dumitru Bârcã Gãllãþeanu, conferenþiar; Felix

Grumberg, Edmond Nicolau ºi Eugen Salgian, asistenþi.

2. Catedra de Matematici Superioare: Nicolae Teodorescu ºi Oscar

Kreindler, profesori; Ion ªabac, conferenþiar; Istrate Ghecian, Solomon Marcus

ºi Mihai Neagu, asistenþi.

3. Catedra de Mecanicã: Gabriela Þiþeica, conferenþiar; Radu Voinea, ºef

de lucrãri ºi Corneliu Stãnescu, asistent.

4. Catedra de Geometrie Descriptivã: Constantin Slãtineanu, conferenþiar

ºi Alexandru Vasiliu, asistent.

5. Catedra de Rezistenþa Materialelor: Gheorghe Buzdugan, profesor ºi

ªtefan Boticiu, asistent.
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6. Catedra de Chimie: Dumitru Bardan, profesor ºi Ion Hudea, asistent.

7. Catedra de Electrotehnicã: Constantin Budeanu, profesor ºef de catedrã;

Ion S. Antoniu, conferenþiar; Victor Iancovici, ºef de lucrãri; Ana Bensimin ºi

Viorica Hortopan, asistenþi ºi Radu Mironescu, preparator.

8. Catedra de Materiale Electrotehnice: Ion Lãzãrescu, conferenþiar.

9. Catedra de Tehnica Securitãþii în Instalaþiile Electrice: Cãlin Mihãilescu,

conferenþiar.

10. Catedra de Electronicã: Cristofor Vazaca, conferenþiar.

11. Catedra de Mãsuri Electrice: Alexandru Popescu, profesor; Adrian

Georgescu, ºef de lucrãri ºi Alexandru Timotin, asistent.

12. Catedra de Maºini Electrice: Cezar Partenie, profesor; Victor Ivanovici,

conferenþiar; Eugen Pavel, ºef de lucrãri; Valeriu Ciofu, George Podoascã ºi Iacob

Weissman, asistenþi.

13. Catedra de Teoria Mecanismelor ºi Maºinilor: Gheorghe Lazaride,

conferenþiar.

14. Catedra de Organe de Maºini: Paul Brãtescu, profesor ºi Gaston

Rotschilds, asistent.

15. Catedra de Tehnologia Metalelor: ªtefan Coºutã, conferenþiar ºi Gaston

Rotschilds, asistent.

16. Catedra de Centrale Electrice: Constantin Dinculescu, profesor ºef de

catedrã; Costin Motoi, conferenþiar; Emil Constantinescu, ºef de lucrãri ºi

Alexandru Miºu, asistent.

17. Catedra de Centrale, Reþele ºi Sisteme Electrice: Constantin Dinculescu,

profesor ºi Ioan Pomârleanu, asistent.

18. Catedra de Cazane ºi Combustibili: Mircea Postelnicescu, profesor ºi

Florentin Haralamb, asistent.

19. Catedra de Automatizarea Instalaþiilor Tehnice de Forþã: Ion Arsenie

Badea, conferenþiar.

20. Catedra de Reþele Termice ºi Conducte Tubulare: Victor Iliescu,

conferenþiar.

21. Catedra de Gospodãrirea Combustibililor în Centrale Electrice: Ion

Stãncescu, conferenþiar.

22. Catedra de Prepararea Apei: T. Piatcovischi, conferenþiar.

23. Catedra de Economie ºi Organizarea Energeticii: Ion Stãncescu,

conferenþiar.

24. Catedra de Termotehnicã: Emilian Maniþiu, profesor ºef de catedrã ºi

Petre Constantinescu, asistent.

25. Catedra de Motoare Termice: Dan ªtefãnescu, conferenþiar.

26. Catedra de Turbine ºi Turbocompresoare: Emilian Maniþiu, profesor.

27. Catedra de Maºini Termice ºi Hidraulice: Titus Grecu, conferenþiar.
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28. Catedra de Aparate de Mãsuri Termice: Costin Moþoi, conferenþiar.

29. Catedra de Hidraulicã Tehnicã ºi Aplicatã: Dumitru Dumitrescu,

profesor ºef de catedrã; Ovidiu Blaga ºi Paul Georgescu, asistenþi.

30. Catedra de Maºini Hidraulice: Dorin Pavel, profesor ºi Adrian

Bãrbulescu, asistent.

31. Catedra de Hidrometrie: Jean Boisnard, conferenþiar

32. Catedra de Montajul ºi Exploatarea Utilajului Hidroenergetic: Dorin

Pavel, profesor.

33. Catedra de Utilizarea Energiei Apelor: Gheorghe Cioarã, conferenþiar

ºi Iosif Marmelatein, asistent.

34. Catedra de Instalaþii Hidroenergetice: Corneliu Penescu, conferenþiar

ºi Nelu Weissman, asistent.

35. Catedra de Hidrologie Inginereascã: Ovidiu Bolgiu, conferenþiar.

36. Catedra de Reþele ºi Sisteme Electrice: Martin Bercovici, profesor ºef

de catedrã; Arie Arie, conferenþiar; Gleb Drãgan, ºef de lucrãri ºi Ion Iordãnescu,

asistent.

37. Catedra de Automatizãri ºi Telecomenzi în Instalaþiile Electrice: Corneliu

Penescu, conferenþiar.

38. Catedra de Curenþi de Scurt Circuit ºi Stabilitatea Reþelelor Electrice:

Martin Bercovici, profesor.

39. Catedra de Tehnica Tensiunilor Înalte: Martin Bercovici, profesor.

40. Catedra de Iluminat Electric: Arthur Stern, ºef de lucrãri.

41. Catedra de Utilizarea Energiei Electrice: Alexandru Vasiliu, profesor

ºi Gheorghe Crãciun, ºef de lucrãri.

42. Catedra de Electricitate în Mine, Petrol ºi Electrotermie: Nicolae

Moldoveanu, conferenþiar.

43. Catedra de Tracþiune Electricã: Dumitru ªerbãnescu, conferenþiar ºi

Dumitru Lãzãroiu, asistent.

44. Catedra de Aparate Electrice: Nicolae Gheorghiu, conferenþiar ºi

Gheorghe Cosmin, asistent.

45. Catedra de Limba Rusã: Eva Novac, lector: Marin Stern ºi Rozallia

Zoris, asistenþi.

Facultatea de Energeticã s-a desprins din Facultatea de Electrotehnicã ºi

funcþioneazã din anul universitar 1950-1951 cu toþi anii.

CURSURI PARALELE

Aceste cursuri au fost înfiinþate pentru muncitorii ºi tehnicienii veniþi din

producþie, mulþi dintre ei fãcând cursuri de liceu în doi ani, în loc de patru ani.

I. Facultatea de Electrotehnicã

 1. Catedra de Marxism-Leninism: Constantin Luca, Nicolae Teºa ºi Vladimir

Tudor, conferenþiari; Sara Alterescu ºi Martias Laufer, ºefi de lucrãri; Cornel
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Bãjenaru, Vera Berceanu, Carol Coter, Ion Dragomir, Clara Oestreicher, Ion

Roºianu, Mihai Silaghi ºi Elisabeta Stoian, asistenþi.

2. Catedra de Economie Politicã: Max Goldberg ºi Costicã Moraru, asistenþi.

3. Catedra de Limbã Românã: Gheorghe Maxim, lector ºi Ecaterina Antoniu,

asistent.

4. Catedra de Limba Rusã: Lidia Lescinscaia, lector ºi Veronica Chirilov,

asistent.

5. Catedra de Matematici Generale: Oscar Kreindler, profesor; Cezar Goºiþã

ºi Marin Dumitrescu, conferenþiari; Sofia Flexi, ºef de lucrãri; Marcel Cotariu ºi

Nicolae Donciu, asistenþi.

6. Catedra de Fizicã Tehnicã: Nicolae Dinculescu, conferenþiar; Eduard

Nicolau, asistent ºi Lidia Arcan, preparator.

7. Catedra de Desen Industrial: Constantin Slãtineanu, conferenþiar ºi

Teodor Tacorian, asistent.

8. Catedra de Mecanicã Tehnicã: Gabriela Þiþeica, conferenþiar ºi Vasile

Ionescu, asistent.

9. Catedra de Rezistenþa Materialelor: Alexandru Siliºteanu, conferenþiar.

10. Catedra de Chimie: Dumitru Bardan, conferenþiar ºi Traian Filotti,

asistent.

11. Catedra de Tehnologia Metalelor: Mihai Tãnãsescu, conferenþiar ºi Paul

Militaru, asistent.

12. Catedra de Bazele Electrotehnicii: Cristofor Vazaca, conferenþiar; Mircea

Gheorghiu ºi Gheorghe Moraite, asistenþi ºi Mihalache Negoescu, preparator.

13. Catedra de Materiale Electrotehnice: Cristina Popescu, conferenþiar.

II. Facultatea de Mecanicã

1. Catedra de Limba Românã: Vasile Nicolau, lector ºi Gheorghe Maxim,

asistent.

2. Catedra de Limba Rusã: Irina Olsenschi ºi Nelly Polisciuc, asistenþi.

3. Catedra de Matematici Generale: Constantin Ionescu Bujor, profesor;

Gheorghe D. Simionescu, conferenþiar; Vasile Bãdulescu, ºef de lucrãri; Dumitru

Boiangiu, Mariana Bratu, Dumitru Flondor, Teodor Mircea ºi Th. Teodorescu,

asistenþi.

4. Catedra de Fizicã: Nicolae Stãnescu, conferenþiar; Ana Boiangiu ºi Jean

Wagner, asistenþi.

5. Catedra de Chimie: Nicolae Cãplescu, ºef de lucrãri ºi Signe Apter,

asistent.

6. Catedra de Geometrie Descriptivã: Ozias Sachter, conferenþiar.

7. Catedra de Desen Tehnic: Aurel Mihãrtescu, conferenþiar, David Iancu

ºi Jean Moncea, asistenþi.

8. Catedra de Mecanicã: Emil Caragheorghe, profesor; Simion Calmanovici

ºi Ion Persache, asistenþi.
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9. Catedra de Rezistenþa Materialelor: Nicolae Vraca, conferenþiar ºi Dan

Pantazopol, asistent.

10. Catedra de Tehnologie Mecanicã: Ardaº Sarian, conferenþiar ºi Adrian

Huber, asistent.

III. Facultatea de Chimie Industrialã

1. Catedra de Limba Românã: Stela Teodorescu, lector ºi Florin Popescu,

asistent.

2. Catedra de Limba Rusã: David Kelson, lector ºi R. Hover, asistent.

3. Catedra de Matematici Generale: Virgil Bogdãnescu, conferenþiar; I.

Greif, ºef de lucrãri ºi Nicolae Donciu, asistent.

4. Catedra de Fizicã: Virgil Pavlu, conferenþiar ºi Simion Faur, asistent.

5. Catedra de Chimie Generalã: Aurel Ianu, conferenþiar ºi Angela Mastero,

asistent.

6. Catedra de Geometrie Descriptivã ºi Desen: Ion Cirtak, conferenþiar ºi

D. Rotaru, asistent.

7. Catedra de Mecanicã ºi Rezistenþa Materialelor: Radu Voinea, confe-

renþiar ºi Sergiu Ionescu, asistent.

8. Catedra de Chimie Analiticã: Dumitru Sãndulescu, conferenþiar; D.

Gãvãnescu ºi Florian Popescu, asistenþi.

9. Catedra de Chimie Fizicã: Dumitru Sãndulescu, conferenþiar ºi Tiberiu

Wisky, asistent.

10. Catedra de Chimie Organicã: Maria Goruneanu, conferenþiar ºi A.

Spiliadis, asistent.

11. Catedra de Tehnologie Mecanicã ºi Organe de Maºini: Mihai Renert,

conferenþiar ºi N. Dumitrescu, asistent.

Din tabelele prezentate la cursuri normale ºi cursuri paralele, prin catedre

trebuie sã înþelegem discipline de curs.

În anul 1951 au fost numite urmãtoarele cadere didactice: Constantin Aramã,

Gheorghe Buzdugan, Mircea Postelnicu ºi Alexandru Spãtaru, profesori; Arie

Avram, Suzana Gâdea, Titu Grecu, Edmond Nicolau ºi Radu Voinea, conferenþiari;

Gleb Drãgan, Nicolae Dobrovici, Marcel Roºculeþ ºi Dan ªtefãnescu, ºefi de

lucrãri; Anatolie Selivanov, lector; Sabin Antonescu, Theodor Bãdescu, Cornelia

Bejan, Maty Roll Blumenfeld, Paul Constantin Manolescu, Mihail Paul Neagu,

Angela Mateescu, Jean Moncea, Florea Oprea, Alexandru Preda, George Rulea,

Andrei Þugulea ºi Florin Manea, asistenþi.

Hotãrârea Consilului de Miniºtri nr.554 din 19 februarie1951 pentru

stabilirea unor drepturi elevilor ºi studenþilor, stabileºte:

– Alocaþia zilnicã în bani sau naturã, care se acordã elevilor ºi studenþilor

bursieri, numai pentru perioada de ºcolarizare este pentru studenþii de la institutele

de cãrbuni, minereuri, culturã fizicã ºi sport, suflãtori (de la Institutul de Muzicã)

de 75 lei;
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– Aceastã alocaþie se acordã numai pe timpul practicii celor de la oþelãrii,

furnale, laminoare, furaj ºi extracþie, geologie ºi pisciculturã;

– 90% dintre studenþii bursieri primesc 50% din cheltuielile de transport în

timpul vacanþelor, iar 10% costul integral al acestui transport cu trenul personal la

clasa a 3-a (articolul 4);

– 10% dintre studenþii bursieri primesc 1000 de lei pentru cheltuieli personale

(articolul 5);

– Se înfiinþeazã 200 burse republicane de 5000 de lei lunar care se acordã

studenþilor eminenþi, numrul de locuri pe instituþiile de învãþãmânt superior se

raporteazã anual de Ministerul Învãþãmântului Public (articolul 6);

– În cãmine se cazeazã numai studenþii bursieri; cei nebursieri vor fi cazaþi

numai dupã ce au fost cazaþi toþi bursierii; studenþii bursieri ce nu pot fi cazaþi în

cãmine primesc în plus 1000 lei pe lunã (articolul 8).

Decretul nr. 56 din 16 aprilie 1951 pentru „înfiinþarea ºcolii de 10 ani ºi

modificarea articolului 8 din Decretul nr.175 pentru reforma învãþãmântului din

3 august 1948”, stabileºte:

– Se înfiinþeazã ªcoala generalã de 10 ani cuprinzând ºapte ani de învãþãmânt

mediu (liceu), actualele serii de elevi din clasele VII-XI rãmânând sã funcþioneze

în continuare ca serii de lichidare, pânã la absolvirea actualei ºcoli de 11 ani;

– Articolul 8 al Decretului 175/3 august 1948 devine: „Durata studiilor de

trei ani pentru licee ºi de patru ani pentru celelalte tipuri de ºcoli”.

Hotãrârea Consilului de Miniºtri nr.527 din 13 iunie1951 reglementeazã

angajarea în producþie a studenþilor înscriºi la cursurile de zi ale instituþiilor de

învãþãmânt superior, stabilind interzicerea angajãrii în câmpul muncii a studenþilor

cursurilor de zi din instituþiile de învãþãmânt superior, cu excepþia celor angajaþi

în specialitatea lor la institutele de cercetãri ºtiinþifice ale Acadeiei Republicii

Populare Române sau în instituþiile de învãþãmânt superior, cât ºi cei care vor fi

consideraþi indispensabili producþiei, pentru aceºtia din urmã fiind necesar ca

ministerele ºi celelalte instituþii tutelare de resort ale unitãþilor socialiste sã cearã

motivat ºi sã obþinã aprobarea Comisiei Guvernamentale pentru repartizarea

absolvenþilor, cu avizul Ministerului Învãþãmântului Public în ceea ce priveºte

posibilitatea studenþilor de a continua studiile ºi fãrã frecventarea regulatã a

cursurilor de zi.

Decretul nr. 92 din 26 iunie 1951 al Prezidiului Marii Adunãri Naþionale,

stabileºte: Desfiinþarea Colegiului Inginerilor ºi a Corpului Subinginerilor ºi

Conductorilor, patrimoniile acestora trecând la Asociaþia ªtiinþificã a Tehnicienilor

din Republica Popular Românã, nou înfiinþatã; Abrogarea „Legii pentru purtarea

titlului, execitarea profesiunii de inginer ºi înfiinþarea Colegiului Inginerilor, din

10 august 1938”; Abrogarea „Legii pentru înfiinþarea ºi organizarea Corpului de

Arhitecþi, din 12 mai 1932”.
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Hotãrârea Consilului de Miniºtri nr.1056 din 2 octombrie1951 stabileºte

instituþiile de învãþãmânt superior cu secþiile ºi grupele de specializare care vor

funcþiona începând cu anul universitar 1951-1952. Durata studiilor prevãzutã în

dreptul fiecãrei facultãþi se aplicã studenþilor admiºi ºi înscriºi în anul I, începând

cu anul universitar 1951-1952; pentru actualii studenþi din ceilalþi ani durata

studiilor rãmâne cea în vigoare pânã la data acestei hotãrâri. Pentru Institutul

Politehnic din Bucureºti se stabilesc urmãtoarele facultãþi, secþii ºi grupe de

specializare:

I Facultatea de Electrotehnicã (Durata studiilor: 5 ani)

1. Secþia de Maºini ºi Aparate Electrice: a. Grupa de Maºini Electrice; b.

Grupa de Aparataj Electric.

2. Secþia de Electronicã ºi Înaltã Frecvenþã: a. Grupa de Electronicã

Industrialã; b. Grupa de Radiofrecvenþã; c. Grupa de Audiofrecvenþã.

II Facultatea de Energeticã (Durata studiilor: 5 ½ ani)

- Secþia de Termoenergeticã;

- Secþia de Hidroenergeticã;

- Secþia de Electroenergeticã.

III Facultatea de Mecanicã (Durata studiilor: 5 ani)

1. Secþia de Maºini de Forþã: a. Grupa de Maºini cu Abur; b. Grupa de

Maºini Hidraulice; c. Grupa de Maºini cu Combustie Internã; d. Grupa de Cazane

cu Abur; e. Grupa de Utilaj Pneumatic.

2. Secþia de Maºini de Lucru: a. Grupa de Maºini Unelte; b. Grupa de

Dispozitive, Scule ºi Aparataj.

3. Secþia de material rulant: a. Grupa de locomotive; b. Grupa de vagoane.

4. Secþia de construcþii de aviaþie;

5. Secþia de utilaj ºi instalaþii pentru industria chimicã.

IV. Facultatea de Chimie Industrialã (Durata studiilor: 5 ani)

1. Secþia de industrii anorganice;

2. Secþia de materiale de construcþii: a. Grupa de materiale de construcþii;

b. Grupa de industrii ceramice ºi materiale refractare.

3. Secþia de electrochimie ºi electrotermie;

4. Secþia de industrii organice: a. Grupa de coloranþi ºi medicamente; b.

Grupa de produse macromoleculare; c. Grupa de chimizarea cãrbunelui ºi lemnului,

V. Facultatea de Metalurgie (Durata studiilor: 5 ani)

1. Secþia de prepaparea minereului;

2 Secþia de metalurgie neferoasã.

VI. Facultatea de Ingineri Economiºti (Durata studiilor: 4 ani)

1. Secþia de electrotehnicã;

2. Secþia de metalurgie prelucrãtoare;
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3. Secþia de chimie industrialã;

4. Secþia de metalurgie;

5. Secþia de construcþii.

Prin acelaºi Decret (nr. 1056 din 2 octombrie 1951), Facultatea de Textile

care funcþioneazã în acest an (1951-1952) în cadrul Institutului Politehnic din

Bucureºti, este transformatã în „Institutul de Industrie Uºoarã”, cu sediul în Centrul

Universitar din Iaºi. Acest institut continuã sã funcþioneze independent în localul

Institutului Politehnic din Bucureºti, pânã în toamna anului 1952, când se mutã

efectiv la Iaºi.

Se menþioneazã cã prin Hotããârea Consiliului de Miniºtri nr. 1608 din 1955,

Institutul de Industrie Uºoarã se defiinteazã ºi se înfiinþeazã Facultatea de Industrie

Uºoarã în cadrul Insitutului Politehnic „Gheorghe Asachi” din Iaºi.

Decretul nr. 184 din 17 octombrie 1951 hotãrãºte înfiinþarea Comitetului

pentru Învãþãmântul Superior, pe lângã Consiliul de Miniºtri al Republicii Populare

Române, iar prin Decretul nr. 188 din 30 octombrie 1951 al Prezidiului Marii

Adunãri Naþionale, profesorul Ilie Murgulescu a fost numit preºedinte al acestui

comitet.

Decretul nr.185 al Prezidiului Marii Adunãri Naþionale din 17 octombrie

1951, privind înfiinþarea cursurilor speciale necesare pregãtirii de ingineri ºi

tehnicieni, stabileºte urmãtoarele: Pe data de 20 octombrie 1951 se înfiinþeazã, pe

lângã facultãþile ºi instituþiile de învãþãmânt superior, cursuri speciale pentru

pregãtirea de ingineri, durata acestor cursuri fiind de 4-5 ani, în funcþie de timpul

necesar însuºirii specialitãþii respective; Cursurile se desfãºoarã sub conducerea

rectorilor instituþiilor ºi decanilor facultãþilor respective; Studenþii acestor cursuri

se recruteazã dintre muncitori calificaþi a cãror vârstã nu depãºeºte 30 de ani, care

au cel puþin trei ani în aceeaºi specialitate industrialã ºi cu o pregãtire teoreticã

corespunzãtoare (absolvenþi ai ºcolilor medii tehnice, liceelor industriale, sau având

cunoºtinþe echivalente absolvenþilor acestor ºcoli); Admiterea la cursuri se face în

urma unui examen; Pe tot timpul duratei cursurilor studenþii vor fi scoºi din

producþie ºi li se va asigura de cãtre stat întreþinerea necesarã în aceleaºi condiþii

ca ºi celorlalþi studenþi bursieri din învãþãmântul superior ºi vor primi de la stat,

pe timpul studiilor, salariul în întregime, dacã sunt cãsãtoriþi ºi cu copii, 75% din

salariu dacã sunt cãsãtoriþi dar fãrã copii ºi 50% din salariu dacã nu sunt cãsãtoriþi;

Pe timpul vacanþei ºcolare vor primi salariul întreg; Absolvenþilor acestor cursuri

li se va conferi titlul de inginer; Personalul didactic ºi administrativ folosit pentru

aceste cursuri urma sã fie numit prin decizie a Comitetului pentru Învãþãmântul

Superior, cu acordul ministerelor interesate; Pentru studenþii cursurilor speciale

din anul II se vor întocmi planuri de învãþãmânt ºi se va face o programare de

cursuri de tranziþie, iar absolvenþii cursurilor de doi ani vor fi încadraþi în producþie

ca tehnicieni, urmând sã-ºi completeze ulterior pregãtirea prin cursuri fãrã frecvenþã

sau serale, dupã care vor primi diploma de inginer în urma examenului de stat.
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Acelaºi Decret (nr.185 din 17 octombrie 1951) stabileºte condiþiile de

înfiinþare ºi funcþionare a ºcolilor tehnice de doi ani, ai cãror absolvenþi primesc

diploma de tehnician. La sfârºit, se aratã cã se abrogã Decretul nr.381 din 22

septembrie 1949.

Hotãrârea Consiliului de Miniºtri nr.1251 din 5 noiembrie 1951 stabileºte:

înfiinþarea a 35 burse anuale în valoare de 6000 lei anual, denumite „Burse

Gheorghe Gheorghiu-Dej”, care se vor acorda celor mai merituoºi studenþi, din

care patru burse au fost atribuite Institutului Politehnic Bucureºti, patru burse

Universitãþii din Bucureºti ºi câte trei burse celorlalte instituþii de învãþãmânt

superior (Universitatea din Iaºi, Universitatea Babeº din Cluj, Universitatea Bolyai

din Cluj, Institutul Politehnic din Timiºoara, Institutul Politehnic „Gheorghe

Asachi” din Iaºi, Institutul de Mecanicã din Oraºul Stalin, fost Braºov, Institutul

Agronomic din Bucureºti, Institutul de Petrol ºi Gaze din Bucureºti ºi Institutul

de Construcþii din Bucureºti) .

Hotããârea Consiliului de Miniºtri nr. 1256 din 14 noiembrie 1951 stabileºte

ca 30% din taxele ºcolare încasate de unitãþile ºcolare de învãþãmânt mediu ºi

superior sã constituie mijloace speciale extrabugetare, la dispoziþia unitãþilor

respective, aceste mijloace urmând a fi folosite pentru: – înzestrarea bibliotecilor,

laboratoarelor ºi muzeelor ºcolare; amenajarea de terenuri sportive ºi procurarea

de utilaj ºi echipament sportiv ºi procurarea de mobilier.

În cursul anului 1951 au intervenit schimbãri în conducerea Institutului

Politehnic din Bucureºti ºi în unitãþile acestuia. Astfel:

– La 2 martie 1951 înceteazã delegaþia de rector a lui Constantin

Cârciumãrescu, care redevine prorector ºi este delegat rector profesorul ªtefan

Vencov, iar Dumitru Tutunaru este numit director de studii adjunct pentru facultãþile

de ingineri de exploatare în locul lui lacob Missim ºi Ion Persache a fost numit

director de studii adjunct la anii III ºi IV ai Institutului Siderurgic din Timiºoara,

care funcþioneazã în cadrul Institutului Politehnic din Bucureºti.

– Pe data de l mai 1951 au fost fãcute urmãtoarele numiri: ªtefan Vencov,

rector al Institutului Politehnic din Bucureºti; Constantin Cârciumãrescu, prorector

al Institutului Politehnic din Bucureºti; Dumitru Tutunaru, director de studii adjunct;

Roman Stere, decan al Facultãþii de Electrotehnicã; Constantin Ionescu-Bujor,

decan al Facultãþii de Mecanicã; Raul Mihail, decan al Facultãþii de Chimie

Industrialã; Benone Goman, decan al Facultãþii de Textile, iar pe data de 19

octombrie 1951 au fost numiþi: Traian Negrescu, decan al Facultãþii de Metalurgie;

Petru Spacu, decan al Facultãþii de Chimie Industrialã, în locul lui Raul Mihail ºi

Oscar Kreindler, decan al Facultãþii de Energeticã.

ªtefan Vencov a fost profesor la Politehnica din Bucureºti ºi la Institutul

Politehnic din Bucureºti. În perioada 1948–1955 a fost ºeful Catedrei de Fizicã. A

efectuat cercetãri ºtiinþifice în domeniul descãrcãrilor electrice în gaze ºi a cercetat
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spectrele de observaþie a mai multor substanþe. În anul

1948 a fost ales membru corespondent al Academiei

Republicii Populare Române, iar în anul 1952,

membru titular al acesteia.

În anul 1951 Institutul Politehnic din Bucureºti

a preluat localul Institutului de Exploatare a Lemnului,

care s-a transferat la Braºov. Acest local, care este

situat, de asemenea, pe Strada Polizu, pe un teren vecin

cu cel al Institutului Politehnic din Bucureºti, avea

urmãtoarele corpuri de clãdiri: corpul L cu o suprafaþã

desfãºuratã de 5230 m2, corpul M cu o suprafaþã

desfãºuratã de 3340 m2, corpul N cu o suprafaþã

desfãºuratã de 770 m2, corpul O cu o suprafaþã totalã

desfãºuratã de 260 m2, corpul P cu o suprafaþã totalã desfãºuratã de 2385 m2,

corpul R cu o suprafaþã totalã desfãºuratã de 650 m2 ºi corpul C cu o suprafaþã

desfãºuratãã de 430 m2. În total suprafaþa desfãºuratã a crescut cu 13065 m2.

De asemenea, spaþiul de cazare pentru studenþi a crescut prin preluarea

Cãminului nr. 4, situat în Strada Polizu nr. 10, cu o suprafaþã desfãºuratã de 1500 m2.

În anul 1952 au fost numite urmãtoarele cadre didactice: Iulia Georgescu ºi

Marin Rãdoi, conferenþiari; Dumitru Boiangiu ºi Grigore Teodorescu, ºefi de

lucrãri; ªtefan Andreescu, Alexandru Dãnescu, Vasile Constantin Stoica, Silvia

Vacu ºi Ioan Georgel Teodorescu, asistenþi; Aurelia Dumitrescu ºi Neculai

Murguleþ, preparatori ºi Victor Drobotã, ºef de laborator.

În anul 1952 s-a desfãcut contractul de muncã urmãtoarelor cadre didactice:

Marcu Gabriel, Corneliu Severineanu ºi Eugen Stihi, profesori; Nicolae Cernaºov,

Marcu Iancu, Cãlin Mihãilescu, Silviu Pop, Constantin Slãtineanu, Paul Sanitzki

ºi Ion Vârtec, conferenþiari; Sima Weissman, lector; Adrian Bãrbulescu, Mortiz

Fruchter, Sergiu Ionescu, Iosif Kimmelman, Gizela Rosinger ºi Rose Toth, asistenþi

ºi Pompei Rebreanu, preparator.

Hotãrârea Consiliului de Miniºtri nr.1802 din 11 septembrie 1952 privind

planul de dezvoltare învãþãmântului superior pe anul universitar 1952-1953

stabileºte instituþiile de învãþãmânt superior cu secþiile ºi grupele de specializare

care vor funcþiona în anul ºcolar 1952-1953.

Pentru Institutul Politehnic din Bucureºti se desprind urmãtoarele:

- Institutul de Siderurgie din Timiºoara a trecut ca secþie a Facultãþii de

Metalurgie a Institutului Politehnic din Bucureºti;

- Prin Decizia nr. 36800 din 8 octombrie 1952 a Comitetului pentru

Învãþãmânt Superior, conferenþiarul Marin Rãdoi de la Institutul Politehnic din

Bucureºti a fost delegat prorector, prin transfer, de la Timiºoara;

ªtefan Vencov (1899–1955)
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- Facultãþile, secþiile de specialitate ºi grupele de specialitate, începând cu

anul universitar 1952-1953, vor fi:

I Facultatea de Electrotehnicã (Durata studiilor: 5 ½ ani)

1. Secþia de maºini ºi aparate electrice, cu grupele de specialitate:a. maºini

electrice; b. aparataj electric de joasã tensiune; c. aparataj electric de înaltã tensiune.

2. Secþia de electronicã ºi înaltã frecvenþã, cu grupele de specialitate: a.

electronicã industrialã; b.radiofrecvenþã; c. audiofrecvenþã.

II Facultatea de Energeticã (Durata studiilor: 5 ½ ani)

1. Secþia de termoenergeticã;

2. Secþia de hidroenergeticã;

3. Secþia de electroenergeticã.

III Facultatea de Mecanicã (Durata studiilor: 5 ani)

1. Secþia de maºini de forþã, cu grupele de specialitate: a. maºini ºi turbine

cu abur; b. maºini, turbine hidraulice ºi pneumatice; c. maºini cu combustie internã;

2. Secþia de maºini de lucru, cu grupele de specialitate: a. maºini unelte;

b.dispozitive, scule, aparataje.

3. Secþia de material rulant, cu grupele de specialitate: a. locomotive; b.

vagoane.

4. Secþia de construcþii de aviaþie;

5. Secþia de utilaj ºi instalaþii pentru industria chimicã;

6. Secþia de utilaj siderurgic;

7. Secþia de utilaj minier.

IV. Facultatea de Chimie Industrialã (Durata studiilor: 5 ani)

1. Secþia de industrii anorganice;

2. Secþia de materiale de construcþii, cu grupele de specialitate: a. materiale

de construcþii; b. industrii ceramice ºi materiale refractare.

3. Secþia de eletrochimie ºi electrotermie;

4. Secþia de industrii organice, cu grupele de specialitate: a. coloranþi ºi

medicamente; b. produse macromoleculare; c. chimizarea cãrbunelui ºi lemnului.

V. Facultatea de Metalurgie (Durata studiilor: 5 ani)

1. Secþia de siderurgie, cu grupele de specialitate: a. furnale; b. oþelãrii; c.

laminoare, trifilare;

 2. Secþia de metalurgie neferoasã;

3. Secþia de cuptoare metalurgice.

VI. Facultatea de Ingineri Economiºti (Durata studiilor: 5 ani)

1. Secþia de electrotehnicã;

2. Secþia de mecanicã;

3. Secþia de chimie industrialã;

4. Secþia de metalurgie, cu grupele de specialitate: (a) siderurgie; (b)

metalurgieneferoasã;

5. Secþia de construcþii.
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Hotãrârea Consiliului de Miniºtri nr. 1894 din 20 septembrie 1952 privind

„Organizarea activitãþii didactico-ºtiinþifice, introducerea normelor de muncã ºi

a salarizãrii pe funcþiuni pentru personalul didactic din învãþãmântul superior”,

stabileºte:

– Funcþiile pentru personalul didactic de conducere de rector (director),

prorector (director adjunct), decan, prodecan;

– Funcþiile didactice de profesor ºef de catedrã, profesor, conferenþiar, lector,

asistent;

– Funcþiile pentru personalul didactic ajutãtor de ºef de laborator (ºef de

cabinet), preparator principal, preparator, mecanic, sticlar ºef, sticlar, laborant

principal, laborant;

– Normele de muncã pentru personalul didactic la ºase ore pe zi, în medie

ºi în cadrul celor ºase ore vor fi ca norme de activitate didacticã pentru profesori

ºefi de catedrã 2 – 2,25 ore pe zi (480 – 640 ore/an), pentru profesori ºi conferenþiari

2,25 – 2,50 ore pe zi (540 – 600 ore pe an), pentru lectori ºi asistenþi 2,50 – 3 ore

pe zi (600 – 720 ore pe an);

– Activitatea didacticã cuprinde cursuri, consultaþii pentru studenþi ºi

aspiranþi, conducerea seminariilor, conducerea lucrãrilor practice ºi proiecte,

conducerea practicii studenþilor în producþie, conducerea practicii pedagogice,

recenzarea lucrãrilor de control ale studenþilor de la cursurile fãrã frecvenþã, þinerea

examenelor ºi colocviilor, conducerea ºi recenzarea lucrãrilor ºi proiectelor de

diplomã, participarea la examenul de stat sau în comisiile pentru examenul de

stat, controlul profesorilor ºefi de catedrã la ore de curs ºi seminar;

– Pentru completarea normei zilnice medii de ºase ore pe zi, pe lângã acti-

vitatea didacticã, personalul didactic este obligat sã participe la ºedinþele de

îndrumare a lectorilor ºi asistenþilor, la prelucrarea programelor ºi instrucþiunilor

metodologice, la organizarea ºi conducerea catedrelor, laboratoarelor (cabinetelor),

corectarea lucrãrilor de control ale studenþilor ºi analiza rapoartelor în legãturã cu

practica în producþie, din aparatul de stat ºi din institute de cercetãri ºtiinþifice, a

orelor la cursurile de preparaþie în vederea concursului de admitere, a orelor prestate

în cadrul comisiilor concursurilor de admitere, a orelor de meditaþii programate

pe baza aprobãrii Comitetului Învãþãmântului Superior;

– Personalul didactic poate cumula activitãþi didactice sau de cercetãri

ºtiinþifice în aceeaºi instituþie de învãþãmânt superior sau în alte instituþii de învã-

þãmânt superior sau de cercetãri ºtiinþifice, fiind retribuit cu o cotã din salariul

bugetar al funcþiei îndeplinite, fãrã a depãºi 50% din salariul acestei funcþii;

– Specialiºtii din producþie care cumuleazã în învãþãmântul superior pot

primi întregul salariu dacã presteazã ºase ore pe zi ºi 80 % din salariu dacã presteazã

patru ore pe zi în medie, iar dacã nu desfãºoarã decât activitate didacticã de (2 –

2,5) ore pe zi vor fi retribuiþi cu 50 % din salariu;
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– Concediul cadrelor didactice se stabileºte la 48 de zile lucrãtoare pe an ºi

se acordã în timpul lunilor de vacanþã de varã.

În anul 1952 urmãtoarele cadre didactice ale Institutului Politehnic din

Bucureºti au fost alese membri ai Academiei Republicii Populare Române: Ion

S.Gheorghiu ºi ªtefan Vencov, membri titulari; Martin Bercovici, Constantin

Dinculescu ºi Tudor Tãnãsescu, membri corespondenþi, iar profesorul ªtefan

Vencov a fost ales secretar general al Academiei Republicii Populare Române.

Ca rector al Institutului Politehnic din Bucureºti, în locul profesorului ªtefan

Vencov, a fost numit profesorul Traian Negrescu.

În anul 1953 au fost numite urmãtoarele cadre didactice: Edmond Nicolau,

profesor; Sergiu Cãlin, Nicolae Dobrovici ºi Paul Postelnicu, conferenþiari; Mihail

Adrian, conferenþiar (cumul); Mihail Atanasiu, Margareta Avram, Dumitru

Boiangiu, Gleb Drãgan, Amalia Lazarovici, Lya Alexandrina Lazãr, Constantin

Mihãilescu, Neculai Murguleþ, Florea Oprea, Augustin Petre, George Rulea ºi

Marcel Roºculeþ, lectori; Constantin Mocanu, lector (cumul); Enea Eugen Barbu,

Florin Dinu Badea, Constantin D.Bucur, Simona Buzilã, Gheorghe Constantin,

Dionisie Crãifãleanu, Aurelia Dumitrescu, Titi Dulãmiþã, Emil Danciu, Alfons

Ifrim, Neculai Murguleþ, Eugenia Pincovschi, Elena Sãveanu, Aurelian Tãnãsescu,

Silvia Tãnãsie, Ioan George Teodorescu ºi Ileana Vraca, asistenþi; Traian Demian

ºi Paul Precupeþu, asistenþi (cumul); Berthold Grunwald, Maria Hagistate, Grigore

Spânu, Constantin Stãnescu ºi Paraschiva Volatie, preparatori.

De asemenea, au fost transferaþi asistenþii: Constantin D. Bucur ºi Natalia

Talpaghin.

S-a desfãcut contractul de muncã urmãtoarelor cadre didactice din Institutul

Politehnic din Bucureºti: Gelu Elefterescu, profesor; Signl Apter, ªtefan Boticiu,

Alexandru Clemenco, Zoe Constantinescu, Mircea Dumitru, Solomon Marcus,

Tase Mihãilescu, Octavian Sindilaru ºi Ionel Georgel Teodorescu, asistenþi.

Decretul Prezidiului Marii Adunãri Naþionale nr. 188 din 18 aprilie 1953

privind „integrarea cursurilor speciale pentru pregãtirea de ingineri la cursurile

de zi ale facultãþilor”, stabileºte: Începând cu anul universitar 1952-1953, cursurile

speciale pentru pregãtirea de ingineri, înfiinþate prin Decretul nr. 185 din 19

octombrie 1951 (care se abrogã) se integreazã în cursurile de zi ale facultãþilor pe

lângã care au funcþionat în anul universitar 1951-1952; Actualii studenþi ai

cursurilor speciale pentru pregãtirea de ingineri, ºcolarizaþi în anii II ºi III îºi vor

continua studiile dupã planuri de învãþãmânt ºi programe de curs de tranziþie;

Pentru cursurile de zi vor fi recrutaþi muncitori calificaþi a cãror vârstã nu depãºeºte

30 de ani, cu o practicã de cel puþin trei ani în specialitatea pentru care sunt recrutaþi

ºi o pregãtire teoreticã corespunzãtoare; Pregãtirea acestor candidaþi pentru con-

cursul de admitere se face printr-un curs special de maximum 40 de zile; Pe durata
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pregãtirii ºi a studiilor, candidaþii ºi studenþii muncitori vor fi scoºi din producþie,

vor primi burse de stat ºi salariul în întregime dacã sunt cãsãtoriþi ºi au copii, 75%

din salariu dacã sunt cãsãtoriþi ºi nu au copii ºi 50% din salariu dacã sunt

necãsãtoriþi.

Hotãrârea Consiliului de Miniºtri nr. 1879 din 11 iunie 1953 privind „reorga-

nizarea examenului de stat ºi susþinerea proiectului de diplomã în instituþiile de

învãþãmânt superior”, stabileºte: – examenul de stat face parte integrantã din

procesul de învãþãmânt ºi va fi prevãzut în planul învãþãmânt; – examenul de stat

se susþine în faþa unor comisii numite de Ministerul Învãþãmântului Superior ºi

alcãtuite din rectori, decani, ºefi de catedrã, profesori ºi specialiºti din cadrul sau

din afara învãþãmântului; – la examenul de stat se pot prezenta numai studenþii

care ºi-au îndeplinit toate obligaþiile prevãzute în planul de învãþãmânt; – pentru

pregãtirea examenului se acordã studenþilor un timp de patru-opt sãptãmâni, iar

pentru proiectul de diplomã patru-ºase luni; – probele din care constã examenul

de stat se stabilesc de Ministerul Învãþãmântului Superior; – notarea candidaþilor

ºi acordarea calificãrii se face de comisie, în ºedinþã deschisã, prin majoritatea de

voturi; – lucrãrile fiecãrei ºedinþe se consemneazã într-un proces verbal care este

trecut într-un registru special; – dacã studentul are majoritatea calificativelor „foarte

bine”, iar restul „bine” ºi obþine calificativul „foarte bine” la examenul de stat,

primeºte „diploma de merit”, bucurându-se de prioritãþi pentru primirea la aspi-

ranturã ºi la repartizarea în învãþãmântul superior ºi în instituþiile de cercetare

ºtiinþificã; – cei care nu reuºesc la examenul de stat au posibilitatea sã-1 susþinã o

data în decurs de cel mult doi ani de la absolvire, iar dacã nu vor reuºi nici a doua

oarã, vor obþine o adeverinþã de studii ºi vor fi încadraþi în producþie în funcþia de

tehnician sau similar.

Hotãrârea Consiliului de Miniºtri nr. 2111 din 25 iunie 1953 a stabilit Regula-

mentul pentru organizarea, îndrumarea ºi controlul activitãþii de cercetare ºtiin-

þificã în instituþiile de învãþãmânt superior, care prevedea: – Cercetarea ºtiinþificã

în instituþiile de învãþãmânt superior va fi orientatã cãtre efectuarea unor cercetãri

teoretice ºi experimentale cu caracter general; – Rezolvarea problemelor tehnico-

ºtiinþifice de mare însemnãtate pentru economia noastrã naþionalã; – Rezolvarea

problemelor de cercetare solicitate de ministere, întreprinderi, institute de cercetare

ºi alte intituþii; – Cercetãri cu caracter didactico-metodic, elaborarea de manuale

ºi monografii; – Popularizarea cuceririlor ºtiinþei ºi tehnicii; – Instituþiile de

învãþãmânt superior vor pãstra o legãturã strânsã cu instititutele de cercetãri ale

Academiei Republicii Populare Române, ale ministerelor, cu marile laboratoare

din uzine ºi cu gospodãriile agricole de stat în ceea ce priveºte coordonarea

planurilor de cercetare; – Planurile de cercetare ale instituþiilor de învãþãmânt

superior se întocmesc pe baza temelor propuse de Ministrul Învãþãmântului

Superior ºi de celelalte ministere, în urma discuþiilor din catedre ºi din consiliile
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ºtiinþifice, a centralizãrii lor la nivelul rectoratului ºi a aprobãrii în colegiul

ministerului de care depinde instituþia de învþãmânt superior, Ministerului

Învãþãmântului Superior revenindu-i apoi rolul de coordonare ºi control a activitãþii

de cercetare ºtiinþificã; – În vederea stimulãrii activitãþii de cercetare, Ministrul

Învãþãmântului Superior poate acorda trimestrial personalului didactic ºi ajutãtor

premii pânã la un salariu lunar, iar ministerul de resort poate acorda pentru lucrãrile

ºtiinþifice excepþionale premii echivalente cu douã salarii lunare; – Cheltuielile

necesare pentru organizarea lucrãrilor de cercetare ºtiinþificã se suportã din fondul

prevãzut în acest scop în bugetul instituþiilor de învãþãmânt superior precum ºi din

fondurile primite de instituþia de învãþãmânt superior în baza contractelor cu

întreprinderile sau instituþiile bugetare, în contul lucrãrilor de cercetare; –

Economiile rezultate din îndeplinirea planului de cercetare se pot folosi de rector

pentru întãrirea bazei materiale a instituþþei de învãþãmânt superior; – Catedrele

prezintã semestrial dãri de seamã asupra activitãþii de cercetare ºtiinþificã; – Rectorii

organizeazã sesiuni de comunicãri ºtiinþifice ºi informeazã Ministerul

Învãþãmântului Superior asupra cercetãrilor ºtiinþifice încheiate; – În termen de

douã luni de la încheierea cercetãrilor, ministerele de resort ºi Ministerul

Învãþãmântului Superior iau mãsuri de aplicare concretã în practicã a lucrãrilor de

cercetare; – Instituþiile de învãþãmânt superior urmãresc ºi pot participa la lucrãrile

ºtiinþifice executate în cadrul lor (executarea modelelor experimentale, asistenþã

tehnico ºtiinþificã a întreprinderilor de la faza de laborator la faza pilot ºi indus-

trialã etc.).

Hotãrârea Consiliului de Miniºtri nr. 2308 din 11 iulie 1953 privind „drep-

turile materiale ale elevilor din învãþãmântul mediu tehnic ºi studenþilor pe timpul

practicii în producþie”, stabileºte: – în cazul în care practica se efectueazã în altã

localitate decât aceea a ºcolii sau a instituþiei de învãþãmânt superior, întreprinderile

ºi instituþiile sunt obligate sã asigure tuturor elevilor ºi studenþilor care fac practica

ºcolarã la acestea, cazare gratuitã ºi masã de trei ori pe zi, pe toatã durata practicii,

în limita alocaþiei de 4 lei pe zi, ce va fi suportatã de instituþiile de învãþãmânt de

la care provin elevii ºi studenþii; – în cazuri speciale, când elevii ºi studenþii sunt

obligaþi, în perioada practicii, sã se deplaseze pe teren în altã localitate decât aceea

în care îºi are sediul întreprindera (instituþia) unde au fost repartizaþi ºi nu li se

poate asigura hrana la cantinã ºi cazarea, vor primi în locul alocaþiei zilnice de

patru lei pentru masã o diurnã de zece lei pe zi ºi vor avea dreptul la decontarea

cheltuielilor de cazare pânã la plafonul de cinci lei pe noapte, drepturile fiind

suportate de întreprindere; – cheltuielile de transport ale elevilor ºi studenþilor la

locul de practicã, dus ºi întors, vor fi suportate de unitãþile de învãþãmânt.

Hotãrârea Consiliului de Miniºtri nr. 2471 din 25 iulie 1953 a aprobat

„regulamentul de organizare ºi îndrumare a aspiranturii”, precum ºi „unele mãsuri

necesare dezvoltãrii aspiranturii“, din care evidenþiem: – Aspirantura reprezintã
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forma de bazã pentru pregãtirea cadrelor didactice – ºtiinþifice ºi a cadrelor de

cercetãtori, fiind organizatã pe lângã instituþiile de învãþãmânt superior ºi instituþiile

de cercetare ºtiinþificã, stabilite de Ministerul Învãþãmântului Superior pentru insti-

tuþii de învãþãmânt superior ºi Prezidiul Academiei Republicii Populare Române

pentru institutele de cercetãri ºtiinþifice ale Academiei; – Specialitãþile, numãrul

de locuri pe specialitãþi ºi conducãtorii ºtiinþifici ai aspiranþilor se stabilesc de

aceleaºi foruri; – Pregãtirea aspiranþilor se face prin aspiranturã cu frecvenþã ºi

prin aspiranturã fãrã frecvenþã; – Condiþiile de admitere la aspiranturã sunt: vârsta

de cel mult 40 de ani; studii superioare terminate în specialitatea în care doreºte

candidatul sã urmeze aspirantura ºi aptitudini în activitatea de cercetare ºtiinþificã;

– Admiterea la aspiranturã se face pe baza unui examen cu urmãtoarele probe: –

bazele marxism-leninismului,– disciplinele de specialitate,– limba rusã, materia

fiind cea prevãzutã în programele aprobate pentru instituþiile de învãþãmânt

superior; – Comisia de examen este alcãtuitã din rector sau prorectorul cu activitate

ºtiinþificã sau decanul facultãþii ca preºedinte ºi doi membrii: ºeful catedrei ºi

profesorul de specialitate; – Pentru pregãtirea examenului de admitere se bene-

ficiazã de un concediu de 30 de zile; – Durata de pregãtire a aspiranturii se stabileºte

pentru fiecare aspirant în parte, în funcþie de pregãtirea sa ºtiinþificã ºi nu poate

depãºi trei ani, iar pentru aspiranþii fãrã frecvenþã patru ani. – Conducãtorul ºtiinþific

trebuie sã aibã titlul ºtiinþific de doctor în ºtiinþe sau grad de profesor ºi numai în

mod excepþional titlul de candidat în ºtiinþe tehnice; – Fiecãrui conducãtor ºtiinþific

i se dau spre pregãtire cinci – ºase aspiranþi; – Examenele de candidat (la disciplina

de specialitate, la disciplinele înrudite, la materialismul dialectic ºi istoric, la limba

rusã ºi la una în limbile strãine) trebuie date în interval 1,5 ani, iar la aspiranþii

fãrã frecvenþã în 2,5 ani; – Planul individual al candidatului este aprobat de consiliul

institutului (facultãþii) ºi se aprobã de rector în cel mult douã luni de la admiterea

aspirantului; – Examenele de candidat se dau în faþa unei comisii formate de pro-

rectorul cu activitatea ºtiinþificã, ca preºedinte, decanul facultãþii, conducãtorul

ºtiinþific ºi profesorul de specialitate; – Pregãtirea aspirantului constã din: studiul

individual, participarea la cursuri, îndeplinirea unor sarcini didactice ºi metodice;

– De douã ori pe an aspirantul face un raport asupra activitãþii sale, în faþa colec-

tivului de catedrã; – Anual se face o caracterizare a aspirantului; – Neîndeplinirea

planului individual de muncã fãrã motive întemeiate atrage dupã sine scoaterea

de la aspiranturã; – Aspiranþii au dreptul sã foloseascã utilajul, laboratoarele,

cabinetele, bibliotecile, etc. instituþiilor de învãþãmânt superior; – Aspiranþii cu

frecvenþã primesc o bursã de la Stat; – Pentru procurarea literaturii ºtiinþifice

necesare, aspiranþii primesc anual o sumã egalã cu bursã lunarã; – Aspiranþii cu

frecvenþã au dreptul la un concediu anual de douã luni ºi de o lunã dupã terminarea

aspiranturii; – Aspiranþii fãrã frecvenþã care îºi îndeplinesc cu succes planul

individual de activitate au dreptul anual, în afarã de concediul legal, de un concediu
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plãtit de 30 de zile calendaristice pentru pregãtirea examenelor, efectuarea lucrãrilor

experimentale ºi susþinerea dizertaþiei; – Aspiranþii cu frecvenþã nu au voie sã

cumuleze alte funcþii afarã de activitatea didacticã ºi de cercetare ºtiinþificã, cu

condiþia îndeplinirii cu succes a planului individual de muncã; – Persoanele care

au absolvit aspirantura cu frecvenþã sunt repartizate în instituþii de învãþãmânt

superior, sau în institute de cercetare unde sunt obligaþi sã activeze cel puþin

cinci ani.

Hotãrârea Consiliului de Miniºtri nr. 2471 din 25 iulie 1953: – fixeazã

numãrul de locuri pentru aspirantura cu frecvenþã: 417 locuri, dintre care 111

locuri pentru aspiranþii în ºtiinþe tehnice ºi 50 de locuri pentru candidaþii în ºtiinþe

chimice; – precizeazã drepturile pe care le primesc conducãtorii ºtiinþifici, 2500

lei anual pentru fiecare aspirant ºi cuantumul bursei pentru aspiranþii cu frecvenþã,

800 lei/lunã, plãtibilã 12 luni pe an; – aratã cã aspiranþii cu frecvenþã pãstreazã

continuitatea în muncã ºi pot beneficia contra cost de cãminele ºi cantinele

studenþeºti; – stabileºte cã Ministrul Învãþãmântului Superior poate repartiza la

aspiranturã pânã la 5 % din absolvenþii instituþiilor de învãþãmânt superior cu

rezultatele cele mai bune la învãþãturã.

Hotãrârea Consiliului de Miniºtri nr. 2870 din 27 august 1953, aduce

modificãri dispoziþiilor despre „cumul în învãþãmântul superior“, anume: –

specialiºtii din producþie, din aparatul de stat ºi din institutele de cercetãri ºtiinþifice

pot cumula pânã la jumãtate de normã în instituþiile de învãþãmânt superior, iar în

cazuri excepþionale cerute de nevoile învãþãmântului, Ministrul Învãþãmântului

Superior poate aproba cumulul pânã la o normã; – activitatea prin cumul este

retribuitã cu pânã la 50% din salariul funcþiei cumulate când cel ce cumuleazã

presteazã în medie trei ore pe zi, iar în caz cã îndeplineºte sarcini mai mici, salariul

se micºoreazã corespunzãtor.

Hotãrârea Consiliului de Miniºtri nr. 2877 din 27 august 1953, privind

„organizarea ºi modul de funcþionare a facultãþilor muncitoreºti” prevede: –

facultãþile muncitoreºti se înfiinþeazã pe lângã instituþiile de învãþãmânt superior,

prin transformarea unor ºcoli speciale de doi ani; – studenþii facultãþilor

muncitoreºti urmau sã primeascã în doi ani cunoºtinþe de culturã generalã pentru

a-ºi putea continua studiile în instituþiile de învãþãmânt superior; – vor exista trei

secþii: secþia A care dã o pregãtire bazatã pe matematicã, fizicã ºi chimie; secþia B

în care se dã o pregãtire bazatã pe ºtiinþele naturale, matematici, chimie; secþia C

în care se dã o pregãtire bazatã pe studiul limbii ºi literaturii române, istoriei ºi

constituþiei; – funcþiile didactice la facultãþile muncitoreºti sunt de: conferenþiar,

lector (care predau cursuri) ºi asistent (care conduce seminarii ºi lucrãri practice);

– în facultãþile muncitoreºti vor fi primiþi muncitori industriali ºi muncitori agricoli

de preferinþã din rândul fruntaºilor în producþie ºi care au cel puþin patru clase

primare, pe baza unui concurs de admitere; – în vederea pregãtirii pentru admitere

se înfiinþeazã cursuri de pregãtire de una – douã luni; – pe timpul studiilor studenþii
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facultãþilor muncitoreºti vor fi scoºi din producþie, ei putând beneficia de burse de

stat, precum ºi de salariul de 100 % dacã sunt cãsãtoriþi ºi cu copii, de 75 % din

salariu dacã sunt cãsãtoriþi ºi fãrã copii ºi 50 % din salariu dacã sunt necãsãtoriþi,

salariile neputând fi mai mari de 600 lei/lunã ºi mai mici de 300 lei/lunã.

În anexã la aceastã hotãrâre, la poziþia 9, se prevede înfiinþarea unei facultãþi

muncitoreºti cu Secþia A pe lângã Institutul Politehnic din Bucureºti.

Hotãrârea Consiliului de Miniºtri nr. 2878 din 28 august 1953 privind

„ocuparea funcþiilor didactice din învãþãmântul superior”, stabileºte: – Funcþiile

de profesor ºef de catedrã, profesor ºi conferenþiar în învãþãmântul superior se

ocupã prin concurs ºi prin transferare, numirile fiind fãcute de Ministerul

Învãþãmântului Superior de comun acord cu ministerele tutelare; – Funcþiile de

profesor ºef de catedrã, profesor ºi conferenþiar în învãþãmântul superior se ocupã

prin concurs ºi prin transferare, numirile fiind fãcute de Ministerul Învãþãmântului

Superior de comun acord cu ministerele tutelare; – Funcþiile de lector în

învãþãmântul superior sunt ocupate prin numiri de cãtre Ministerul Învãþãmântului

Superior, de comun acord cu ministerele tutelare, pe baza propunerilor rectorilor

instituþiilor de învãþãmânt superior; – Funcþiile de asistent ºi personal ajutãtor

sunt ocupate prin numiri fãcute de rectorii instituþiilor de învãþãmânt superior, la

propunerea ºefilor de catedrã.

Hotãrârea Consiliului de Miniºtri nr. 2886 din 17 noiembrie 1950 a aprobat

„Statutul tip al instituþiilor de învãþãmânt superior”, care cuprinde nouã capitole.

Capitolul I (Studenþi) – aratã disciplinele la care se dã concursul de admitere

în instituþie (absolvenþii ºcolilor medii cu diplomã de merit fiind primiþi fãrã

concurs), condiþiile de obþinere a burselor de stat, obligaþia de a promova examenele

ºi colocviile prevãzute în planul de învãþãmânt inclusiv examenul de stat, condiþiile

de obþinere a unei diplome de merit ºi drepturile de care se bucurã cei care au o

asemenea diplomã (conform HCM 1879/1953). Capitolul II (Organizarea

procesului de învãþãmânt) – aratã cã anul ºcolar are douã semestre: de toamnã (1

septembrie – 24 ianuarie) ºi de primãvarã ( 7 februarie – 30 iunie) ºi douã vacanþe:

de iarnã (25 ianuarie – 6 februarie) ºi de varã (1 iulie – 31 august). Aprecierea

cunoºtinþelor studenþilor se face cu calificativele: foarte bine, bine, suficient ºi

insuficient. Capitolul III (Catedra) – aratã cã aceasta este unitatea de bazã în

instituþia de învãþãmânt superior ºi se enumerã obligaþiile ºefului catedrei (con-

ducerea catedrei, controlul ºi îndrumarea cadrelor didactice, a practicii în producþie

a studenþilor, elaborarea planului tematic de cercetare ºtiinþificã a catedrei, con-

ducerea aspiranþilor, propunerea de cadre didactice). Capitolul IV (Cadrele

didactico-ºtiinþifice) – aratã cã se stabilesc urmãtoarele funcþii pentru cadrele

didactico-ºtiinþifice: profesor ºef de catedrã, profesor, conferenþiar, lector, asistent,

iar pentru personalul didactic ajutãtor: ºef de laborator sau cabinet, preparator

principal, preparator, mecanic ºef, mecanic, sticlar ºef, sticlar, laborant principal,

laborant. Fiecare cadru didactic cu funcþie în învãþãmânt este obligat sã presteze

în medie 6 ore/zi îndeplinind toate formele de activitate didacticã ºi de cercetare
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ºtiinþificã. Se aratã apoi cum se numesc cadrele didactice (în conformitate cu HCM

din 28 august 1953). Capitolul V (Aspiranþii) – aratã condiþiile de admitere la

aspiranturã (vârsta sub 40 de ani, studii superioare în specialitate terminate,

aptitudini de capacitate de cercetare ºtiinþificã) ºi îndatoririle aspirantului

(îndeplinirea planului individual, susþinerea dizertaþiei). Capitolul VI (Structura

ºi conducerea) – enumerã facultãþile, catedrele, instituþiile anexe ºi, în continuare,

sarcinile rectorului, prorectorului, directorului administrativ, decanului ºi

consiliului ºtiinþific al instituþiei de învãþãmânt superior. Capitolul VII (Organizaþiile

obºteºti) – aratã sarcinile organizaþiilor obºteºti care cuprind studenþi, cadre

didactico – ºtiinþifice ºi tehnico – administrative. Capitolul VIII (Regulamentul de

ordine interioarã ºi disciplinã) – aratã cã pentru cãlcarea disciplinei ºi a acestui

regulament, studenþii pot fi sancþionaþi cu: observaþie, mustrare ºi mustrare severã

cu avertisment care se dau de rectorul instituþiei, iar pentru nefrecventarea la cursuri,

pentru abateri repetate sau pentru abateri grave studenþii pot fi exmatriculaþi din

instituþiile de învãþãmânt superior. Capitolul IX (Patrimoniul instituþiei ºi mijloacele

materiale) – aratã din ce constã acesta – clãdiri, utilaje, inventar ºi care sunt mij-

loacele materiale ale instituþiei – alocaþii bugetare, mijloace speciale ºi extrabu-

getare. La sfârºitul HCM 3886/1953 se aratã cã instituþia de învãþãmânt superior

funcþioneazã ca persoanã juridicã cu plan propriu de cheltuieli, aprobat de ministrul

tutelar ºi posedã ºtampila sa cu stema Republicii Populare Române.

Pe baza dispoziþiilor HCM 2688/1953 ºi HCM 2727/1953 privind dezvol-

tarea învãþãmântului superior pe anul universitar 1953-1954, prin Ordinul

Ministrului Învãþãmântului 5108/1953 s-a stabilit pentru Institutul Politehnic din

Bucureºti, urmãtoarele facultãþi, secþii ºi grupe de specializare:

I. Facultatea de Electrotehnicã (Durata studiilor: 5 ani)

1. Secþia de maºini electrice;

2. Secþia de aparataj electric de joasã tensiune.

II. Facultatea de Electronicã ºi Telecomunicaþii (Durata studiilor: 5 ani),

înfiinþatã în anul universitar 1953–1954

1. Secþia de electronicã ºi radiotehnicã industrialã;

2. Secþia de radiocomunicaþii;

3. Secþia de comunicaþii telefono-telegrafice.

III. Facultatea de Energeticã (Durata studiilor: 5 ani)

1. Secþia de termoenergeticã;

2. Secþia de hidroenergeticã;

3. Secþia de electroenergeticã, cu grupele de specializare: (a) centrale

electrice; (b) automatizare ºi protecþie prin relee; (c) reþele ºi sisteme.

IV. Facultatea de Mecanicã (Durata studiilor: 5 ani)

1. Secþia de maºini de forþã, cu grupele de specialitate: (a) maºini ºi turbine

cu aburi; (b) maºini ºi turbine hidraulice ºi pneumatice; (c) maºini cu combustie

internã ºi (d) cazane cu aburi;
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2. Secþia de maºini de lucru: cu grupele de specializare: (a) maºini unelte ºi

(b) dispozitive, scule, aparataje.

3. Secþia de construcþii de aviaþie;

4. Secþia de construcii de maºini agricole.

V. Facultatea de Construcþii de Utilaje (Durata studiilor: 5 ani)

1. Secþia de utilaj ºi instalaþii pentru industria chimicã;

2. Secþia de utilaj siderurgic;

3. Secþia de utilaj petrolier;

4. Secþia de utilaj minier;

5. Secþia de utilaj pentru textile, pielãrie ºi confecþii.

VI. Facultatea de Chimie Industrialã (Durata studiilor: 5 ani)

1. Secþia de tehnologia substanþelor anorganice;

2. Secþia de materiale de construcþii, cu grupele de specializare: (a.) materiale

de construcþii ºi (b.) industrii ceramice ºi materiale refractare;

3. Secþia de tehnologia produselor electrochimice;

4. Secþia de industrii organice, cu grupele de specializare: (a.) tehnologia

produselor macromoleculare; (b.) tehnologia coloranþilor ºi medicamentelor; (c.)

tehnologia combustibililor (cãrbune ºi lemn).

VII. Facultatea de Metalurgie (Durata studiilor: 5 ani)

1. Secþia de siderurgie, cu grupele de specializare: (a.) furnale; (b.) oþelãrii;

(c.) laminoare, trifilare;

 2. Secþia de metalurgie neferoasã, cu grupele de specializare: (a.) metalurgia

neferoaselor uºoare ºi (b.) metalurgia neferoaselor grele;

3. Secþia de cuptoare metalurgice.

VIII. Facultatea de Ingineri Economiºti (Durata studiilor: 5 ani)

1. Secþia de electrotehnicã;

2 . Secþia de mecanicã;

3. Secþia de chimie industrialã;

4. Secþia de metalurgie, cu grupele de specializare: (a) siderurgie; (b)

metalurgie neferoasã;

5. Secþia de telecomunicaþii.

IX. Facultatea Muncitoreascã: Secþia A (matematicã, fizicã, chimie).

Potrivit statelor de funcþiuni aprobate pe anul universitar 1953 – 1954

(Tabelele 2b), catedrele Institutului Politehnic din Bucureºti au fost încadrate

dupã cum urmeazã:

1. Catedra de Fizicã: ªtefan Vencov, profesor ºef de catedrã (bazã); Iosef

Auslander, profesor (bazã); Dumitru Barca Gãlãþeanu, Aurel Munteanu, Virgil

Pavlu ºi Nicolae Stãnescu, conferenþiari (bazã); Nicolae Bãrbulescu, conferenþiar

(cumul); Marcel Atanasiu ºi Alexandrina Dumitrescu, lectori (bazã); Liliana

Barbici, Teodor Bãnescu, Ana Boiangiu, Emil Donciu, Candida Gheorghiþã Oancea,
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Adina Moscovici, Florica Popescu, Lucian Rusu, Haralambie Savin ºi Eugen

Sãlãgeanu, asistenþi (bazã); Simion Faur, Mariana Ghizdãreanu, Felix Grumberg,

Eduard Nicolau, Dragoº Simulescu ºi Jan Wagner, asistenþi (cumul).

2. Catedra de Bazele Teoretice ale Electrotehnicii: Remus Rãduleþ,

profesor ºef de catedrã (bazã); Ion S. Antoniu, Ion Breazu ºi Ghorghe Dima,

conferenþiari (cumul); Cristian Roman, lector (bazã); Hermina Albert, Ana

Bensimon, Constantin Mocanu ºi Petre Stoianovici, asistenþi (cumul).

3. Catedra de Mãsuri ºi Aparate Electrice: Alexandru Popescu, profesor

ºef de catedrã (bazã); Carol Steinberg, profesor (cumul); Lazãr Fihman, Nicolae

Gheorghiu, Emil Ionescu, Nicolae Moldoveanu ºi Vlad Rãdulescu, conferenþiari

(cumul); Gheorghe Cosmin, Remi Herescu ºi Arthur Stern, lectori (cumul); Sanda

Apolon Militaru ºi Alexandru Timotin, asistenþi (bazã).

4. Catedra de Maºini Electrice: Ion S. Gheorghiu, profesor ºef de catedrã

(bazã); Cezar Antoni Parteni, profesor (bazã); Cristian Popescu, conferenþiar

(cumul); Dorel Damsker, Silvius Eckstein, Victor Ioanovici, Victor Niculescu,

conferenþiari (cumul); Teodor Petrescu, lector (bazã); Constantin Lazu ºi A.

Schwefelberg, lector (cumul); Paul Manolescu, asistent (bazã); Emil Arendt,

Valeriu Ciofu, Virgil Lefter, Eugen Pavel, George Podaºcãru, Nicolae Vernescu ºi

Iacob Weissman, asistenþi (cumul).

5. Catedra de Electronicã: Teodor Tãnãsescu, profesor ºef de catedrã

(bazã); Edmond Nicolau ºi Cristofor Vazaca, profesori (bazã); Paul Dan ºi Roman

Stere, conferenþiari (bazã); Moise Berladschi, lector (bazã); Anton Necºula, lector

(cumul); Mihai Drãgãnescu, Aurel Georgescu, Vlad Pauker ºi Alexandru Popescu,

asistenþi (bazã); Alexandru Andrei ºi Carmi Goldstein, asistenþi (cumul).

6. Catedra de Electrocomunicaþii: Gheorghe Cartianu, profesor ºef de

catedrã (bazã); Matei Marinescu, profesor (bazã); Sergiu Condrea ºi Alexandru

Spãtaru, profesori (cumul); Mircea Budulac ºi Adrian Valeriu, conferenþiari (bazã);

Aurel Dumitrescu ºi Ernest Gross, conferenþiari (cumul); Mihai Popescu, lector

(bazã); Viniciu Niculescu, lector (cumul); Alexandru Preda, Gheorghe Rulea ºi

Ion Teodorescu, asistenþi (bazã); Gheorghe Balacciu, asistent (cumul).

7. Catedra de Centrale Electrice: Constantin Dinculescu, profesor ºef de

catedrã; Gheorghe Hortopan, Costin Motoiu ºi Ion Stãncescu, conferenþiari

(cumul); Emil Constantinescu ºi Alexandru Miºu, lectori (cumul); Jean

Pomârleanu, asistent (bazã).

8. Catedra de Reþele ºi Sisteme Electrice: Martin Bercovici, profesor ºef

de catedrã (cumul); Arie A. Arie ºi Corneliu Penescu, conferenþiari (cumul); Gleb

Drãgan, lector (cumul); Ion Iordãnescu, asistent (cumul).

9. Catedra de Hidroenergeticã: Gheorghe Cioarã, conferenþiar ºef de

catedrã (cumul); Alexandru Diaconu, conferenþiar (cumul); Lionel Weissman,

lector (cumul) ºi Iosif Marmelstein, asistent (cumul).



ISTORIA UNIVERSITÃÞII „POLITEHNICA” DIN BUCUREªTI 305

10. Catedra de Bazele Teoretice ale Electrotehnicii: Constantin Budeanu,

profesor ºef de catedrã (bazã); Viorica Hortopan ºi Florin Manea, asistenþi (bazã);

Iacob Gensbraum, Mircea Gheorghiu ºi Gheorghe Moraite, asistenþi (cumul).

11. Catedra de Termotehnicã I: Emilian Maniþiu, profesor ºef de catedrã

(cumul); Mihail Ionescu, conferenþiar (bazã); Ion Arsene Badea, conferenþiar

(cumul); Marieta Nicolae, asistent (bazã); Petre Constantinescu, asistent (cumul).

12. Catedra de Matematici: Constantin Ionescu Bujor, profesor ºef de

catedrã (bazã); Nicolae Ciorãnescu, Gheorghe Gh. Constantinescu, Oscar Kreindler

ºi Neculai Racliº, profesori (bazã); Gabriel Sudan, profesor (cumul); Marin

Dumitrescu, Elena Murgulescu, Osias Sachter, Gheorghe D. Simionescu ºi Ion

Gh. Sabac, conferenþiari (bazã); Virgil Bogdãnescu, conferenþiar (cumul); Vasile

Rãdulescu, Sofia Flexi, Dumitru Flondor, Marcel Roºculeþ ºi Victoria Zlãtescu,

lectori (bazã); Adolf Saichin, lector (cumul); Marcel Contariu, Nicolae Gelu

Elefterescu, Marcian Guttman, Ana Istrate, Dan Dumitru Mavrodin, Uscher

Morgenstem, Mihai Neagu ºi I. Teodorescu, asistenþi (bazã); Jean Blum, Constantin

Bucur, Gheorghe Constantin, Nicolae Donciu, Ignat Greif, Alexandru Panþu ºi

Octavian Sindrilaru, asistenþi (cumul).

13. Catedra de Rezistenþa Materialelor: Gheorghe Buzdugan, profesor

ºef de catedrã (bazã); Camil Mitescu, profesor (cumul); Augustin Petre, lector

(bazã); Matty Roll Blumenfeld, asistent (bazã); ªtefan Boticiu, Sergiu Calmanovici

ºi Gustav Spindler, asistenþi (cumul).

14. Catedra de Tehnologie Mecanicã: Constantin Popovici, profesor ºef

de catedrã (cumul); Mihai Tãnãsescu, conferenþiar (bazã); ªtefan Cuºuþã, Zoltan

Duca ºi Andrasi Sarian, conferenþiari (cumul); Vasile Ghiocel, Adrian Huber,

Teodor Pãcuraru, Gaston Rotschild ºi Victor Sava, asistenþi (cumul).

15. Catedra de Organe de Maºini ºi Teoria Roboþilor: Gheorghe Manea,

profesor ºef de catedrã (bazã); Dumitru Tutunaru, profesor (bazã); Lucian Sãvescu,

profesor (cumul); Gheorghe Lazaride, Mihai Renert ºi Hugo Segal, conferenþiari

(cumul); Iolanda Raban, asistent (bazã); Constantin Bastache, Cornel Brezeanu,

Traian Conþiu, Ion Cristian, Vasile Ghelesel, Iacob Nissim, Emil Rizescu, Werner

ªtefãnescu ºi Gheorghe Vasilescu, asistenþi (cumul).

16. Catedra de Termodinamicã II: Lazãr Stoicescu, profesor ºef de catedrã

(bazã); Victor Popescu, profesor (bazã); Mircea Ghiliceanu, conferenþiar (cumul);

Nicolae Drãghici ºi Ion Negrescu, lectori (bazã); Traian Nicolescu, asistent (bazã).

17. Catedra de Scule, Dispozitive ºi Mecanicã Finã: Florin Oniþiu,

conferenþiar ºef de catedrã (cumul); Gheorghe Diaconescu, Mircea Iliescu, Victor

Rodeþchi, Pavel Szel ºi Raul Septilici, conferenþiari (cumul); Andrei Peter, lector

(cumul).

18. Catedra de Maºini Unelte: Emil Botez, profesor ºef de catedrã (bazã);

Herbent Cazin, conferenþiar (bazã); George Fieger, lector (cumul); Nicolae Gãiþã

Poianã, Constantin Sãceanu ºi Adam Stambler, asistenþi (cumul).
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19 Catedra de Maºini Aeriene: Elie Carafoli, profesor ºef de catedrã (bazã);

Mihail Popescu, profesor (bazã); Ion Grossu, profesor (cumul); Vladimir Stângaciu,

Alexandru Stratilescu ºi Nicolae Tipei, conferenþiari (cumul).

20 Catedra de Motoare cu Combustie Internã: Constantin Aramã,

profesor ºef de catedrã (bazã); Gheorghe Bãrãnescu ºi Mircea Soare, conferenþiari

(bazã); Marcel Biener ºi Adrian Vasilescu, conferenþiari (cumul);

21 Catedra de Cazane cu Aburi: ªtefan Gheorghiu, profesor ºef de catedrã

(cumul); Mircea Postelnicescu, profesor (bazã); Guide Schleyer, conferenþiar

(cumul); Nicolae Dãnilã, asistent (bazã).

22 Catedra de Material Rulant: Cornel Stamatescu, profesor ºef de catedrã

(bazã); Constantin Vârcel, conferenþiar (bazã); Corneliu Cazaban, Nicolae

Condaxe, Gheorghe Eliade, Izu Grossu, Gheorghe Ionescu ºi Nicolae Soneriu,

conferenþiari (cumul); Mircea Aldea, lector (cumul); Theodor N. Caras ºi Heinrich

Weinberg, asistenþi (cumul).

23 Catedra de Maºini de Forþã Termice: Alexandru Seleºteanu, profesor

ºef de catedrã (bazã); Titu Grecu ºi Dan ªtefãnescu, conferenþiari (bazã); Mircea

Davidescu, asistent (cumul).

24 Catedra de Maºini Hidraulice: Dumitru Dumitrescu, profesor ºef de

catedrã (bazã); Dorin Pavel, profesor (bazã); Dan Taºcã, conferenþiar (bazã); Jean

Boisnard, conferenþiar (cumul); Iosif Auslander, lector (bazã); Ovidiu Blaga ºi

ªtefan Zarea, asistenþi (bazã); Alexandru Cogãlniceanu, asistent (cumul).

25 Catedra de Chimie Anorganicã ºi Generalã: Petru Spacu, profesor

ºef de catedrã (bazã); Dumitru Bardan ºi George N. Gheorghiu, profesori (bazã);

Mircea Ionescu, profesor (cumul); Iulia Georgescu, conferenþiar (bazã), Francise

Albert ºi Augustin Pop, conferenþiari (cumul); Gleb Hlevea ºi Grigore Teodorescu,

lectori (bazã); Gheorghe Belei, lector (cumul); Margareta Braºoveanu, Cornelia

Bejãu, Dumitru Camboli, Nicolae Cãplescu, Dumitru Gãvãnescu, Maria Hlevea,

Gheorghe Ioniþã, Angela Mateescu– Mastero, Agop Ovanesian, Florica Popescu,

Filofteia Roboiu ºi Victoria Spiridonescu, asistenþi (bazã); Signe Apter, Traian

Filoti, Paul Gurcã, ªtefania Mucea ºi Evdochia Nicolau, asistenþi (cumul).

26 Catedra de Chimie Organicã Teoreticã ºi Aplicatã: Costin Neniþescu,

profesor ºef de catedrã (bazã); Ecaterina Ciorãnescu ºi Maria Goruneanu,

conferenþiari (bazã); Dan C. Costescu, Iosif Drimuº, Hipolit Sanielevici,

conferenþiari (cumul); Iuliu Poganay, lector (bazã); Colombo Lupu, Iancu Minzer,

Edith Plaþiu – Solomon ºi Apostol Spiriadis, asistenþi (cumul).

27 Catedra de Chimie Fizicã: Gheorghe Costeanu, profesor ºef de catedrã

(cumul); Dumitru Sãndulescu, conferenþiar (bazã); Claudia Buzescu ºi Tiberiu

Wiski, asistenþi (bazã).

28 Catedra de Tehnologie Anorganicã: Tudor Ionescu, profesor ºef de

catedrã (bazã); Ion Atanasiu, profesor (bazã); Natie Mendelsohn, conferenþiar
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(bazã); Ulise Corino, conferenþiar (cumul); Constantin Fastiropol, lector (cumul);

Lya Blum ºi Victor Cristoloveanu, asistenþi (bazã); Andrei Calman, Octav Mascuna

ºi Edit Ungar, asistenþi (cumul).

29 Catedra de Procedee ºi Aparate: Emilian Bratu, profesor ºef de catedrã

(bazã); Alexandru Huch ºi Nicolae Petrescu, conferenþiari (cumul); Raul Mihail,

lector (cumul); Ely Ruckenstein, asistent (bazã); Aniºoara Constantin ºi Gheorghe

Iliescu, asistenþi (cumul).

30 Catedra de Chimie ºi Tehnologia Materialelor de Construcþii ºi

Ceramicii:ªerban Solacolu, profesor ºef de catedrã (bazã); Petre Voichescu,

conferenþiar (bazã); Emanoil Beillich, Constantin Claudian ºi Gheorghe Gross,

conferenþiari (cumul); Radu Dinescu, lector (bazã) ºi Aurelia Dinescu, asistent

(bazã).

31 Catedra de Chimizarea Cãrbunelui ºi a Lemnului: Isac Blum, profesor

ºef de catedrã (bazã); Ilie Bratu, conferenþiar (cumul); Dumitru Ionescu ºi Martin

Rosenberg, lectori (cumul) ºi Friederich Bolochi, asistent (cumul).

32 Catedra de Metalurgie Fizicã:Traian Negrescu, profesor ºef de catedrã

(bazã); Suzana Gâdea ºi Benedict Ionescu-Siseºti, profesori (bazã); Maria Bolgiu

ºi Georgeta Dan, lectori (bazã) ºi Elena Dinescu, asistent (cumul).

33 Catedra de Siderurgie: Alexandru Rãu, profesor ºef de catedrã (cumul);

ªtefan Mantea, profesor (bazã); Ion Tiberiu, profesor (cumul); Dorin Dobrovici ºi

Claudiu ªtefãnescu, conferenþiari (cumul); Silvia Dascãlu, asistent (bazã); Nicolae

Murguleþ ºi Constantin Sterian, asistenþi (cumul).

34 Catedra de Metalurgie Plasticã: Romulus Miclescu, profesor ºef de

catedrã (cumul); Leopold Ball ºi Dumitru Brischau, conferenþiari (cumul) ºi

Solomon Bercu, asistent (bazã).

35 Catedra de Utilaje Metalurgice: Petre Dumitraºcu,profesor ºef de

catedrã (cumul); Andrei Petrovici, profesor (bazã); Sergiu Comescu, conferenþiar

(cumul); Virgil Râpeanu ºi Vasile Stoica, lectori (cumul).

36 Catedra de Metalurgie Neferoasã: Alexandru Lupu, profesor ºef de

catedrã (cumul); Ion Vlãdescu, profesor (bazã); Pamfil Iliescu ºi Florea Oprea,

asistenþi (bazã).

37 Catedra de Materii Prime: Ovidiu Bolgiu, profesor ºef de catedrã

(bazã); Gheorghe Vanci, profesor (bazã); Vasile Manilici, conferenþiar (bazã) ºi

Liviu Roºca, lector (bazã).

38 Catedra de Mecanicã: Mihail Sarian, profesor ºef de catedrã (bazã);

Alexandru Stoenescu, profesor (cumul); Marin Rãdoi, conferenþiar (bazã); Emil

Caragheorghe, Izrael Schechter ºi Radu Voinea, conferenþiari (cumul); Mihail

Atanasiu, Dumitru Boiangiu ºi Gaston Nachmias, lectori (bazã); Simion Calma-

novici ºi Ion Persache, lectori (cumul); Paul Barany, asistent (bazã); Alexandru

Dãnescu, Victor Ghia, Vasile Ionescu, Constantin Mihãilescu, Nicolae Sava Popescu

ºi Cornel Stãnescu, asistenþi (cumul).
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39 Catedra de Economie Politicã: Walter Roman, conferenþiar ºef de

catedrã (cumul); Felix Schehter, profesor (cumul); Constantin Simion ºi Nicolae

Teºa, conferenþiari (cumul); Constantin Gofliþescu ºi Alfred Stzefãniu, lectori

(cumul); Teodor Giura ºi Cornel Predescu, asistenþi (bazã); Sabin Antonescu,

Florentin Burtan, Rozalia Chira, Ion Cristea, Adina Gerard, Hermina Hagagian,

Sorana Hescher, Gheorghe Maior ºi Constantin Moraru, asistenþi (cumul).

40 Catedra de Educaþie Fizicã: Ecaterina Niculescu Cernea, lector ºef de

catedrã (bazã); ªtefan Andreescu, Ecaterina Chirvãsuþã, Nicolae Cruli, Pierre

Eremia, Aurel Lupan, Mihai Petrescu, Vasile Pârvu ºi Georgeta Sonenescu, asistenþi

(bazã) ºi Vasile Lupan, asistent (cumul).

41 Catedra de Bazele Marxism-Leninismului: Paul Luchian, profesor

ºef de catedrã (bazã); Cornel Bãjenaru, Pavel Câmpeanu, Paul Cornea, Ludovic

David, Bercu Feldman, Oliver Sabãu ºi Elena Sfetea, conferenþiari (cumul); Mihail

Pârvulescu ºi Dita Scutaru, lectori (bazã); Vera Berceanu, Cornelia Bucur, Ion

Ciocârlan, Radu Comºa, Policaro Dumitrescu, Iosif Fenerstein, Paul Granea, Ana

Grun, Gabriel Kelmen, Ion Marizi, Beatrice Nemens, Clara Ostreichter, Petre

Parmac, Anton Szabo, Mihail Szilagy ºi Ilie Tudose, asistenþi (cumul).

42 Catedra de Geometrie Descriptivã ºi Desen: Mihail Botez, profesor

ºef de catedrã (bazã); Mircea Iorga ºi Aurel Mihãrtescu, conferenþiari (bazã);

Alexandru Dumitrescu, conferenþiar (cumul); Mihai Dan ºi Dumitru Miºculescu,

lectori (cumul); Vlad Bãrbulescu, Haralambie Ionescu, Aurel Marinescu ºi Jean

Mancea, asistenþi (bazã); Adrian Bãrbulescu, Gheorghe Constantinescu, Iancu

David, Constantin Georgescu, Valentin Ivanovici, Samson Kaunitz, Tase

Mihãilescu, Gheorghe Popescu, Dumitru Rotaru, Tacor Tacorian, Vasile Tutunaru,

Alexandru Vasiliu ºi Leon Weiser, asistenþi (cumul).

43 Catedra de Limba Rusã: Anatolie Selivanov, lector ºef de catedrã

(bazã); David Kelson, Tatiana Rudner, Milea Sapejnic, Isac Wilderman, Maria

Zilberman, lectori (bazã); Victor Recevschi, lector (cumul); Nicolae Ceachir,

Tatiana Lazu, Claudia Marcu, Irina Olsevschi, Cornelia Radu, Maria Ster, Natalia

Stroe, Sergiu Stroganov, Natalia Talpeghin, Mona Tarden, Margareta Tarnari ºi

Rozalia Zonis, asistenþi (bazã); Vali Crãciunescu, Ilie Drãghici, Rozalia Gandelman

ºi Sofia Garbug, asistenþi (cumul).

44 Catedra de Planificarea Întreprinderilor: Constantin D. Athanasiu,

profesor ºef de catedrã (cumul); Emil Mitescu, profesor (cumul); Iancu Marin ºi

Eugen Rãmãºiþã, conferenþiari (bazã); Ion Constantin, conferenþiar (cumul);

Natalia Criþescu, asistent (bazã); Vladimir Kraft, asistent (cumul).

45 Catedra de Pedagogie ºi de Limba Românã: Stanciu Stoian, profesor

ºef de catedrã (bazã); Vasile Nicolau, conferenþiar (bazã); Gheorghe Maxim, lector

(bazã); Florin Popescu, asistent (bazã).
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Din anul 1953-1954 catedra devine celula de bazã în învãþãmântul superior.

Începe sã se facã deosebirea clarã dintre catedrã ºi disciplinã. Se pãstreazã modul

de recrutare al cadrelor.

În anul 1954, la Institutul Politehnic din Bucureºti, au fost numite urmã-

toarele cadre didactice: Hascal Lazãr, conferenþiar; Horia Grigoriu, conferenþiar

(cumul); Traian Demian, ºef de lucrãri; Theodor Bãdescu, Dumitru Dragu, Aurelia

Dumitrescu, Dimitrie Rebuºcã, Grigore Spânu, Ion Stãnicioiu, Ioan Georgel

Teodorescu, lectori; Vasile Dan Anghelescu, Gheorghe Biber, Dumitru Dragu,

Constantin Fieroiu, Maria Hagistrate, Ariana Ichimescu, Letiþia Pãdureanu, Hascal

Lazãr, Constantin Nemoianu, Aurel Oprea, Ion Opriºescu, Nicolae Popescu,

Constantin Stãnescu, Iosif Cristea ºi Cristofor Vasiliu, asistenþi; Virgil

Constantinescu, asistent (suplinitor); Gheorghe Biber. Ioan Dragomir, Margareta

Drãguþescu ºi Ileana Niculescu, ºefi de laborator; Victoria Iacob, ºef de cabinet;

Gheorghe Biber ºi Lucian Floru, preparatori principali, Constantin Ciocârdia,

Aurel Oprean ºi Dumitru Stanomir, preparatori.

În anul 1954 s-a desfãcut contractul de muncã urmãtoarelor cadre didactice

ale Institutului Politehnic din Bucureºti: Ion Ploscaru, Titu Popa ºi Ion Sebescu,

lectori; Gheorghe Barbu, Ioana Caltofeanu, Ecaterina Chendriº, Virginia Chirovici,

Nicolae Constantin, Gheorghe Donciu, Ritta Dvorjac, Simion Faur, Iosif Feurstein,

Carmi Goldstein, Clara Klamercec, Ana Moisil, Marieta Nicolae, Nicolae

Nicolescu, Petre Parmac, Traian Popescu, Edith Ungur ºi Lefter Vâlculescu,

asistenþi ºi David Apostol, preparator.

Decretul nr. 71 din 6 martie 1954 al Prezidiului Marii Adunãri Naþionale a

modificat articolul 4 al Decretului nr. 188 din 14 mai 1953 privind „integrarea

cursurilor speciale pentru pregãtirea de ingineri în cursurile de zi ale facultãþilor“,

în sensul cã, de la 1 aprilie 1954, candidaþii ºi studenþii muncitori vor primi burse

de stat în valoare de 150 lei lunar, sub formã de casã ºi masã ºi, pe lângã aceastã

bursã, o indemnizaþie de 100 de lei lunar pentru cei necãsãtoriþi, o indemnizaþie

de 200 de lei lunar pentru cei cãsãtoriþi care nu au copii sau pentru cei divorþaþi

sau vãduvi, dar care au copii pe care îi întreþin, sau pentru cei necãsãtoriþi care

susþin pãrinþi bãtrâni sau incapabili de muncã cu un venit lunar sub 200 lei ºi o

indemnizaþie de 300 de lei pentru cei cãsãtoriþi care au pânã la doi copii inclusiv,

iar pentru fiecare copil în plus, 50 de lei. Îndemnizaþia de 50 de lei lunar se acordã

ºi celor divorþaþi sau vãduvi care au mai mult de doi copii pe care îi întreþin.

Hotãrârea Consiliului de Miniºtri nr. 899 din iunie 1954 a fixat pentru anul

ºcolar 1953-1954: un numãr de 398 de locuri de aspiranþi de anul I aspiranturã

fãrã frecvenþã, cu durata pânã la patru ani, dintre care 366 de locuri în cadrul

Ministerului Învãþãmântului ºi 32 de locuri în cadrul Academiei Republicii Populare

Române ºi dintre acestea, 118 locuri pentru aspiranþi în domeniul ºtiinþelor tehnice

ºi 35 de locuri în domeniul ºtiinþelor chimice.
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Hotãrârea Consiliului de Miniºtri nr. 1283 din 26 iulie1954 a aprobat

„Regulamentul privind practica în producþie a elevilor din învãþãmântul mediu

tehnic ºi a studenþilor”, potrivit cãruia: – practica în producþie face parte organicã

din procesul de învãþãmânt, având ca scop aplicarea practicã a cunoºtinþelor

teoretice, cunoaºterea utilajului, metodelor, proceselor ºi aplicaþiilor tehnologice

prin participarea ca executanþi direcþi, însuºirea tehnicii celei mai avansate ºi însu-

ºirea cunoºtinþelor privitoare la organizarea procesului de producþie; – durata ºi

perioada practicii în producþie se stabileºte în planul de învãþãmânt; – în vederea

creãrii unei legãturi durabile între instituþiile de învãþãmânt ºi întreprinderi se vor

repartiza unei instituþii de învãþãmânt, în fiecare an, aceleaºi întreprinderi; –

repartizarea studenþilor la întreprinderi se face pe grupe; – practica în producþie

este precedatã de o practicã pregãtitoare care se face în instituþia de învãþãmânt

(în laboratoare, ateliere, staþii experimentale etc.), iar dacã nu este posibilã efec-

tuarea practicii pregãtitoare în învãþãmânt, se va efectua tot în întreprindere; –

programele de practicã, întocmite de catedre, trebuie sã asigure ca studenþii sã

treacã prin fazele procesului de producþie ºi în final sã poatã cuprinde întreg

procesul; – pe baza propunerilor de practicã, cu cel puþin o sãptãmânã înainte de

sosirea practicanþilor se întocmeºte un plan de muncã cu privire la activitatea lor

completã în întreprindere; – în primii doi ani de practicã studenþii studiazã un

sector limitat al producþiei, lucrând succesiv în douã– trei locuri de muncã, iar în

ultimul an într-un sector mai larg al producþiei, cu ajutorul conducãtorului

(atelierului, secþiei, sectorului) în vederea deprinderii lor cu organizarea, conducerea

ºi dezvoltarea procesului de producþie; - studenþii sunt obligaþi sã noteze zilnic

activitatea lor în carnetul de practicã care trebuie vizat sãptãmânal de responsabilul

de practicã din întreprindere; – la sfârºitul practicii studenþii întocmesc o dare de

seamã asupra îndeplinirii programului stabilit care va fi examinatã de conducãtorul

practicii (din partea unitãþii de învãþãmânt) ºi de responsabilul cu practica din

întreprindere, însoþitã de un raport; – aprecierea rezultatelor practicii se face pe

baza unui colocviu, þinut în instituþia de învãþãmânt superior, în faþa unei comisii

ºi se noteazã cu calificative, iar cei care obþin calificativul insuficient sunt obligaþi

sã refacã practica; – în timpul practicii delegaþii unitãþilor de învãþãmânt pot

organiza excursii la întreprinderile din apropiere ºi cursuri de maximum patru ore

pe sãptãmânã; – personalul didactic însãrcinat cu conducerea practicii se deplaseazã

la locurile de practicã, participã la repartizarea studenþilor pe locurile de muncã,

întocmeºte planul de muncã, controleazã activitatea practicã ºi îndrumã studenþii

la întocmirile dãrilor de seamã; – responsabilul practicii din întreprindere cola-

boreazã cu cadrul didactic la planul de muncã, organizând practica, controleazã

din punct de vedere tehnic practica, întocmeºte referate asupra practicii ºi asigurã

condiþiile materiale de trai ( locuinþã, hranã, haine de producþie); – îndrumarea

directã a pregãtirii revine specialiºtilor de acolo, fiecãruia încredinþându-i-se o
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grupã de maximum 10 studenþi; – întreprinderile sunt obligate sã asigure studenþilor

cazare gratuitã ºi masã de trei ori pe zi în limita alocaþiei de hranã de patru lei pe

zi ce va fi suportatã de unitãþile de învãþãmânt; – studenþii pot fi cazaþi în cãmine

studenþeºti sau în internatele ºcolilor medii din localitatea respectivã; – studenþii

care în cadrul practicii, se deplaseazã pe tren în altã localitate au dreptul la o

diurnã de 10 lei ºi la cheltuieli de cazare de cinci lei pe noapte (suportatã de

întreprindere); – de asemenea, întreprinderea suportã cheltuielile zilnice cu mijloace

de transport în comun la distanþe mai mari de 2 km de la locul de cazare la între-

prindere; – în ceea ce priveºte echipamentul de lucru ºi de protecþie, antidoturile

ºi asistenþa medicalã, studenþii se bucurã de aceleaºi drepturi ca ºi salariaþii între-

prinderii.

În august 1954 a încetat delegaþia de rector a profesorului Traian Negrescu

ºi în locul sãu a fost numit rector al Institutului Politehnic din Bucureºti, profesorul

Constantin Dinculescu.

Constantin N. Dinculescu a absolvit ªcoala

Politehnicã din Bucureºti, Secþia Electromecanicã în

anul 1922. A lucrat 30 de ani ca proiectant ºi

constructor în industria energeticã.

În 1926 a intrat în învãþãmântul superior la

ªcoala Politehnicã din Bucureºti, parcurgând toate

treptele didactice. Când era ºef de lucrãri a candidat

pe un post de profesor la Politehnica din Timiºoara,

unde în anii Celui de-al Doilea Rãzboi Mondial a

predat cursul de Centrale electrice. În 1948 a devenit

ºeful Catedrei de Centrale ºi Reþele Electrice la

Institutul Politehnic din Bucureºti.

A fost director al Centralei Industriale a

Energiei Electrice ºi director general al Industriei Energetice din Ministerul Energiei

Electrice (1953–1964).

În 1952 a fost ales membru corespondent al Academiei Republicii Populare

Române ºi în ianuarie 1990 a devenit membru titular al Academiei Române.

Având la bazã Hotãrârea Consiliului de Miniºtri nr.1508 din 14 august 1954,

Ministerul Învãþãmântului a aprobat urmãtoarele „ Mãsuri cu privire la ºcolarizare

ºi profil” ºi urmãtorul „Plan de ºcolarizare“ pe anul ºcolar 1954-1955 la Institutul

Politehnic din Bucureºti.

1. Mãsuri cu privire la ºcolarizare ºi profil:

1.1. Studenþii de la specialitatea Utilaj Minier de la Institutul Politehnic din

Bucureºti, se transferã la specialitatea Electromecanicã Minierã de la Institutul de

Mine din Bucureºti, astfel: anul II – 45 de studenþi; anul III – 30 de studenþi; anul

IV – 15 studenþi.

Constantin N. Dinculescu

(1898–1990)
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1.2. Studenþii din anul II de la specialitatea Utilaj Minier, cursuri fãrã

frecvenþã, de la Institutul Politehnic din Bucureºti se transferã în anul II, la

specialitatea Electromecanicã Minierã, cursuri fãrã frecvenþã, la institutul de Mine

din Bucureºti.

1.3. Studenþii de la toþi anii de studii de la specialitatea Utilaj Petrolier de la

Institutul Politehnic din Bucureºti se transferã la specialitatea Utilaj Petrolier din

cadrul Institutului de Petrol ºi Gaze din Bucureºti.

1.4. Specialitãþile Coloranþi ºi Medicamente ºi Produse Macromoleculare

se comaseazã în specialitatea Tehnologia Substanþelor Organice ºi studenþii din

toþi anii de studii de la specialitãþile comasate vor continua studiile pe noul profil.

1.5. Specialitãþile Furnale, Oþelãrii, Laminoare-Trefiloare ºi Cuptoare

Metalurgice se comaseazã în specialitatea Siderurgie ºi studenþii de la toþi anii de

studiu de la specialitãþile comasate vor continua studiile pe noul profil.

1.6. Se formeazã anii II, III ºi IV la specialitatea Tehnologia Prelucrãrii

Metalelor ºi Construcþiei de Maºini, cursuri de zi, prin transferarea de la alte

specialitãþi, astfel: de la specialitatea Utilaj Textil: 25 studenþi în anul II, 25 studenþi

în anul III ºi 20 studenþi în anul IV.

1.7. Specialitãþile Maºini Unelte ºi Dispozitive, Scule, Aparataj se comaseazã

în specialitatea Maºini Unelte – Scule ºi studenþi de la specialitãþile comasate,

rãmaºi dupã transferurile de la punctual 1.6., vor continua studiile pe noul profil.

1.8. Specialitãþile Maºini cu Aburi ºi Maºini cu Combustie Internã se

comaseazã în specialitatea Maºini Termice ºi studenþii de la toþi anii de studii de

la specialitãþile comasate vor continua studiile pe noul profil.

1.9. Se formeazã anii II, III ºi IV la specialitatea Tehnologia Prelucrãrii

Materialelor ºi Construcþiei de Maºini, cursuri fãrã frecvenþã, prin transferuri de

la alte specialitãþi, astfel: de la specialitatea Maºini Unelte – 50 studenþi în anul III

ºi 30 studenþi în anul IV; de la specialitatea Construcþii Utilaje Siderurgice – 20

studenþi în anul II, 40 studenþi în anul III ºi 40 studenþi în anul IV.

1.10. Se formeazã anii II, III ºi IV la specialitatea Maºini Termice, cursuri

fãrã frecvenþã, prin transferuri de la specialitãþile Cazane cu Aburi, Maºini cu

Aburi ºi Maºini cu Combustie Internã, anume: – 70 studenþi în anul II, 30 studenþi

în anul III ºi 30 studenþi în anul IV.

1.11. Se transferã 35 studenþi din anul II, de la specialitatea Hidroenergeticã

la specialitatea Termoenergeticã.

1.12. Specialitãþile Maºini Electrice ºi Aparataj Electric de Joasã Tensiune

se comaseazã în specialitatea Maºini ºi Aparate Electrice, iar studenþii de la anii

de studii, de la cursuri de zi ºi fãrã frecvenþã ale specialitãþilor comasate, vor

continua studiile pe noul profil.

1.13. Specialitãþile Radiofrecvenþã ºi Audiofrecvenþã se comaseazã în

specialitatea Radiocomunicaþii, iar studenþii din toþi anii de studiu, de la spe-

cialitãþile comasate, vor continua studiile pe noul profil.
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1.14. Se formeazã anii II, III ºi IV la specialitatea Organizarea ºi Planificarea

Telecomunicaþiilor, Industriei Energetice ºi Electrotehnice cu studenþii de la

specialitatea Organizarea ºi Planificarea Industriei Energetice ºi Electrotehnice,

astfel: 15 studenþi în anul II, 5 studenþi în anul III ºi 5 studenþi în anul IV.

1.15. Studenþii de la cursurile fãrã frecvenþã de la Facultatea de

Electrotehnicã se repartizeazã pe specialitãþi astfel: a) Maºini ºi Aparate Electrice:

50 de studenþi în anul II, 50 de studenþi în anul III ºi 55 de studenþi în anul IV; b)

Electronicã ºi Radiotehnicã Industrialã: 50 de studenþi în anul II, 50 de studenþi în

anul III ºi 55 de studenþi în anul IV.

1.16. Studenþii de la cursurile muncitoreºti se înregistreazã în efectivele

cursurilor de zi, conform prevederilor Decretului nr. 188/1953.

2. Facultãþile ºi specialitãþile Institutului Politehnic din Bucureºti în

anul universitar 1954-1955

I. Facultatea de Electrotehnicã

A. Cursuri de zi (durata ºcolarizãrii: 5 ani)

1. Maºini ºi Aparate Electrice

B. Cursuri fãrã frecvenþã (durata ºcolarizãrii: 6 ani):

1. Maºini ºi Aparate Electrice

II. Facultatea de Electronicã ºi Telecomunicaþii

A. Cursuri de zi (durata ºcolarizãrii: 5 ani)

1. Electronicã ºi Radiotehnicã Industrialã;

2. Radiocomunicaþii;

3. Comunicaþii Telegrafo-Telefonice.

B. Cursuri fãrã frecvenþã (durata ºcolarizãrii: 6 ani):

1. Electronicã ºi Radiotehnicã Industrialã.

III. Facultatea de Energeticã

A. Cursuri de zi (durata ºcolarizãrii: 5 ani)

1. Termoenergeticã;

2. Hidroenergeticã;

3. Electroenergeticã.

B. Cursuri fãrã frecvenþã (durata ºcolarizãrii: 6 ani):

1. Electroenergeticã

2. Termoenergeticã.

IV. Facultatea de Mecanicã

A. Cursuri de zi (durata ºcolarizãrii: 5 ani)

1. Maºini Termice;

2. Maºini ºi Turbine Hidraulice ºi Pneumatice;

3. Maºini Unelte ºi scule;

4. Tehnologia Prelucrãrii Metalelor ºi Construcþia de Maºini;

5. Construcþii de Aviaþie.
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B. Cursuri fãrã frecvenþã (durata ºcolarizãrii: 6 ani):

1. Maºini termice;

2. Tehnologia Prelucrãrii Metalelor ºi Construcþia de Maºini.

V. Facultatea de Maºini ºi Utilaj

A. Cursuri de zi (durata ºcolarizãrii: 5 ani)

1. Aparate ºi Instalaþii pentru Industria Chimicã;

2. Maºini ºi Utilaj Metalurgic;

3. Maºini ºi Utilaj Agricol;

4. Cazane cu Aburi.

VI. Facultatea de Chimie Industrialã

A. Cursuri de zi (durata ºcolarizãrii: 5 ani)

1. Tehnologia Substanþelor Anorganice;

2. Materiale de Construcþii: a. Materiale de Construcþii; b.

Ceramicã Finã ºi Materiale Refractare.

3. Tehnologia Producþiei Electrochimice;

4. Tehnologia Substanþelor Organice;

5. Tehnologia Combustibilului (lemn, cãrbune).

B. Cursuri fãrã frecvenþã (durata ºcolarizãrii: 6 ani):

1. Tehnologia Substanþelor Organice.

VII. Facultatea de Metalurgie

A. Cursuri de zi (durata ºcolarizãrii: 5 ani)

1. Siderurgie, Materiale Neferoase.

B. Cursuri fãrã frecvenþã (durata ºcolarizãrii: 6 ani)

2. Siderurgie.

VIII. Facultatea de Inginerie Economicã

A. Cursuri de zi (durata ºcolarizãrii: 5 ani)

1. Organizarea ºi Planificarea Industriei Energetice ºi Electro-

tehnice;

2. Organizarea ºi Planificarea Telecomunicaþiilor;

3. Organizarea ºi Planificarea Industriei Construcþiei de Maºini

ºi Utilaje;

4. Organizarea ºi Planificarea Industriei Chimice;

5. Organizarea ºi Planificarea Industriei Metalurgice.

IX. Facultatea Muncitoreascã tip A

A. Cursuri de zi (durata ºcolarizãrii: 5 ani)

În anul 1955 au fost numite urmãtoarele cadre didactice în cadrul Institutului

Politehnic din Bucureºti: Ion Popa, conferenþiar; Eugen Barbu Eneea, Dionisie

Crãifãleanu, Nicolae Drãghici, Valentin Scripnic, lectori; Nicolae ªtefãnescu, lector

(cumul); Nicolae Adalbert Apostolescu, Neculai Bãdilã, Anatolie Carabulea, Lucia

Cumpãnaºu Cincã, Constantin Ciocârdia, Ioan Dragomir, ªtefãnuþã Enache, Lucian
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Floru, Ionel Gavrilaº, Berthold Grunwald, Gheorghe Iacobescu, Sanda Oprea,

Lucian Oprescu, Virgil Raicu, Viorica Varga, Octavian Smighelschi, Dumitru

Stanomir, Neculai Stere ºi Voicu Tache, asistenþi; Gheorghe Paizis, asistent

suplinitor; Pavel Buhuº, Petre Dodea, Maria Lupu, Diana Eitel, Elena Niculae,

Iulian Oprescu, Voicu Tache, preparatori principali; Gheorghe Constantin ºi

Amelita Vogel, preparatori; Nicolae Albert Apostolescu, Eugenia Rodica

Apostolescu, Viorica Câmpu, Ionel Gavrilaº, Ion Oprean, Constantin ªerbu, ºefi

de laborator; Costinel Lazãr ºi Viorica Iacob, ºefi de cabinet.

Prin Ordinul Ministrului Învãþãmântului nr. 823/1955 s-a dispus eliberarea

din funcþie a conferenþiarului Marin Rãdoi, cu data de 1 aprilie 1955, ca prorector

al Institutului Politehnic din Bucureºti, fiind transferat în altã misiune.

Au fost transferate, din Institutul Politehnic din Bucureºti în alte unitãþi

socialiste, urmãtoarele cadre didactice: Ecaterina Chivu ºi Petru Spacu, profesori;

Clara Ostraicher, Diþã Scurtu ºi Alexandru Voicu, lectori; Francis Biro, Emilian

Goldstein ºi Alexandrina Vâlcu, asistenþi.

S-a desfãcut contractul de muncã urmãtoarelor cadre didactice: Ion Breazu,

Gheorghe Dima, Lazãr Fichman, Mihai Ionescu, Iancu Marcu ºi Eugen Rãzameriþã,

conferenþiari; Felicia Comerzan, Eugen Ghenad, Adina Gerard, Ileana Mavrodin,

Anton Necºulea, Ion Stãnciulescu ºi Vasile Tomescu, lectori; Teodor Bazianu,

Nicolae Ceakir, Elena Ciolac, Valentin Crãciunescu, Gelu Elefterescu, Irina

Olºevschi, Olga Sonie Maniþiu, ºefi de cabinet; Paula Constantinescu, preparator.

Hotãrârea Consiliului de Miniºtri nr. 1608 din 30 iulie 1955 a aprobat planul

de ºcolarizare, reþeaua ºi profilul instituþiilor de învãþãmânt superior pe anul

universitar 1955-1956. Pentru Institutul Politehnic din Bucureºti s-au prevãzut

urmãtoarele facultãþi, secþii de specializare ºi cifre de ºcolarizare la cursurile de zi

(5ani) ºi la cursurile fãrã frecvenþã (6ani):

I. Facultatea de Electrotehnicã

Cursuri de zi: 1. Maºini ºi Aparate Electrice (30 studenþi)

II. Facultatea de Electronicã ºi Telecomunicaþii

Cursuri de zi: 1. Electronicã industrialã (15 studenþi); 2. Radiocomunicaþii

(30 studenþi); 3. Comunicaþii Telefonice-Telegrafice (45 studenþi); 4. Centralizãri

ºi Semnalizãri Feroviare (60 studenþi). Cursuri fãrã frecvenþã 1. Centralizãri ºi

Semnalizãri Feroviare 60 studenþi).

III. Facultatea de Energeticã

Cursuri de zi: 1. Termoenergeticã (15 studenþi).

Cursuri fãrã frecvenþã: 1. Electroenergeticã (30 studenþi).

IV. Facultatea de Mecanicã

Cursuri de zi: 1. Maºini Termice (20 studenþi); 2. Maºini Hidraulice ºi

Pneumatice (10 studenþi); 3. Maºini Unelte ºi Scule (20 studenþi); 4. Construcþii
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de Aviaþie (10 studenþi); 5. Maºini Agricole (20 studenþi); 6. Aparate ºi Utilaj

pentru Industria Chimicã ºi Metalurgicã (70 studenþi).

Cursuri fãrã frecvenþã: 1. Maºini Termice (40 studenþi).

V. Facultatea de Tehnologie Mecanicã

Cursuri de zi: 1. Tehnologia Prelucrãrii Metalelor ºi a Construcþiei de

Maºini (100 studenþi).

Cursuri fãrã frecvenþã: 1. Tehnologia Prelucrãrii Metalelor ºi a Construcþiei

de Maºini (50 studenþi).

VI. Facultatea de Chimie Industrialã

Cursuri de zi: 1. Tehnologia Substanþelor Anorganice (20 studenþi); 2.

Materiale de Construcþii ºi Ceramicã (20 studenþi); 3. Tehnologia Producþiei

Electrochimice (10 studenþi); 4. Tehnologia Substanþelor Organice (30 studenþi);

5. Chimizarea Combustibililor (20 studenþi).

Cursuri fãrã frecvenþã: 1. Tehnologia Substanþelor Anorganice (30 studenþi);

2. Materiale de Construcþii ºi Ceramicã (30 studenþi); 3. Tehnologia Substanþelor

Organice (30 studenþi).

VII. Facultatea de Metalurgie

Cursuri de zi: 1. Siderurgie (20 studenþi); 2. Metalurgie Neferoasã (10

studenþi).

VIII. Facultatea de Ingineri Economiºti

Cursuri de zi: 1. Industria Energeticã ºi Electrotehnicã (15 studenþi); 2.

Telecomunicaþii (10 studenþi); 3. Industria Construcþiei de Maºini (20 studenþi);

4. Industria Chimicã (15 studenþi); 5. Industria Metalurgicã (10 studenþi).

Specialitatea Centralizãri ºi Semnalizãri s-a înfiinþat la Facultatea de

Electronicã ºi Telecominicaþii a Institutului Politehnic din Bucureºti prin transfer

de la Institutul de Cãi Ferate „Gheorghe Gheorghiu – Dej” din Bucureºti.

Prin Ordinul Ministrului Învãþãmântului nr. 1654 din 13 septembrie 1955

s-a stabilit noua conducere a Facultþii de Electronicã ºi Telecomunicaþii: confe-

renþiarul Mircea Ghiligeanu, decan ºi conferenþiarul Ion Popa, prodecan.

Conform statelor de funcþiuni ºi de personal didactic (tabela 2B), în anul

universitar 1955-1956 catedrele Institutului Politehnic din Bucureºti au fost

încadrate dupã cum urmeazã:

I. Facultatea de Electrotehnicã

1. Catedra de Maºini ºi Acþionãri Electrice: Cezar Parteni-Antoni,

profesor ºef de catedrã (cumul); Dorel Damaschin, conferenþiar (cumul); Tudor

Petrescu, lector (bazã); Gheorghe Dobrian, Remi Herescu ºi Nicolae ªtefãnescu,

lectori (cumul); Cecilia Trufin, asistent (bazã); Reinhard Fleischer, Gavril Gonda,

Cristian Marinescu, Tudor Petrescu, Eugen Sofan, Gheorghe Turbuþiu, Hunter

Weinrich ºi Iacob Weissman, asistenþi (cumul).
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2. Catedra de Bazele Teoretice ale Electrotehnicii I: Remus Rãduleþ,

profesor ºef de catedrã (bazã); Aurel Avramescu, conferenþiar (bazã); Nicolae

Bimbulov, conferenþiar (cumul); Sanda Mastero ºi Cristina Roman, lectori (bazã);

Constantin Mocanu ºi Petre Stoianovici, lectori (cumul); Alfons Ifrim, Alexandru

Fransua ºi Constantin Nemoianu, asistenþi (bazã); Hermina Albert, Anghel

Dumitrescu, Cristina Roman, Alexandru Timotin ºi Andrei Þugulea, asistenþi

(cumul).

3. Catedra de Fizicã I: Ion Agârbiceanu, profesor ºef de catedrã (bazã);

Iosif Auslander, Dumitru Barca-Gãlãþeanu, Aurel Munteanu ºi Nicolae Stãnescu,

profesori (completare); Virgil Pavlu, conferenþiar (completare); Alexandrina

Dumitrescu, Eugen Sãlãgeanu ºi Ileana Vencov, lectori (bazã); Dan Anghelescu,

Liliana Barbici, Ana Baiangiu, Candida Gheorghiþã, Sanda Loga, Ariana Popa,

Florica Popescu, Gigel Popovici, Haralambie Savin, Ion Vieroºanu ºi Ritta Wagner,

asistenþi (bazã); Dragoº Simulescu, asistent (cumul).

4. Catedra de Maºini Electrice: Ion S. Gheorghiu, profesor ºef de catedrã

(bazã); Gheorghe Petrescu ºi Cristina Popescu, conferenþiari (bazã); Constantin

Apetrei, Silvius Ecstein, Victor Iancovici, Constantin Lazu ºi Dumitru Niculescu,

lectori (bazã); Ion Creiºan, Sigismund Scheicher ºi Anatol Schwefelberg, lectori

(cumul); Virgil Raicu ºi Sigismund Scheicher, asistenþi (bazã); Constantin Bãlã,

Valeriu Ciofu, Tiberiu Dumitrescu, Dumitru Lãzãroiu, Virgil Lefter, Vasile Nedelcu,

Gheorghe Podasca, Nicolae Vemescu ºi Stelian Vârgolici, asistenþi (cumul).

5. Catedra de Maºini ºi Aparate Electrice: Alexandru Th. Popescu,

profesor ºef de catedrã (bazã); Carol Steinberg, profesor (bazã); Aurel Avramescu,

conferenþiar (bazã); Niculae Moldoveanu ºi Vlad Rãdulescu, conferenþiari (cumul);

Gheorghe Cosmin, Adrian Georgescu, Remi Herescu ºi Dinu Martac, lectori

(cumul); Paul Manolescu, asistent (bazã); Ioan N. Codru, Radu Dordea, Ilian

Feldman, Nicolae Ghiºã, George Mangu, Paul Manolescu, Niculae Niculae,

Vladimir Petrescu, Teodor Teitel ºi Jean Weissman, asistenþi (cumul).

II Facultatea de Electronicã ºi Telecomunicaþii

6. Catedra de Electronicã: Tudor Tãnãsescu, profesor ºef de catedrã (bazã);

Edmond Nicolau ºi Cristofor Vazaca, profesori (bazã); Paul Dan, conferenþiar

(bazã); Roman Stere, conferenþiar (cumul); Moise Berladschi, lector (bazã); Dorel

Bernstein, Reinhard Piringer, Alexandru Popescu, Veronica Popescu– Mãlãeºti,

Gheorghe Stancu ºi Gheorghe Vrânceanu, asistenþi (bazã); Alexandru Andrei ºi

Vlad Pauker, asistenþi (cumul).

7. Catedra de Telefonie – Telegrafie: Sergiu Condrea, profesor ºef de

catedrã (bazã); Sergiu Condrea ºi Carol Sor, profesori (cumul); Nicolae Marinescu

ºi Ion Popa, conferenþiari (bazã); Alexandru Bodega, Consttantin Botez, Milan

Mãnciulescu, Iosif Marincioschi ºi Dumitru Tentea, conferenþiari (cumul); Eneea

Barbu ºi Cristofor Vasiliu, lectori (bazã); Andrei Buzescu, lector (cumul); Mihai
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Mãruþã, asistent (bazã); Eneea Barbu, Petre Datculescu, Mihai Mãruþã, Matei

Steiner, Ion Udilã, Vasile Vasilache, Cristofor Vasiliu ºi Nicolae Vâlsan, asistenþi

(cumul).

8. Catedra de Centralizãri ºi Semnalizãri Feroviare: Ioan Popa,

conferenþiar ºef de catedrã (bazã); Emil Goilav, Paul Mihãescu, Aurel Novac,

Iulian Pop ºi ªtefan Turi, conferenþiari (cumul); Petre Boama, lector (cumul);

Gheorghe Duþu, Leonida Fiederar, Tiberiu Noaghea, Nicolae Popa ºi Constantin

Zaiþ, asistenþi (cumul).

9. Catedra de Matematici III: Nicolae Ciorãnescu, profesor ºef de catedrã

(bazã); Nicolae Racliº, profesor (bazã); Marin Dumitrescu, Adolf Polinger ºi Ion

ªabac, conferenþiari (bazã); Marcian Gutman, Marcel Roºculeþ ºi Walter Rudner,

ºefi de lucrãri (bazã); Uºer Mogestem, Gheorghe Niþescu ºi Teodor Teodoreanu,

asistenþi (bazã).

10. Catedra de Limba Rusã: Simion Weissman, lector ºef de catedrã

(bazã); David Kelson, Etea Lazãr, Iacob Racevschi ºi Milia Sapoºnic, lectori (bazã);

Neonila Buga, Vera Climovschi, Eidia Fiºman, Tatiana Lazu, Elvira Marinescu,

Alexandru Melnic, Maria Ster, Sergiu Stroganov, Mina Tarden ºi Rozalia Zonis,

asistenþi (bazã).

11. Catedra de Radiocomunicaþii: Gheorghe Cartianu, profesor ºef de

catedrã (bazã); Matei Marinescu, Edmond Nicolau ºi Alexandru Spãtaru, profesori

(bazã); Mircea Bubulac ºi Ely Katz, conferenþiari (bazã); Mircea Bubulac, Ely

Katz ºi Ion Fait, conferenþiari (cumul); Viniciu Niculescu, Alexandru Preda,

Gheorghe Rulea ºi Ion Teodorescu, lectori (bazã).

III Facultatea de Energeticã

12. Catedra de Maºini Hidraulice: Dumitru Dumitrescu, profesor ºef de

catedrã (bazã); Dorin Pavel, profesor (cumul); Dorin Pavel, conferenþiar (bazã);

Dan Taºcã, conferenþiar (cumul); Jean Boisnard, Alexandru Diacon ºi Dan Taºcã,

conferenþiari (cumul); Iosif Auslander, Ovidiu Blaga, Octav Faibiº, Mircea Podani

ºi Irinel Weissman, lectori (bazã); Gheorghe Pãunescu, asistent (bazã); Ovidiu

Blaga, Mircea Cazacu, Alexandru Cogãlniceanu, Iosif Mermelstein, Gheorghe

Pãunescu ºi ªtefan Zarea, asistenþi (cumul).

13. Catedra de Centrale Electrice: Constantin Dinculescu, profesor ºef

de catedrã (bazã); Martin Bercovici, profesor (bazã); Arie A. Arie, Sergiu Cãlin ºi

Hascal Lazãr, conferenþiari (bazã); Arie A. Arie, Ion Arsene Badea, Sergiu Cãlin,

Nicolae Gheorghiu, Gheorghe Hortopan, Costin Motoiu, Corneliu Penescu ºi Ion

D. Stãnescu, conferenþiari (cumul); Gleb Drãgan, lector (bazã); Emil

Constantinescu, Alexandru Miºu ºi Eugen Pavel, lectori (cumul); Paul Buhuºi,

Nicolae Dãnilã, Simion Florea ºi Eugen Potolea, asistenþi (bazã); Cornel Burducea,

Anatol Carabulea, Carol Goldenberg, Gheorghe Iacobescu, Ion Iordãnescu, Susette

Marcu, Teodor Miclescu, Paul Apolon Militaru, Jean Pomârleanu, Stelian Popescu,

Teofil Popovici ºi Mircea Prodan, asistenþi (cumul).
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14. Catedra de Electrotehnicã II: Constantin Budeanu, profesor ºef de

catedrã (bazã); Ion S. Antoniu, profesor (bazã); Ion Constantin ºi Adrian Valeriu,

conferenþiari (bazã); Cãlin Mihãilescu, conferenþiar (cumul); Viorica Hortopan,

Teodor Petrescu ºi Cristina Roman, lectori (bazã); Mircea Gheorghiu, Dinu Martac

ºi Eugen Pavel, lectori (cumul); Florin Manea ºi Gheorghe Moratie, asistenþi (bazã);

Nicolae Armencioiu, Ana Bensimon, Iosub Chenbraun, Emil Costin, Sebastian

Ionescu, Dãnilã Marc, Gheorghe Moratie ºi Vasile Stoicescu, asistenþi (cumul).

15. Catedra de Fizicã II: Iosif Auslander, profesor ºef de catedrã (bazã);

Dumitru Barca Gãlãþeanu, profesor (bazã); Aurel Munteanu ºi Virgil Pavlu,

conferenþiari (bazã); Alexandrina Dumitrescu ºi Eugen Sãlãgeanu, lectori (bazã);

Lucia Aldea, Dan Anghelescu, Sanda Loga, Adina Moscovici, Lucian Rusu ºi

Lari Schechter, asistenþi (bazã); Ana Boiangiu, Ariana Popa, Florica Popescu,

Gigel Popovici ºi Ritta Wagner, asistenþi (cumul).

16. Catedra de Matematici II: Oscar Kreindler, profesor ºef de catedrã

(bazã); Marin Dumitrescu, Ion ªabac ºi Osias Sachter, conferenþiari (bazã); Sofia

Flexi ºi Victoria Slãtescu, lectori (bazã); Marcel Cotariu, Ana Istrate ºi Mihai

Neagu, asistenþi (bazã).

17. Catedra A.L.A.: Theodor Bãdescu, lector ºef de catedrã (bazã); Ion

Mãrculescu, conferenþiar (cumul); Teodor Bãdescu, lector (cumul).

IV Facultatea de Mecanicã

18. Catedra de Termotehnicã: Lazãr Stoicescu, profesor ºef de catedrã

(bazã); Lazãr Stoicescu, profesor (cumul); Cornel Stamatescu, profesor (completare

de normã); Mircea Ghiliceanu ºi Dan ªtefãnescu, conferenþiari (bazã); Mihai

Ionescu, conferenþiar (cumul); Gabriela Criºan, conferenþiar (completare de

normã); Nicolae Drãghici, Ion Nerescu ºi Traian Nicolaescu, lectori (bazã); Otto

Adler, Alexandru Dãnescu, Florea Paraschiv ºi Constantin Stãnescu, asistenþi

(bazã); Petre Constantinescu, Petre Ghenghea ºi Poldi Iosifescu, asistenþi (cumul);

Berthlod Grunwald, asistent (completare de normã).

19. Catedra de Construcþii Aeronautice: Elie Carafoli, profesor ºef de

catedrã (bazã); Mihail Popescu, profesor (bazã); Ion Grossu ºi Mihail Popescu,

profesori (cumul); Vladimir Stângaciu, Alexandru Stãtilescu ºi Nicolae Tipei,

conferenþiar (cumul), Paul Constantinescu, asistent (bazã); Virgil Constantinescu,

asistent (cumul).

20. Catedra de Maºini Unelte ºi Scule: Emil Botez, profesor ºef de catedrã

(bazã); Emil Botez, profesor (cumul); Herbert Cozin ºi Zoltan Duca, conferenþiari

(bazã); Herbert Cozin, ªtefan Cuºutã, Mihail Popov, Victor Radeþchi ºi Raul

Septilici, conferenþiari (cumul); Constantin Sãceanu ºi Avram Stambler, lectori

(cumul); Gheorghe Biber, Petre Dodoc, Aurel Oprean ºi Victor Tabãrã, asistenþi

(bazã); Gheorgeh Biber, Petre Dodoc, Nicolae Gaiþã, Ion Moise, Aurel Oprean ºi

Victor Tabãrã, asistenþi (cumul).
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21. Catedra de Cazane cu Aburi: Mircea Postelnicescu, profesor ºef de

catedrã (bazã); Victor Popescu, profesor (bazã); ªtefan Gheorghiu ºi Mircea

Postelnicescu, profesori (cumul); Mircea Aldea, lector (cumul); Petre

Constantinescu, asistent (bazã); Gheorghe Antonescu, Aurel Constantinescu,

Nicolae Costache, Simion Florea ºi Adrian T. Rãdulescu, asistenþi (cumul).

22. Catedra de Utilaj Metalurgic ºi Maºini Agricole: Petre Dumitraºcu,

profesor ºef de catedrã (bazã); Valentin Scripnic, Vasile Stoica ºi Ion Vãleanu,

lectori (bazã); Nicolae Murguleþ, Cristina Rãdulescu, Victor Ion Sava, Israel Spitzer

ºi Ion Vãleanu, lectori (cumul); Constantin Ciocârdia ºi Iulian Oprescu, asistenþi

(bazã); Constantin Ciocârdia, Dionisie Crãifãleanu, Ernestin Fischer, Victor Ghia,

M. Nicolaescu, Sanda Oprea, Florin Paraschiv, Vasile Stoica ºi Mircea Teodoriu,

asistenþi (cumul).

23. Catedra de Maºini Termice: Alexandru Seleºteanu, profesor ºef de

catedrã (bazã); Constantin Aramã ºi Cornel Stãmãtescu, profesori (bazã); George

Bãrãnescu, Titus Grecu, Mircea Soare ºi Dan ªtefãnescu, conferenþiari (bazã);

Gabriela Criºan ºi Teodor Has, conferenþiari (cumul); Ion Negrescu, lector (bazã);

Nicolae Apostolescu, Alfons Aschendorf, Marieta Grigoriu ºi Berthold Grunwald,

asistenþi (bazã); Marcel Biener, Alexandru Dãnescu, Mircea Davidescu, Berthold

Grunwald, Mircea Nãstase ºi Leonida Stoian, asistenþi (cumul).

24. Catedra de Teoria Mecanismelor ºi Organe de Maºini: Dumitru

Tutunaru, profesor ºef de catedrã (bazã); Paul Brãtescu, profesor (bazã); Dumitru

Tutunaru, profesor (cumul); Constantin Vârcol, conferenþiar (bazã); Gheorghe

Lazaride ºi Nicolae Soneriu, conferenþiari (cumul); Traian Demian ºi Constantin

Raicea, lectori (cumul); Iolanda Roban, asistent (bazã); Maty Blumenfeld, Cornel

Brezeanu, Teodor Charas, Traian Conþiu, Iosif Katz, Ozi Lazãr, Constantin Niþã,

Ernest Sculptorescu, Nicolae Stere ºi Werner ªtefãnescu, asistenþi (cumul).

V Facultatea de Tehnologie Mecanicã

25. Catedra de Tehnologia Materialelor: Andrei Petrovici, profesor ºef

de catedrã (bazã); Valeriu Manoliu, profesor (bazã); Andrei Petrovici, profesor

(cumul); ªtefan Cuºutã, Mihail Tãnãsescu ºi Constantin Tomescu, conferenþiari

(bazã); Sergiu Cunescu, ªtefan Cuºutã, Vasile Marcu, Ardaº Sorian ºi Constantin

Tomescu, conferenþiari (cumul); Victor Sava, lector (cumul); Radu Alister,

Constantin Neacºu ºi Iulian Rodeanu, asistenþi (bazã); Vasile Ghiocel, Adrian

Huber, Constantin Neacºu, Iulian Rodeanu ºi Gaston Rotschild, asistenþi (cumul).

26. Catedra de Rezistenþa Materialelor: Gheorghe Buzdugan, profesor

ºef de catedrã (bazã); Gheorghe Buzdugan ºi Camil Mitescu, profesori (cumul);

Nubar Artoki ºi Izrael Schachter, conferenþiari (cumul); Mihail Atanasiu, Maty

Blumenfeld, Aurelian Constantinescu, Dionisie Crãifãleanu ºi Augustin Petre,

lectori (bazã); Sergiu Calmanivici, Alexandru Noarescu, Alexandru Miºu ºi Gustav

Spindler, lectori (cumul); Veronel Antonescu ºi Mihail Sãvulescu, asistenþi (bazã);
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Veronel Antonescu, Mihail Atanasiu, Nicolae Bucur, Victor Drobotã, Petre Freud,

Bercu Mãnãscu ºi Margarit Mehedinþeanu, asistenþi (cumul).

27. Catedra de Geometrie Descriptivã ºi Desen II: Mircea Iorga, confe-

renþiar ºef de catedrã (bazã); Aurel Mihãrtescu, conferenþiar (bazã); Mircea Iorga,

conferenþiar (cumul); Vlad Bãrbulescu, Virgil Bogdan, Aurel Marinescu ºi Ileana

Vraca, asistenþi (bazã); Vlad Bãrbulescu, Gheorghe Constantinescu, Iancu David,

Eugen Elinescu, Constantin Georgescu, Dorin Manolescu, Aurel Marinescu,

Nicolae Mirescu, Dumitru Miºculescu, Gheorghe Nicoarã, Mircea Ochianã, Paul

Precupeþu ºi Tacor Tacorian, asistenþi (cumul).

28. Catedra de Tehnologia Construcþiilor de Maºini: Constantin Popovici,

profesor ºef de catedrã (cumul); Sergiu Cunescu, conferenþiar (bazã); Gheorghe

Diaconescu, Gheorghe Eliade, Constantin Ghiulai, Mircea Iliescu, Florin Oniþiu

ºi Cristian Tomescu, conferenþiari (cumul); Dumitru Drãgan, lector (bazã);

Gheorghe Fieger, lector (cumul); Ionel Gavrilaº, Gheorghe Mãnescu, Teodor

Nineacã, Voicu Tache ºi Wilhelm Weigel, asistenþi (bazã); Ion Bãnulescu, Dumitru

Dragu, Nicolae Dumitrescu, Vasile T. Mocanu, Leonid Suhovan ºi Wilhelm Weigel,

asistenþi (cumul).

29. Catedra de Organe de Maºini: Gheorghe Manea, profesor ºef de

catedrã (bazã); Luciu Sãvescu, profesor (bazã); Gheorghe Manea ºi Andrei

Petrovici, profesori (cumul); Mihail Renert ºi Hugo Segal, conferenþiari (bazã);

Nicolae Soneriu, conferenþiar (cumul); Vasile Gheleºel, lector (cumul); Mircea

Aldea, Constantin Bartaki, Michel Brãniºteanu, Cornel Lazãr, Emil Marinescu,

Mustafa R. Mustafa, Iacob Nissim, Gheorghe Olteanu, Gheorghe Paisie, Emil

Rizescu, ªtefan Sãvulescu, Gaius Tãnase, Lucian Teodorescu, Gheorghe Vasilescu,

H. Weinberg, asistenþi (cumul).

VI Facultatea de Metalurgie

30. Catedra de Metalurgie Neferoasã: Alexandru Lupu, profesor ºef de

catedrã (bazã); Gheorghe Vanci, profesor (bazã); Florea Oprea, lector (bazã); Laura

Silvia Grigoriu, lector (cumul); Signe Apter ºi Viorica Cumpãnaºu, asistenþi (bazã);

Ion Gãlãþeanu, Florea Olaru ºi Tudor Egãrceanu, asistenþi (cumul).

31. Catedra de Siderurgie: Alexandru Rãu, profesor ºef de catedrã (bazã);

Romulus Miculescu, Alexandru Rãu, Dumitru Stãnescu ºi Ioan Vlãdescu, profesori

(cumul); Mihai Adrian, Leopold Ball, Dumitru Briscan, Dorin Dobrovici ºi Claudiu

ªtefãnescu, conferenþiari (cumul); Solomon Bercu, lector (cumul); Simion Buzilã,

Silvia Dascãlu, Ioan Dragomir ºi Pamfil Iliescu, asistenþi (bazã); Ion Andonie,

Ioan Dragomir, Iancu Drãgan, Elena Dincescu, ªtefania Mucea ºi Iosif Tripºa,

asistenþi (cumul).

32. Catedra de Mecanicã: Mihail Sarian, profesor ºef de catedrã (bazã);

Nicolae Vraca, profesor (bazã); Alexandru Stoenescu, profesor (cumul); Izrael

Schachter ºi Radu Voinea, conferenþiari (bazã); Emil Caragheorghe ºi Marin Rãdoi,
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conferenþiari (cumul); Mihai Atanasiu ºi Dumitru Boiangiu, lectori (bazã); Simion

Calmanovici ºi Aurel Sãlãgeanu, lectori (cumul); Paul Barany, Ernestin Fischer,

Constantin Mihãilescu, Gaston Nahmias ºi Ion Persachi, asistenþi (bazã); Mihai

Atanasiu, Paul Barany, Vasile Ionescu, Ion Popescu Burchi, Nicolae Sava Popescu

ºi Cornel Stãnescu, asistenþi (cumul).

33. Catedra de Metalurgie Fizicã: Traian Negrescu, profesor ºef de catedrã

(bazã); ªtefan Mantea, profesor (bazã); Traian Negrescu, profesor (cumul); Suzana

Gâdea ºi Benedict Ionescu-Siºeºti; conferenþiari (bazã); Georgeta Dan, lector

(bazã); Traian Dumitrescu, lector (cumul); Maria Boiangiu, Elena Dincescu ºi

ªtefania Mucea, asistenþi (bazã); Titi Dulãmiþã, Nicolae Geru, Margareta Greceanu,

Nicolae Popescu, Vasile Popescu ºi Marius Protopopescu, asistenþi (cumul).

34. Catedra de Zãcãminte Miniere ºi Materiale Auxiliare: Ovidiu

Bologiu, profesor ºef de catedrã (bazã); Gheorghe Vanici, profesor (bazã); Vasile

Manilici, conferenþiar (bazã); Aurelia Dumitrescu, lector (bazã); Liviu Roºca,

asistent (bazã); Alfred Kathein, Theodor Popa ºi Liviu Roºca, asistenþi (cumul).

VII Facultatea de Ingineri Economiºti

35. Catedra de Culturã Generalã: Vasile P. Nicolau, conferenþiar ºef de

catedrã (bazã); Constantin Prisnea, conferenþiar (cumul); Iosif Antohi, Alice

Bãdescu, Pamfil Georgian, Alexandru Istrãtescu ºi Gheorghe Maxim, lectori (bazã);

Florin Popescu, asistent (bazã).

36. Catedra de Limba Rusã I: Anatolie Selivanov, lector ºef de catedrã

(bazã); Eteea Lazãr, Tatiana Rudner, Isac Wilderman, Maria Zilbermann, lectori

(bazã); Irina Bolodescu, Alexandru Caraiman, Arnold Costacovici, Roza

Gandelman, Andrei Macedon, Claudia Marcu, Cornelia Radu, Vladimir Stricker,

Natalia Stroe ºi Margareta Tamary, asistenþi (bazã).

37. Catedra de Chimie Generalã: Virgil Armeanu, profesor ºef de catedrã

(bazã); Dumitru Bardan, profesor (bazã); Francisc Albert ºi Iulia Georgescu,

conferenþiari (bazã); Nicolae Cãplescu, lector (bazã); Dumitru Camboli ºi

Gheorghe Ioniþã, asistenþi (bazã).

38. Catedra de Matematici I: Constantin Ionescu– Bujor, profesor ºef de

catedrã (cumul); Gheorghe I. Constantinescu, profesor (bazã); Haralambie P.

Ionescu, Elena Murgulescu, Osias Sachter, Gheorghe D. Siomionescu, conferenþiari

(bazã); Dumitru Flodor ºi Dumitru Mavrodin, lectori (bazã);Victoria Zlãtescu,

lector (completare); Vasile Bãdulescu, Violeta Constantinescu, Nicolae Donciu,

Elena Flodor ºi Radu Haret, asistenþi (bazã).

39. Catedra de Geometrie Descriptivã ºi Desen I: Mihail ªt. Botez, pro-

fesor ºef de catedrã (bazã); Alexandru Dumitrescu ºi Haralambie Ionescu, confe-

renþiari (cumul); Alexandru Vasiliu, lector (cumul); Marcel Cotariu ºi Aurelian

Tãnãsescu, asistenþi (bazã); Mircea Dumitru, Nicolae Galcenco, Ionel Gavrilaº,

Gheorghe Ioniþã, Valentin Ianovici, Jean Moncea, Gheorghe Popescu, Nicolae

Stãnculescu, Voicu Tache, Mihai Turburi ºi Leon Weiser, asistenþi (cumul).
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40. Catedra de Organizarea ºi Planificarea Întreprinderilor: Constantin

Atanasiu, profesor ºef de catedrã (cumul); Emil Mitescu, profesor (cumul); Ion

Constantin, conferenþiar (bazã); Gheorghe Filip, Horia Grigoriu, Simion Katz,

Ion Stãncescu ºi Gheorghe Stãncioiu, conferenþiari (cumul); Ion Stãncioiu, lector

(bazã); Heinrich Abramovici, Sergiu Caster, Ion Criºan, Nicolae Dumitrescu, Samy

Flacs, Maxim Harabagiu, Dan Hartstein, Victor Ion, Nãstase Luca, Lionel

Marcovici, Eugen Pincovschi, Ernest Schlesinger, Titus Simu ºi Ion Stãncioiu,

lectori (cumul); Natalia Cruþescu ºi Vladimir Kraft, asistenþi (bazã); Ernest

Austerman, Natalia Cruþescu, Vladimir Kraft ºi Iuliu Lechun, asistenþi (cumul).

VIII Facultatea de Chimie Industrialã

41. Catedra de Educaþie Fizicã: Ecaterina Nicolaescu, lector ºef de catedrã

(bazã); ªtefan Andreescu, Elena Caimacan, Nicolae Cruli, Aurel Lupaºcu, Ion

Opriºescu, Florin Panaitescu, Mihai Petrescu, Vasile Pîrvu ºi Gineta Simionescu,

asistenþi (bazã); Elena Caimacan, Nicolae Cruli, Ion Opriºescu, Florin Panaitescu

ºi Mihai Peterescu, asistenþi (cumul).

42. Catedra de Procedee ºi Aparate în Industria Chimicã: Emilian Bratu,

profesor ºef de catedrã (bazã); Mihail Renert, conferenþiar (bazã); Alexandru Huch,

conferenþiar (cumul); Raul Mihail ºi Eli Ruckenstein, lectori (bazã); Nicolae

Petrescu, lector (cumul); Aniºoara Constantin ºi Octavian Smighelschi, asistenþi

(bazã); Ion Ciolan, Emil Danciu, Gaius Tãnase, Ion Teoreanu ºi Tiberiu Visky,

asistenþi (cumul).

43. Catedra de Chimizarea Combustibililor: Isac Blum, profesor ºef de

catedrã (bazã); Isac Blum, profesor (cumul); Frederic Bolchi, Dumitru Ionescu ºi

Martin Rosenberg, lectori (cumul); Benjiamin Bercovici ºi Ion Nistor, asistenþi

(cumul).

44. Catedra de Electrochimie: Ion Atanasiu, profesor ºef de catedrã (bazã);

Gheorghe Hagymas, conferenþiar (bazã); Solomon Stemberg, conferenþiar (cumul);

Lya Blum, lector (bazã); Aurelia Cãluºaru ºi Constantin Firoiu, asistenþi (cumul).

45. Catedra de Materiale de Construcþii ºi Ceramicã: ªerban Solacolu,

profesor ºef de catedrã (bazã); Petre Voichescu, Aurelia Dinescu ºi Dumitru ªerban,

conferenþiari (bazã).

46. Catedra de Tehnologie Chimicã Organicã: Iosif Drimuº, conferenþiar

ºef de catedrã (bazã); Osias Solomon, conferenþiar (bazã); Hipolit Sanielevici,

conferenþiar (cumul); Emil Danciu ºi Lucian Floru asistenþi (bazã); Edith Paltion

ºi Nicolae Ungureanu, asistenþi (cumul).

47. Catedra de Tehnologia Substanþelor Anorganice: Tudor Ionescu,

profesor ºef de catedrã (bazã); Virgil Armeanu, profesor (bazã); Tudor Ionescu, pro-

fesor (cumul); Maria Goruneanu ºi Natie Mendelson, conferenþiari (bazã); Ulise

Corina, conferenþiar (cumul); Constantin Fostiropol ºi Augustin Pop, lectori (cumul);

Victor Cristoloveanu ºi Eugen Pincovschi, asistenþi (bazã); Victor Cristoloveanu,

Andrei Kalman, Octav Mascuma ºi Grigore Teodorescu, asistenþi (cumul).
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48. Catedra de Chimie Fizicã: Gheorghe Costeanu, profesor ºef de catedrã

(bazã); Victor Pãrãuºeanu ºi Dumitru Sãndulescu, conferenþiari (bazã); Mihai Ispas,

conferenþiar (cumul); Florea Oprea, lector (bazã); Nicolae Bârsan, Claudia

Buzescu, Suzana Iater, Valeriu Voicu ºi Tiberiu Visky, asistenþi (bazã); Florea

Oprea, asistent (cumul).

49. Catedra de Chimie Organicã: Costin Neniþescu, profesor ºef de catedrã

(bazã); Ecaterina Ciorãnescu, conferenþiar (bazã); Margareta Avram ºi Ileana

Necºoiu, lectori (bazã); Florin Badea ºi Iuliu Pogany, asistenþi (bazã); Apostol

Spiliadis, asistent (cumul).

50. Catedra de Chimie Anorganicã ºi Analiticã: Petru Spacu, profesor

ºef de catedrã (cumul); Francisc Albert, conferenþiar (bazã); Petre Voichescu,

conferenþiar (cumul); Nicolae Cãplescu, Gleb Hlevca, Agap Ovanesian, Grigore

Teodorescu, lectori (bazã); Cornelia Bejan, Margareta Braºoveanu ºi Dumitru

Gãvãnescu, asistenþi (bazã).

Hotãrârea Consiliuluide Miniºtri nr.1610 din 30 iulie 1955 cuprinde unele

dispoziþii privind practica în producþie a studenþilor referitoare la Regulamentul

aprobat prin Hotãrârea Consiliului de Miniºtri nr. 1283/1954, anume: – alocaþia

de hranã pentru studenþii din învãþãmântul superior se fixeazã la valoarea de opt

lei pe zi pentru cei care se pregãtesc în specialitãþile cãrbune, petrol, mine, agri-

culturã ºi silviculturã; – pentru cei care se pregãtesc în specialitãþile medicinã

generalã, pediatrie ºi stomatologie, alocaþia este egalã cu alocaþia pat – zi stabilitã

unitãþilor sanitare în care se face practica; – pentru cei care se pregãtesc în alte

specialitãþi decât cele de mai sus, alocaþia se fixeazã la 7 lei/zi; – diurna de deplasare

se fixeazã la 12 lei pe zi.

Hotãrârea Consiliului de Miniºtri nr. 2415 din 8 noiembrie 1955 stabileºte:

– introducerea unui stadiu de practicã de 12-24 luni, dupã specialitate, pentru

absolvenþii institutelor de învãþãmânt superior tehnic, agronomic ºi medico-farma-

ceutic din þarã ºi strãinãtate; – absolvenþii institutelor tehnice ºi agronomice,

începând cu seria 1954-1955, vor fi repartizaþi obligatoriu sã lucreze ca ingineri

stagiari în sectoarele productive din uzine, fabrici, ºantiere, gospodãrii agricole

colective, gospodãrii agricole de stat; – aceºti absolvenþi nu vor putea fi repartizaþi

pentru efectuarea stagiului în aparatul central al ministerelor ºi celorlalte organe

centrale ale administraþiei de stat ºi al organizaþiilor economice centrale; –

absolvenþii institutelor medico-farmaceutice, începând cu seria 1955-1956, vor fi

repartizaþi în mod obligatoriu sã lucreze ca medici stagiari în unitãþi sanitare

metodologice; – la sfârºitul acestui stagiu, absolvenþii vor fi repartizaþi în producþie

conform normelor în vigoare, în funcþiile care îi îndreptãþesc diplomele lor de

stat; – absolvenþii din categoriile de mai sus, care urmeazã aspirantura cu frecvenþã,

precum ºi cei repartizaþi în învãþãmântul superior vor efectua stagiul, câte douã

luni în fiecare an, timp de trei ani consecutiv, iar pe timpul stagiului în producþie
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aspiranþii vor primi bursa de stat stabilitã pentru aspiratura, iar preparatorii ºi

asistenþii, salariul corespunzãtor încadrãrii din învãþãmântul superior.

În anul 1955 spaþiul de cazare pentru studenþii Institutului Politehnic din

Bucureºti a crescut prin preluarea Cãminului „Elena Pavel” (situat în strada

Occidentului, nr 14) cu o suprafaþã desfãºuratã de 2600m2 ºi a Cãminului „Popov”

(situat pe strada Popov, nr 4) cu o suprafaþã desfãºuratã de 1200m2.

În acelaºi an (1955) urmãtoarele cadre didactice ale Institutului Politehnic

din Bucureºti, au fost alese membri ai Academiei Republicii Populare Române:

Constantin Budeanu, Gheorghe Murgeanu, Traian Negrescu ºi Costin Neniþescu,

membri titulari; Dumitru Dumitrescu ºi Remus Rãduleþ, membri corespondenþi.

În acelaºi an (1955) au fost transferate în alte unitãþi socialiste urmãtoarele

cadre didactice: Adrian Valeriu, conferenþiar; Radu Alistar, Signe Apter, Elena

Flondor, Maria Kapeº, Teodor Rinighiopol ºi Valeriu Voicu, asistenþi.

În anul 1956 au fost numite urmãtoarele cadre didactice: Iosif Bercu,

conferenþiar (suplinitor); Nicolae Dãnilã, Alexandru Pascal, Eugeniu Potolea,

Alexandru Timotin ºi Andrei Þugulea, lectori; Petru Baltã, ªtefan Bârlea, Nãstase

Bichir, Viorica Cimpu, Tudor Homoº, Diana Eitel, Ortansa Landauer ºi Costinel

Lazãr, asistenþi; Laurenþiu Sofroni, asistent (cumul); Mariana Beliº, Pantelimon

Constantin, Crãciun Guºã, Ana-Maria Lupu, Adelaida Mateescu ºi Paraschiva

Volatie, ºef de laborator.

În anul 1956 s-a desfãcut contractul de muncã la urmãtoarele cadre didactice

ale Institutului Politehnic din Bucureºti: Cristina Boica, conferenþiar; Maria

Zilberman, lector; Alexandru Caraiman, Elidia Fiºman, Elvira Marinescu,

Alexandru Melnic, Mihai Petrescu, Apostol Spiliadis, Natalia Stroe, Margareta

Tamari, Nina Tarden ºi Rozalia Zoniº, asistenþi.

Prin Hotãrârea Consiliului de Miniºtri nr. 232 din 10 februarie 1956

profesorul Constantin Dinculescu, rector al Institutului Politehnic din Bucureºti a

fost numit ministru adjunct al Ministerului Învãþãmântului, împreunã cu profesorii

Coriolan Drãgulescu de la InstitutulPolitehnic din Timiºoara ºi Tudor Bungariu

de la Universitatea din Bucureºti.

La Institutul Politehnic din Bucureºti, în anul 1956, au avut loc urmãtoarele

numiri în funcþii de conducere:

– Profesorul Cezar Parteni-Antoni, prorector al Institutului Politehnic din

Bucureºti, a fost delegat rector; – Conferenþiarul Suzana Gâdea a fost numitã

prorector; – Conferenþiarul Adolf Polinger a fost numit decan al Facultãþii de

Electrotehnicã; – Conferenþiarul Nicolae Marinescu a fost numit decan al Facultãþii

de Electronicã ºi Telecomunicaþii, iar conferenþiarul Ion Popa, prodecan al aceleaºi

facultãþi; – Conferenþiarul Dan ªtefãnescu a fost numit decan la Facultatea de

Energeticã; – Conferenþiarul Mihai Renert a fost numit decan ºi conferenþiarul

Titus Grecu a fost numit prodecan la Facultatea de Mecanicã; – Profesorul Emilian
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Bratu a fost numit decan ºi conferenþiarul Agop Ovanezian a fost numit prodecan

al Facultãþii de Chimie Industrialã; – Profesorul Mihail Sarian a fost numit decan

ºi lectorul Florea Oprea a fost numit prodecan la Facultatea de Metalurgie; – Con-

ferenþiarul Gheorghe Ghiliceanu a fost numit decan la Facultatea de Tehnologie

Mecanicã; – Conferenþiarul Gheorghe Hagimaº a fost numit decan ºi lectorul Sofia

Flexi fost numitã prodecan la Facultatea de Ingineri Economiºti.

Cezar Parteni-Antoni a fost profesor la

Institutul Politehnic „Gheorghe Asachi” din Iaºi ºi

la Institutul Politehnic din Bucureºti. A predat la

Iaºi din 1921 pânã în 1951 cursul de „Maºini

electrice ºi centrale de electricitate”. În 1948–1951

a fost rectorul Institutului Politehnic „Gheorghe

Asachi” din Iaºi ºi în 1951–1954 a fost director al

Institutului de Maºini ºi Aparate Electrice din

Craiova. În anul 1954 a fost transferat la Institutul

Politehnic din Bucureºti ca pofesor-ºef de catedrã

(Catedra de Maºini ºi Acþionãri Electrice).

A adus contribuþii însemnate în problemele

teoriei comutaþiei, proiectãrii maºinilor electrice de

curent continuu cu mai multe înfãºurãri de excitaþie,

aplicãrii teoriei cuadripolului la studiul maºinii

asincrone º.a.

Prin Hotãrârea Consiliului de Miniºtri, nr.1015 din 30 mai 1956 a fost numitã

Comisia Superioarã de Diplome din cadrul Ministerului Învãþãmântului având 33

de membri. Preºedinte a fost numit profesorul Ilie Murgulescu, ministrul învãþã-

mântului ºi locþiitor al preºedintelui, profesorul Coriolan Drãgulescu, ministru

adjunct al Ministerului Învãþãmântului. De la Institutului Politehnic din Bucureºti,

au fost numiþi în aceastã comisie: profesorul Elie Carafoli, profesorul Constantin

Dinculescu, adjunct al ministrului la Ministerul Învãþãmântului ºi profesorul Remus

Rãduleþ.

Hotãrârea Consiliului de Miniºtri, nr. 1200 din 28 iunie 1956 a decis mãrirea

alocaþiei de hranã cuprinsã în bursa de stat acordatã studenþilor, pe perioada de

examene din semestrul al II-lea al anului universitar 1955-1956 cu 1,50 lei pe zi,

cu începere de la 1 mai 1956.

În iulie 1956 s-a comunicat Hotãrârea Comitetului Central al Partidului

Muncitoresc Român (partid unic în România) ºi a Consiliului de Miniºtri al

Republicii Populare Române cu privire la „îmbunãtãþirea învãþãmântului de culturã

generalã din Republica Popularã Românã“, în urma analizei progreselor ºi

deficienþelor apãrute dupã reforma învãþãmântului din august 1948, din care

relevãm: – desele schimbãri ale planurilor de învãþãmânt care au creat o nestabilitate

Cezar Parteni-Antoni (1900–1956)
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a colectivelor pedagogice; – existenþa unei supraîncãrcãri a elevilor ºi – durata de

numai 10 ani, în condiþiile þãrii noastre, s-a dovedit insuficientã pentru desfãºurarea

unui învãþãmânt cuprinzãtor ºi de calitate. Astfel, se hotãrãºte ca: – învãþãmântul

de culturã generalã din Republica Popularã Românã sã se desfãºoare pe 11 clase

ºi sã cuprindã cursul elementar (clasele I –VII) ºi cursul mediu (clasele VIII –

XI), cu posibilitatea ca, începând cu clasa a X-a, sã se poatã organiza, potrivit

planului anual de ºcolarizare ºi de reþea, douã secþii, secþia realã ºi secþia umanistã;

– sã se aplice mãsurile prevãzute de hotãrâre, care sã asigure ca în anul ºcolar

1960-1961 sã se cuprindã în clasa a V-a aproximativ 90% dintre absolvenþii clasei

a IV-a elementare, iar în cel de-al treilea cincinal (1961-1965) sã se înfãptuiascã

învãþãmântul elementar de ºapte ani general ºi obligatoriu.

Hotãrârea Consiliului de Miniºtri, nr. 154 din 31 iulie 1956 privind acordarea

echipamentului de lucru (uzurã) pe timpul practicii în producþie a studenþilor,

stabileºte: – instituþiile de învãþãmânt superior sunt obligate sã asigure studenþilor

în mod gratuit, echipamentul de lucru (uzurã) pe timpul practicii în producþie; –

pentru ramurile metalurgie, construcþii, petrol ºi geologie echipamentul de lucru

este alcãtuit dintr-o salopetã ºi o pereche de bocanci; – echipamentul de lucru se

aflã în administrarea instituþiei de învãþãmânt superior, care rãspunde de buna lui

întreþinere ºi pãstrare pe toatã durata de uzurã, de cinci ani ºcolari.

Prin Hotãrârea Consiliului de Miniºtri, nr. 1535 din 31 iulie 1956 s-a aprobat

„planul de ºcolarizare, reþeaua ºi profilul instituþiilor de învãþãmânt superior“,

pe anul universitar 1956-1957. Pentru Institutului Politehnic din Bucureºti s-au

aprobat urmãtoarele facultãþi, secþii de specialitate ºi cifre de ºcolarizare (în primul

an de studii):

I. Facultatea de Electrotehnicã ºi Energeticã (provenitã din contopirea

Facultãþii de Electrotehnicã cu Facultatea de Energeticã)

Cursuri de zi: 1. Maºini ºi Aparate Electrice (20 studenþi); 2. Centrale ºi

Reþele Electrice (80 studenþi).

Cursuri fãrã frecvenþã: (40 studenþi pentru ambele specializãri).

II. Facultatea de Electronicã ºi Telecomunicaþii

Cursuri de zi: 1. Electronicã ºi Radiocomunicaþii (30 studenþi); 2.

Comunicaþii Telefonice ºi Telegrafice (30 studenþi); 3. Centralizãri ºi Semnalizãri

Feroviare (30 studenþi).

III. Facultatea de Mecanicã (provenitã din contopirea Facultãþii de Mecanicã

cu Facultatea de Tehnologie Mecanicã)

Cursuri de zi: 1. Tehnologia Construcþiilor de Maºini (60 studenþi); 2. Maºini

de Forþã (20 studenþi); 3. Construcþii de Aviaþie (15 studenþi); 4. Maºini Agricole

(20 studenþi);

Cursuri fãrã frecvenþã: (90 studenþi pentru cele patru specializãri)
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IV. Facultatea de Chimie Industrialã

Cursuri de zi: 1. Tehnologia Substanþelor Anorganice (25 studenþi); 2.

Materiale de Construcþii ºi Ceramicã (20 studenþi); 3. Tehnologia Substanþelor

Organice (20 studenþi); 4. Chimizarea Combustibililor (15 studenþi).

Cursuri fãrã frecvenþã: (30 studenþi)

V. Facultatea de Metalurgie

Cursuri de zi: 1. Siderurgie (40 studenþi); 2. Metalurgie Neferoasã (10

studenþi).

Cursuri fãrã frecvenþã: (20 studenþi)

VI. Facultatea de Ingineri Economiºti

Cursuri de zi: 1. Industria Energeticã ºi Electrotehnicã (15 studenþi); 2.

Telecomunicaþii (10 studenþi); 3. Industria Construcþiei de Maºini (15 studenþi);

4. Industria Chimicã (10 studenþi); 5. Industria Metalurgicã (10 studenþi).

Decretul nr. 408 din august 1956 modificã Decretul nr. 188/1956 privind

integrarea cursurilor speciale pentru pregãtirea de ingineri la cursurile de zi ale

facultãþilor, în sensul cã: – indemnizaþiile lunare de care beneficiazã candidaþii ºi

studenþii muncitori pe perioada cursurilor de pregãtire ºi a studiilor, în afara

burselor, au fost fixate la 150 lei pentru cei necãsãtoriþi; 300 de lei pentru cei

cãsãtoriþi care nu au copii sau pentru cei necãsãtoriþi care sunt susþinãtori ai

pãrinþilor bãtrâni sau incapabili de muncã, dacã aceºtia din urmã au un venit lunar

ce nu depãºeºte 200 de lei; – indemnizaþia de 300 de lei se dã ambilor soþi studenþi

muncitori, indiferent dacã cãsãtoria a avut loc înainte de a intra în facultate sau în

timpul studiilor; – pentru cei cãsãtoriþi care au copii, indemnizaþia este de 450 lei;

– în cazul în care ambii soþi sunt studenþi muncitori care au copii, indemnizaþia de

450 lei se va acorda numai unuia dintre ei, iar celuilalt i se va acorda indemnizaþia

de 300 de lei.

Hotãrârea Consiliului de Miniºtri, nr.1956 din 22 septembrie 1956 privind

atribuirea burselor de stat ºi indemnizaþiilor de merit studenþilor, stabileºte ca:

bursa sã se acorde studenþilor merituoºi, cu dragoste de învãþãturã, disciplinaþi ºi

cu frecvenþã regulatã; – criteriile de acordare sã fie situaþia la învãþãturã ºi purtare

ºi situaþia materialã a pãrinþilor sau a susþinãtorilor legali; – bursa de stat este de

315 lei lunar (200 lei fiind alocaþia de hranã de circa 7 lei pe zi; 50 de lei regia ºi

cãminul, 25 de lei regia cantinei ºi 30 de lei cheltuieli culturale); – condiþia de

învãþãturã este de a fi promovat fãrã corigenþã cu calificativul bine ºi foarte bine la

majoritatea obiectelor de studiu cerute la examene, colocvii ºi proiecte de an; –

condiþia de venituri este de un venit net lunar al pãrinþilor sau susþinãtorilor legali

de maximum 800 de lei, sau pentru cei din agriculturã sau sectoare la care venitul

se calculeazã anual, un venit impozabil anual de maximum 2200 lei, aceste plafoane

crescând cu 50 de lei (venit lunar), respectiv 200 de lei (venit anual) dacã pãrinþii

au doi copii ºi cu încã 50 de lei, respective 150 lei pentru fiecare copil în plus,
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începând cu al treilea; – studenþii bolnavi de TBC primesc bursa indiferent de

situaþia la învãþãturã, cu condiþia sã nu depãºeascã plafonul stabilit; – bursa se

acordã pe perioada anului ºcolar (cursuri, examene, practicã); – studenþii muncitori

primesc bursa 12 luni pe an, dacã promoveazã semestrul anterior; – atribuirea

burselor se face semestrial; – studenþii bolnavi în perioada anului ºcolar primesc

bursa ºi pe perioada concediului medical; – studenþii bursieri primesc costul integral

al transportului de la unitatea de învãþãmânt la domiciliul pãrinþilor, dus ºi întors,

cu tren de persoane clasa a III-a; – în caz de abatere de la disciplinã sau de absenþe

nemotivate, bursa poate fi suspedatã sau retrasã.

În conformitate cu Statul de funcþiuni ºi cadre didactice pe anul universitar

1956-1957 (tabela 2B) aprobat de Ministerul Învãþãmântului, Catedrele Institutului

Politehnic din Bucureºti au fost încadrate dupã cum urmeazã:

1. Catedra Chimie Anorganicã: Petru Spacu, profesor ºef de catedrã (cumul);

Petre Voichescu, conferenþiar (bazã); Gleb Hlevca, Agop Ovanesian ºi Grigore

Teodorescu, lectori (bazã); Margareta Bârlea, Cornelia Bejan, Nicolae Cãplescu,

Dumitru Gãvãnescu, Angela Mateescu, Florica Popescu, Elena Sãveanu ºi Viorica

Spiridonescu, asistenþi (cumul).

2. Catedra de Chimie Organicã: Costin Neniþescu, profesor ºef de catedrã

(bazã); Ecaterina Ciorãnescu, conferenþiar (bazã); Margareta Avram ºi Ileana

Necºoiu, lectori (bazã); Florin Badea ºi Iuliu Pogany, asistenþi (bazã); Alexandru

Balaban ºi Apostol Spºilianis, asistenþi (cumul).

3. Catedra de Chimie – Fizicã; Gheorghe Costeanu, profesor ºef de catedrã

(bazã); Victor Pãrãuºanu ºi Dumitru Sãndulescu, conferenþiari (bazã); Mihai Ispas,

conferenþiar (cumul); Florea Oprea, lector (bazã); Claudia Buzescu, asistent (bazã).

4. Catedra de Tehnologia Substanþelor Anorganice: Tudor Ionescu, profesor

ºef de catedrã (bazã); Virgil Armeanu, profesor (bazã); Maria Gorneanu ºi Natia

Madelsohn, conferenþiari (bazã); Ulise Carinu, conferenþiar (cumul); Nicolae

Baran, lector (bazã); Constantin Fastiropol, lector (cumul); Victor Cristoloveanu

ºi Eugen Pinkovschi asistenþi (bazã); Andrei Kalman, Octav Mascuna ºi Grigore

Teodorescu, asistenþi (cumul).

5. Catedra de Tehnologie Chimicã Organicã: Iosif Drimus, conferenþiar

ºef de catedrã (cumul); Osias Solomon, conferenþiar (bazã); Hipolit Sanielevici,

conferenþiar (cumul); Emil Danciu ºi Lucian Florea, asistenþi (bazã); Edith Paltin,

asistent (cumul).

6. Catedra de Materiale de Construcþie ºi Ceramicã: ªerban Solacolu,

profesor ºef de catedrã (bazã); Emmanuel Beilich, Constantin Claudian ºi Petre

Vichescu, conferenþiari (cumul); Radu Dinescu, lector (bazã); Aurelia Dinescu,

asistent (bazã).

7. Catedra de Electrochimie: Ion Atanasiu, profesor ºef de catedrã (bazã)

Gheorghe Hagymaº, conferenþiar (bazã); Solomon Sternberg, conferenþiar (cumul);
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Lya Blum ºi Constantin Firoiu, lectori (bazã); Aurelia Cãluºaru, asistent (bazã);

Dan Anghelescu, asistent (cumul).

8. Catedra de Chimizarea Combustibililor: Isac Blum, profesor ºef de

catedrã (bazã); Frederich Bolochi, Dumitru Ionescu ºi Martin Rosenberg, lectori

(cumul).

9. Catedra de Procedee ºi Aparate: Emilian Bratu, profesor ºef de catedrã

(bazã); Mihail Renerg, conferenþiar (bazã); Alexandru Huch, conferenþiar (cumul);

Mihail Raul, lector (bazã); Ion Ciolan, Emil Danciu, Gaius Tãnase ºi Tiberiu Visky,

asistenþi (cumul).

10. Catedra de Electronicã: Tudor Tãnãsescu, profesor ºef de catedrã (bazã);

Edmond Nicolau, profesor (bazã); Cristofor Vazaca, profesor (cumul); Paul Dan,

conferenþiar (bazã); Roman Stere, conferenþiar (cumul); Moise Berladschi, Mihai

Drãgãnescu ºi Vlad Pauker, lectori (bazã); Dorel Bernstein ºi Pantelimon

Constantin, asistenþi (bazã); Gheorghe Ianculescu ºi Nicolae Vâlcov, asistenþi

(cumul).

11. Catedra de Radiocomunicaþii: Gheorghe Cartianu, profesor ºef de

catedrã (bazã); Matei Marinescu, Edmond Nicolau ºi Alexandru Spãtaru, profesori

(bazã); Mircea Bubulac, Ion Fait ºi Ely Katz, conferenþiari (cumul); Viniciu

Niculescu, George Rulea ºi Ion Teodorescu, lectori (bazã); Andrei Mircea, Dumitru

Stanomir, Constantin ªerbu ºi Gheorghe Vrânceanu, asistenþi (bazã); Gheorghe

Balarcin, Mihai Popov, Mugur Sãvescu ºi Gheorghe Rãducanu, asistenþi (cumul).

12. Catedra de Telefonie– Telegrafie: Sergiu Condrea, profesor ºef de catedrã

(bazã); Nicolae Marinescu ºi Carol ªor, profesori (cumul); Alexandru Bodega,

Constantin Botez, Mircea Drãghicescu, Milan Mãnciulescu, Mihai Mânjineanu,

Iosif Marcinschi, Ion Popa ºi Dinu Tenea, conferenþiari (cumul); Eneea Barbu ºi

Cristofor Falisiu, lectori (bazã); Andrei Buzescu, lector (cumul); Mihai Mãruþã,

asistent (bazã); Petre Datculescu, Gheorghe Pisãu, Matei Steiner, Ion Uidilã, Vasile

Vasilache ºi ªtefan Vâlsan, asistenþi (cumul).

13. Catedra de Centralizãri ºi Semnalizãri Feroviare: Ioan Popa,

conferenþiar ºef de catedrã (bazã); Emil Gailav, Paul Mihãilescu, Aurel Novac,

Iulian Pop ºi ªtefan Turi, conferenþiari (cumul); Petre Boarna, lector (cumul);

Gheorghe Duþu, Leonida Filderer, Tiberiu Noaghea, Nicolae Popa ºi Constantin

Zaiþ, asistenþi (cumul).

14. Catedra de Matematici III: Ion ªabac, conferenþiar ºef de catedrã (bazã);

Adolf Polinger, conferenþiar (bazã); Marcian Gutman, Dumitru Mavrodin, Marcel

Roºculeþ ºi Walter Rudner, lectori (bazã); Mangerstem Uºer, Mihail Neagu ºi

Gheorghe Niþescu, asistenþi (bazã).

15. Catedra de Metalurgie Fizicã: Traian Negrescu, profesor ºef de catedrã

(bazã); ªtefan Mantea, profesor (cumul); Suzana Gâdea ºi Benedict Ionescu Siºeºti,

conferenþiari (bazã); Maria Bologiu ºi Georgeta Dan, lectori (bazã); Traian
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Dumitrescu, lector (cumul); Elena Dincescu, Margareta Greceanu, ªtefania Mucea,

Nicolae Popescu ºi Marius Protopopescu, asistenþi (bazã); Titi Dulãmiþã, Nicolae

Geru ºi Vasile Popescu, asistenþi (cumul).

16. Catedra de Mecanicã: Mihail Sarian, profesor ºef de catedrã (bazã);

Alexandru Stoenescu ºi Nicolae Vraca, profesori (bazã); Izrael Schachter ºi Radu

P. Voinea, conferenþiari (bazã); Emil Caragheorghe ºi Marin Rãdoi, conferenþiari

(cumul); Mihail Atanasiu ºi Dumitru Boiangiu, lectori (bazã); Aurel Sãlãgeanu,

lector (cumul); Paul Barany, Ernestin Fischer, Constantin Mihãilescu, Gaston

Nachmias ºi Ion Persache, asistenþi (bazã); Simion Calmanovici, Vasile Ionescu,

Mãrgãrit Mehedinþeanu, Ion Popescu Burchi, Nicolae Sava Popescu ºi Cornel

Stãnescu, asistenþi (cumul).

17. Catedra de Siderurgie: Alexandru Rãu, profesor ºef de catedrã (bazã);

Romulus Miculescu, Dumitru Stãnescu ºi Ion Vlãdescu, profesori (cumul); Mihail

Adrian, Leopold Ball, Dumitru Briscan, Dorin Dobrovici ºi Claudiu ªtefãnescu,

conferenþiari (cumul); Solomon Bercu, lector (cumul); Simion Bujilã, Silvia

Dascãlu, Ion Dragomir, Iancu Drãgan ºi Iosif Tripºa, asistenþi (bazã); Ion Androne,

Elena Dincescu, Pamfil Iliescu, ªtefania Mircea ºi Laurenþiu Sofroni, asistenþi

(cumul).

18. Catedra de Metalurgie Neferoasã: Alexandru Lupu, profesor ºef de

catedrã (bazã); Gheorghe Vanci, profesor (bazã); Florea Oprea, lector (bazã); Laura

Silvia Grigoriu, lector (cumul); Signe Apter ºi Lucia Cumpãnaºu, asistenþi (bazã);

Ion Tudor Segãrceanu, asistent (cumul).

19. Catedra de Zãcãminte Miniere: Ovidiu Bolgiu, profesor ºef de catedrã

(bazã); Gheorghe Vanci, profesor (bazã); Vasile Minilioci, conferenþiar (bazã);

Aurelia Dumitrescu, lector (bazã); Liviu Roºca, asistent (bazã); Alfred Kathrein

ºi Tudor Popa, asistenþi (cumul).

20. Catedra de Fizicã II: Iosef Ausländer, profesor ºef de catedrã (bazã);

Dumitru Bârcã– Garlãþeanu, profesor (bazã); Virgil Pavlu, conferenþiar (bazã);

Lucia Aldea, Dan Anghelescu, Sanda Loga, Adina Moscovici, Lucian Resu ºi

Soci Schechter, lectori (bazã).

21. Catedra de Electrotehnicã II: Constantin Budeanu, profesor ºef de

catedrã (bazã); Ion S. Antoniu, profesor (bazã); Ion Constantin, conferenþiar (bazã);

Cãlin Mihãilescu ºi Adrian Valeriu, conferenþiari (cumul); Viorica Hortopan, lector

(bazã); Mircea Gheorghiu, Dinu Martac, Teodor Petrescu, Cristina Roman ºi Petre

Stoianovici, lectori (cumul); Florin Manea ºi Gheorghe Maraite, asistenþi (bazã);

Nicolae Armencioiu, Ana Bensimon, Iosub Ghembraun, Emil Costin, Sebastian

Ionescu, Dãnilã Mark, Dan Popescu ºi Vasile Stoicescu, asistenþi (cumul).

22. Catedra de Centrale ºi Reþele Electrice: Constantin Dinculescu, profesor

ºef de catedrã (bazã); Mircea Postelnicu, profesor (bazã); Martin Bercovici, pro-

fesor (cumul); Arie A. Arie, Sergiu Cãlin ºi Hascal Lazãr, conferenþiari (bazã);
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Ion Badea, Nicolae Gheorghiu, Gheorghe Hortopan, Costin Moþoiu, Cornel Penescu

ºi Ion Stãncescu, conferenþiari (cumul); Cornel Burducea, Nicolae Dãnilã, Gleb

Drãgan ºi Eugen Potolea, lectori (bazã); Emil Constantinescu, Paul Militaru,

Alexandru Miºu ºi Eugen Pavel, lectori (cumul); Paul Buhuºi, Simion Florea ºi

Ion Sarlea, asistenþi (bazã); Anatolie Carabulea, Gheorghe Iacobescu, Ion

Iordãnescu, Paul Goldenberg, Suzette Marcu. Tudor Miclescu, Jean Pomârleanu,

Stelian Popescu ºi Teofil Popovici, asistenþi (cumul).

23. Catedra de Maºini ºi Acþionãri Electrice: Cezar Parteni-Antoni, profesor

ºef de catedrã (cumul); Constantin Lazu, conferenþiar (bazã); Dorel Damsker ºi

Emil Drãgãnescu, conferenþiari (cumul); Teodor Petrescu, lector (bazã); Gheorghe

Dobrian ºi Nicolae ªtefãnescu, lectori (cumul); Nãstase Bichir, Cecilia Lefter,

Eugen Sofran, Gunter Weinrich ºi Iacob Weissman, asistenþi (bazã).

24. Catedra de Matematici II: Oscar Kreindler, profesor ºef de catedrã

(bazã); Marin Dumitrescu ºi Osias Sachter, conferenþiari (bazã); Sofia Flexi ºi

Victoria Zlãtescu, lectori (bazã); Ana Istrate ºi Tudor Teodoreanu, asistenþi (bazã).

25. Catedra de Fizicã I: Ion Agârbiceanu, profesor ºef de catedrã (bazã);

George Cristescu, Aurel Munteanu ºi Nicolae Stãnescu, conferenþiari (bazã); Eugen

Sãlãgeanu ºi Jeana Vencov, lectori (bazã); Liliana Barbici, Ana Boiangiu, Candida

Gheorghiþã, Ariana Popa, Gigel Popovici, Ion Vieroºanu ºi Wagner Pitta, asistenþi

(bazã); Florica Popescu, Haralambie Savin ºi Dragoº Simulescu, asistenþi (cumul).

26. Catedra de Bazele Teoretice ale Electrotehnicii I: Remus Rãduleþ, pro-

fesor ºef de catedrã (bazã); Sana Mastero, Cristina Roman, Alexandru Timotin ºi

Andrei Þugulea, lectori (bazã); Constantin Mocanu ºi Petre Stoianovici, lectori

(cumul); Alfons Ifrim, asistent (bazã); Hermina Albert ºi Alexandru Fransua,

asistenþi (cumul).

27. Catedra de Mãsuri ºi Aparate Electrice: Aurel Avramescu, profesor ºef

de catedrã (bazã); Nicolae Moldoveanu ºi Vlad Rãdulescu, conferenþiari (cumul);

Adrian Georgescu ºi Dinu Martac, lectori (cumul); ªtefan Angelescu, Paul

Manolescu ºi Ion Sarlea, asistenþi (bazã); Ion Codru, Gheorghe Cosmin, Radu

Dardea, Iulian Feldman, Nicolae Ghiþã, Remi Herescu, George Mangu, Vladimir

Petrescu ºi Teodor Titel, asistenþi (cumul).

28. Catedra de Maºini Electrice: Ion S. Gheorghiu, profesor ºef de catedrã

(bazã); Constantin Lazu, Gheorghe Petrescu ºi Cristina Popescu, conferenþiari

(bazã); Constantin Apetrei, Dorel Damsker, Emil Drãgãnescu, Silviu Eckstein ºi

Victor Ianovici, conferenþiari (cumul); Vasile Nedelcu ºi Sigismund Schleicher,

lectori (bazã); Ion Criºan, Gheorghe Dobrian ºi Anatol Schwetzelberg, lectori

(cumul); Virgil Raicu, asistent (bazã); Constantin Bãlã, Valeria Ciofu, Vasile

Diaconu, Gheorghe Indriaº, Dumitru Lãzãroiu, Virgil Lefter, Cristian Marinescu,

Gheorghe Podaºcã, Teodor Ringhiopol, Sterian Vârdici ºi Nicolae Vernescu,

asistenþi (cumul).
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29. Catedra de Maºini Hidraulice: Dumitru Dumitrescu, profesor ºef de

catedrã (bazã); Dorin Pavel, profesor (bazã); Dan Taºcã, conferenþiar (bazã); Jean

Baisard ºi Alexandru Diaconu, conferenþiari (cumul); Iosif Auslander, Ovidiu Blaga

ºi Octav Faibiº, lectori (bazã); Mircea Podani ºi Lionel Weissman, lectori (cumul);

Gheorghe Pãunescu, asistent (bazã); Mircea Cazan, Alexandru Cogãlniceanu ºi

ªtefan Zarea, asistenþi (cumul).

30. Catedra de Apãrare Localã Antiaerianã (ALA): Teodor Bãdescu, lector

ºef de catedrã (bazã); Ariana Popa, asistent (cumul).

31. Catedra de Educaþie Fizicã: Ecaterina Nicolescu, lector ºef de catedrã

(bazã); Stefa Andreescu, Elena Caimacan, Nicolae Cruli, Aurel Lupan, Ion

Opriºescu, Florin Panaitescu, Vasile Pârvu ºi Georgeta Stoenescu, asistenþi (bazã).

32. Catedra de Matematici I: Constantin Ionescu– Bujor, profesor ºef de

catedrã (cumul); Gheorghe Constantinescu, profesor (bazã); Haralambie Ionescu,

Elena Murgulescu ºi Gheorghe D. Simionescu, conferenþiari (bazã); Dumitru

Flondor, lector (bazã); Vasile Bãdulescu, Violeta Constantinescu ºi Radu Haret,

asistenþi (bazã).

33. Catedra de Geometrie Descriptivã ºi Desen I: Mihail Botez, profesor

ºef de catedrã (bazã); Alexandru Dumitrescu, profesor (cumul); Haralambie

Ionescu, conferenþiar (cumul); Jean Moncea, lector (bazã); Alexandru Vasiliu,

lector (cumul); Marcel Cotariu, Nicolae Galcenco ºi Aurelian Tãnãsescu, asistenþi

(bazã); Mircea Dumitru, Ionel Gavrilaº, Valentin Ivanovici, Gheorghe Ioniþã,

Nicolae Stãnculescu, Voicu Tache, Mihai Turburi ºi Leon Weiser, asistenþi (cumul).

34. Catedra de Geometrie Descriptivã ºi Desen II: Mircea Iorga, conferenþiar

ºef de catedrã (bazã); Aurel Mihãilescu, conferenþiar (bazã); Dumitru Miºculescu,

lector (cumul); Vlad Bãrbulescu, Virgil Bogdan, Aurel Marinescu, Nicolae Mirescu

ºi Ileana Vraca, asistenþi (bazã); Gheorghe Constantinescu, David Eugen Elinescu,

Constantin Georgescu, Dorin Manolescu, Gheorghe Nicoarã, Mircea Ochianã,

Paul Precupeþu ºi Tacor Tacorian, asistenþi (cumul).

35. Catedra de Rezistenþa Materialelor: Gheorghe Buzdugan, profesor ºef

de catedrã (bazã); Camil Mitescu, profesor (cumul); Nubar Artachi ºi Izrael

Schachter, conferenþiari (cumul); Maty Blumanfeld, Aurelian Constantinescu,

Dionisie Crãifãleanu ºi Augustin Petre, lectori (bazã); Mihail Atanasiu, Sergiu

Calamanovici, Alexandru Noarescu ºi Gustav Spindler, lectori (cumul); Veronel

Antonescu ºi Mihail Sãvulescu, asistenþi (bazã); Nicolae Bucur, Victor Drobotã,

Petre Freund, Bercu Manaºcu ºi Mãrgãrit Mehedinþeanu, asistenþi (cumul).

36. Catedra de Organe de Maºini: Gheorghe Manea, profesor ºef de catedrã

(bazã); Luciu Sãveanu, profesor (bazã); Andrei Petrovici, profesor (cumul); Hugo

Segal, conferenþiar (bazã); Mihai Renert ºi Nicolae Soneriu, conferenþiari (cumul);

Vasile Gheleºel ºi Iacob Nissim, lectori (cumul); Mustafa Mustafa, asistent (bazã);

Mircea Aldea, Constantin Bastachi, Mihai Brãniºteanu, Cornel Lazãr, Emil
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Marinescu, Gheorghe Olteanu, Gheorghe Paisie, Emil Rizescu, ªtefan Sãvulescu,

Lucian Teodorescu, Gheorghe Vasilescu ºi H. Weinberg, asistenþi (cumul).

37. Catedra de Teoria Mecanismelor ºi Organe de Maºini: Dumitru

Tutunaru, profesor ºef de catedrã (bazã); Paul Brãtescu, profesor (bazã); Constantin

Vârcol, conferenþiar (bazã); Gheorghe Lazaride, conferenþiar (cumul); Traian

Damian ºi Constantin Raicea, lectori (cumul); Iolanda Roban ºi Nicolae Stere,

asistenþi (bazã); Maty Blumenfeld, Cornel Brezeanu, Theodor Charas, Traian

Conþiu, Iosif Katz, Ozi Lazãr, Constantin Niþã, Ernest Sculpsoreanu ºi Werner

ªtefãnescu, asistenþi (cumul).

38. Catedra de Termotehnicã: Lazãr Stoicescu, profesor ºef de catedrã

(bazã); Mircea Ghiligeanu ºi Dan ªtefãnescu, conferenþiari (bazã); Mihai Ionescu,

conferenþiar (cumul); Nicolae Drãghici, Ioan Nerescu ºi Traian Nicolescu, lectori

(bazã); Otto Adler ºi Constantin Stãnescu, asistenþi (bazã); Petre Constantinescu,

Alexandru Dãnescu, Petre Ghenghea, Berthold Grunwald, Poldi Iosifescu ºi Florea

Paraschiv, asistenþi (cumul).

39. Catedra de Tehnologia Materialelor: Andrei Petrovici, profesor ºef de

catedrã (bazã); Valeriu Manafu, profesor (bazã); ªtefan Cuºutã, Mihai Tãnãsescu

ºi Constantin Tomescu, conferenþiari (bazã); Sergiu Cunescu, Vasile Marcu ºi

Ardaº Sarian, conferenþiari (cumul); Jean Moncea, lector (bazã); Victor Sava,

lector (cumul); Constantin Neacºu ºi Victor Tabãrã, asistenþi (bazã); Simion Buzilã,

Vladimir Cazacenco, Elena Dincescu, Vasile Ghiocel, Adrian Huber, Gheorghe

Mãnescu, Aurel Oprean, Iulian Rodeanu, Gaston Rotschild ºi Laurenþiu Sofroni,

asistenþi (cumul).

40. Catedra de Tehnologia Construcþiilor de Maºini: Constantin Popovici,

profesor ºef de catedrã (bazã); Sergiu Cunescu, conferenþiar (bazã); Gheorghe

Diaconescu, Gheorghe Eliade, Constantin Ghülai, Mircea Iliescu, Florin Oniþoiu

ºi Constantin Tomescu, conferenþiari (cumul); Dumitru Dragu, lector (bazã);

Gheorghe Fieger, lector (cumul); Ionel Gavrilaº, Gheorghe Mãnescu, Teodor

Mineacã, Voicu Tache ºi Wilhelm Weigel, asistenþi (bazã); Ion Bãnulescu, Nicolae

Dumitrescu, Vasile Mocanu ºi Leonida Suhovih, asistenþi (cumul).

41. Catedra de Utilaje Metalurgice ºi Maºini Agricole: Petre Dumitraºcu,

profesor ºef de catedrã (bazã); Valentin Scribnic, lector (bazã); Nicolae Murguleþ,

Cristian Rãdulescu, Victor Sava ºi Ion Vãleanu, lectori (cumul); Constantin

Ciocârdia ºi Iulian Oprescu, asistenþi (bazã); Dionisie Craifãleanu, Ernestin Fischer,

Mihai Nicolaescu, Sanda Oprea ºi Mircea Tudoriu, asistenþi (cumul).

42. Catedra de Cazane cu Aburi: Mircea Postelnicescu, profesor ºef de

catedrã (bazã); Victor Popescu, profesor (bazã);ªtefan Gheorghiu, profesor

(cumul); Mircea Aldea, lector (cumul); Petre Constantinescu, asistent (bazã);

Gheorghe Antonescu ºi Simion Florea, asistenþi (cumul).
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43. Catedra de Maºini Termice: Alexandru Seleºteanu, profesor ºef de

catedrã (bazã); Constantin Aramã ºi Cornel Stamatescu, profesori (bazã); George

Bãrãnescu, Titus Grecu ºi Mircea Soare, conferenþiari (bazã); Gabriela Criºan,

Teodor Hass ºi Dan ªtefãnescu, conferenþiari (cumul); Maty Blumenfeld ºi Ioan

Norescu, lectori (cumul); Nicolae Apostolescu, Alfons Aschendarf, Alexandru

Dãnescu, Marieta Grigoriu, Berthold Grünwald ºi Leonida Stoian, asistenþi (bazã);

Marcel Beiner, Mircea Davidescu, Traian Dudaº ºi Mircea Nãstase, asistenþi

(cumul).

44. Catedra de Construcþii Aeronautice: Elie Carafoli, profesor ºef de

catedrã (bazã); Mihai Popescu, profesor (bazã); Ion Grossu, profesor (cumul);

Adrian Stambuleanu, conferenþiar (bazã); Vladimir Stângãciu, Alexandru

Stratilescu ºi Nicolae Tipei, conferenþiari (cumul); Paul Constantinescu, asistent

(bazã); Virgil N. Constantinescu, asistent (cumul).

45. Catedra de Maºini Unelte ºi Scule: Emil Botez, profesor ºef de catedrã

(bazã); Harbert Cozin, conferenþiar (bazã); Zoltan Duca, Mihai Popov, Victor

Radeþchi ºi Paul ªeptilici, conferenþiari (cumul); Constantin Lãceanu ºi Avram

Stambler, lectori (cumul); Gheorghe Bibar, Petre Dodoc ºi Aurel Oprean, asistenþi

(bazã); Aurel Constantinescu, Dionisie Crãifãleanu, ªtefãniþã Enache, Ion Moise

ºi Victor Tabãrã, asistenþi (cumul).

46. Catedra de Chimie Generalã: Virgil Armeanu, profesor ºef de catedrã

(bazã); Dumitru Bardan, profesor (bazã); Francis Albert ºi Iulia Georgescu,

conferenþiari (bazã); Dumitru Camboli, Nicolae Cãplescu ºi Gheorghe Ioniþã,

asistenþi (bazã).

47. Catedra de Organizare ºi Planificare: Constantin Atanasiu, profesor

ºef de catedrã (cumul); Emil Mitescu, profesor (cumul); Ion Constantin, confe-

renþiar (bazã); Gheorghe Filip, Horia Grigoriu, Simion Katz ºi Gheorghe Stãncioiu,

conferenþiari (cumul); Teodor Bãdescu, Sergiu Caster, Nicolae Dumitriu, Samy

Flacs, Roman Gustav, Maxim Harabagiu, Dan Hertstein, Titus Linu, Lionel

Marcovici, Nãstase Luca, Eugen Pinkovschi, Ernest Schlessinger ºi Ion Victor,

lectori (cumul); Natalia Cruþescu ºi Vladimir Kraft, asistenþi (bazã); Ernest

Austerman, ªtefan Bârlea, Cornel Galea, Tudor Homoº, Ion Ionescu ºi Iuliu

Leckhun, asistenþi (cumul).

48. Catedra de Limba Rusã: Anatolie Selïvanov, lector ºef de catedrã (bazã);

David Kelsov, Iacob Racevschi, Tatiana Rudner, Milea Saposnic, Simion Weissman

ºi Isac Walderman, lectori (bazã); Irina Boldescu, Neonila Buga, Vera Climovschi,

Rozu Gandelman, Arnold Kostacovschi, Tatiana Lazu, Andrei Macedon, Claudia

Marcu, Corneliu Radu, Maria Ster, Vladimir Sticker ºi Sergiu Stroganov, asistenþi

(bazã).

Între 23 octombrie – 4 noiembrie 1956 are loc în Ungaria o rebeliune

anticomunistã.
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În luna decembrie 1956 a încetat din viaþã profesorul Cezar Parteni-Antoni,

rector al Institutului Politehnic din Bucureºti. În locul sãu a fost numit rector,

profesorul Constantin Dinculescu. Prin ordinul Ministerului Învãþãmântului nr.

38 din 30 decembrie 1956, profesorul Marin Rãdoi a fost numit prorector al

Institutului Politehnic din Bucureºti.

În anul 1957 s-au fãcu urmãtoarele numiri de cadre didactice: Alexandru

Seleºteanu, profesor; Gleb Drãgan, Neculae Drãghici, Augustin Petre, Ioan Popa,

Eugen Potolea, Marius Preda, Marcel Roºculeþ, Alexandru Timotin, Andrei

Þugulea, conferenþiari; Mihai Atanasiu, Traian Demian, Constantin Mocanu ºi

Florea Oprea, conferenþiari (cumul).; Camelia Bejan, Matty Roll Blunenfeld,

Constantin Ciocârdia, Alexandru Dãnescu, Dumitru Drãgan, Lucian Floru, Paul

Constantin Manolescu, Jean Moncea, Aurel Oprean, Alexandru Preda, Alexandru

Rãdulescu, George Rulea, Vasile Constantin Stoica, Voicu Tache, Iosif Tripºa,

Gheorghe Tunosoiu ºi Silvia Vacu, ºefi de lucrãri; Gheorghe Biber ºi Mircea

Cazacu, ºefi de lucrãri suplinitori; Nicolae ªtefãnescu, ºef de lucrãri (cumul);

Alexandru Fransua ºi Mihail Paul Neagu, lectori; Frumuzache Barca, Gheorghe

Bãdescu, Pavel Babiciu, Pantelimon Constantin, Dionoisie Crãifãleanu, Petre

Dodoc, Aurelia Dumitrescu, Ioan Enache, Julieta Florea, Crãciun Guþã, Gheorghe

Maºalã,Adelaida Mateescu, Cornelia Mateescu, Ileana Miculescu, Ion Oprean,

Valeriu Panaite, Petre Paraschiv, Mugur Sãvescu, Constantin ªerbu, Aurelia

Tunsoiu, Cristofor Vasiliu, Amelita Vogel, ºi Coca Samoilescu, asistenþi; Radu

Avram, Teodor Buzatu, Moise Ienciu ºi Mircea Petrescu, asistenþi suplinitori;

Mircea Ianovici, Eufrosine Kraft ºi Cornelia Mateescu, preparatori principali;

Elena Cernica, Alexandru Codoban, Ana Maria Lupu, Margareta Tomescu ºi Felicia

Stoica, preparatori; Moise Ienciu ºi Gherghina Tudorache-Licã, ºefi de laborator;

Ana Maria Lupu, Cornelia Nacu-Olãrescu ºi Ana Maria Teodorescu, ºefi de cabinet.

În acelaºi an (1957) au fost transferate la alte unitãþi socialiste, urmãtoarele

cadre didactice: Marin Rãdoi, profesor, ca rector al Institutului Politehnic din

Timiºoara (ordinul Ministrului Învãþãmântului ºi Culturii nr. 110/03.05.1957);

Victor Constantin, conferenþiar; George Caminschi, ºef de lucrãri; Veronica

Moldoveanu–Hoffman, lector; Ion Boroº, Ion Ciocârlan, Victor Cristoloveanu,

Teodor Florescu, Ion Iscrulescu, Aurelia ªtef ºi Tiberiu Viski, asistenþi.

Tot în anul 1957 s-a desfãcut contractul de muncã ale urmãtoarelor cadre

didactice din Institutului Politehnic din Bucureºti: Dumitru Bardan, Paul Brãtescu,

Valeriu Manafu, Lucius Sãveanu ºi Cristofor Vazaca, profesori; Aurel Avramescu,

Sergiu Cunescu, ªtefan Cuºutã, Paul Dan, Ludovic David, Gheorghe Filip, Victor

Iancovici, Gheorghe Lazaride, Dumitru Sãndulescu, Nicolae Stãnescu, Constantin

Tomescu ºi Constantin Vâlcol, conferenþiari; Ovidiu Blaga, Nicolae Bârsan, Pamfil

Georgian, Gleb Hlevca, Virgil Ioanid, Eþia Lazãr, Dumitru Mavrodin, Agop

Avanezian, Iacov Racevschi, Eugen Sãlãgeanu, Simion Weissman ºi Isac
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Wilderman, lectori; ªtefan Anghelescu, ªtefania Baicu-Mucea, Vlad Bãrbulescu,

Aurelian Cãluºaru, Mircea Cãrãuºu, Vera Klimovschi, Paul Constantinescu, Arnold

Costacovski, Marcel Cotariu, Margareta Greceanu, Radu Haret, Nehama Kaim,

Alfred Dathreim, Sanda Loga, Andrei Macedon, Diogene Manolescu, Claudia

Marcu, Gheorghe Mãnescu, Andrei Mircea, Elena Mocanu-Dincescu, Gheorghe

Moraite, Uscher Morgenstem, Ion Persache, Gheorghe Podaºcã, Gigel Popovici,

Cornelia Radu, Filofteia Roibu, Lucian Rusu, Virgil Sandu, Victor Saviuc, Mihai

Sãvulescu, Adela Scharfstein, Suzana Schartzer-Latter,Maria Seter, Vladimir

Stricker, Sergiu Stroganov, Aurelia ªtef, Ioan ªtefãnescu, Teodor Teodorescu ºi

Wilhelm Weighel, asistenþi; Cornel Antonescu, Ada Apostol, Flavio Dellapupa,

Doina Florentina Dinu, Costel Iancu, Ilie Iliescu, Florica Ionescu-Râmnic, Iulia

Leu, Valeriu Mahoci, Rodica Pascal, Maria Petrache-Pahelian, Guy Silberman ºi

Mircea Tudorache, preparatori; Gheorghe Dumitru ºi Gheorghe Tufescu, ºefi de

laborator; Irina Oleºvschi, ºef de cabinet.

Hotãrârea Consiliului de Miniºtri nr. 138/28.01.1956 reglementeazã cheltu-

ielile necesare pentru trimiterea în strãinãtate la studii, precum ºi pentru

ºcolarizarea elevilor ºi studenþilor din strãinãtate care studiazã în Republica

Popularã Românã, stabilindu-se: –  Trimiterea pentru studii la institutele de

învãþãmânt superior ºi pentru aspiranturã în strãinãtate se face pe baza acordurilor

culturale încheiate între Republica Popularã Românã ºi alte þãri ºi pe baza unui

plan aprobat de Consiliul de Miniºtri, pentru þãrile cu care nu s-au încheiat acorduri

culturale; – Se acordã urmãtoarele indemnizaþii ºi burse celor care studiazã în

þãrile socialiste: în URSS, bursa lunarã stabilitã prin acord cultural; în Albania,

3500 leka; în RPD Coreanã, 400 ruble; în R. P. Polonã, 300 zloþi, bursele fiind

lunare ºi acordându-se pe întreaga duratã a studiilor, cu excepþia timpului petrecut

în þarã. Studenþii trimiºi în R. P. Chinezã au o bursã lunarã care reprezintã

echivalentul în yani a sumei de 270 ruble, pe toatã durata studiilor, cu excepþia

timpului petrecut în þarã; – Drepturile celor veniþi la studii sau aspiranturã din alte

þãri în Republica Popularã Românã sunt cele stabilite prin acordurile culturale

încheiate cu þãrile respective, iar cei proveniþi din þãrile cu care nu sunt încheiate

acorduri culturale, vor primi o bursã de 690 lei lunar, pe tot timpul anului, din care

vor plãti contravaloarea locuinþei în cãmin, regia cantinei ºi alocaþia de hranã; –

Studenþii români merituoºi care studiazã în þãrile amintite ºi care au obþinut 75%

din calificative,”foarte bine” la toate examenele, n-au avut abateri de la disciplinã

ºi au avut o activitate susþinutã în organizaþiile obºteºti primesc, la înapoierea în

þarã în vacanþa de varã, un premiu în valoare de 900 lei; – Absolvenþii instituþiilor

de învãþãmânt superior care vin în þarã dupã terminarea studiilor vor primi o

indemnizaie de 400 de lei, iar candidaþii în ºtiinþe de 500 de lei; – Aspiranþii care

vor termina aspirantura cu cel puþin douã luni înainte de termenul fixat vor primi,

la înapoierea în þarã, un premiu de 1000 lei; – Studenþii ºi aspiranþii trimiºi la
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studii în strãinãtate beneficiazã de un echipament de cel mult 2000 lei, dacã venitul

lunar pe ultimile trei luni al pãrinþilor este pânã la 800 de lei ºi cel mult 1400 lei,

dacã acelaºi venit este între 800-1200 lei. Pânã la încheierea studiilor, studenþii

din categoriile de mai sus primesc echipament în valoare de cel mult 1500 lei ºi

aspiranþii de 900 lei; – În vederea întocmirii ºi susþinerii lucrãrii de aspiranturã,

pentru cheltuielile materiale, Ministerul Învãþãmântului din Republica

Popularã Românã contribuie cu suma de 500 de ruble; – Familiile salariaþilor

scoºi din producþie ºi trimiºi la aspiranturã în strãinãtate vor primi pe toatã durata

studiilor drepturilor preãzute în Hotãrârea Consiliului de Miniºtri nr. 1664 din 5

august 1955.

Hotãrârea Consiliului de Miniºtri nr.1175/1957 a stabilit cifrele de

ºcolarizare ºi prin ordinul Ministerului Învãþãmântului ºi Culturii nr. 1302 din 2

august 1957, s-au stabilit urmãtoarele facultãþi, secþii de specialitate ºi cifre de

ºcolarizare la Institutul Politehnic din Bucureºti, pentru anul I, cursuri de zi, în

anul universitar 1957-1958:

I. Facultatea de Electrotehnicã ºi Energeticã

1. Maºini ºi aparate electrice (10 studenþi); 2. Electroenergeticã (25 studenþi);

3. Termoenergeticã (25 studenþi); 4. Hidroenergeticã ºi maºini hidraulice (20

studenþi).

II. Facultatea de Electronicã ºi Telecomunicaþii

1.Electronicã ºi radiocomunicaþii (20 studenþi); 2. Comunicaþii telegrafo-

telefonice ( 10 studenþi); 3. Centralizãri ºi semnalizãri feroviare (30 studenþi); 4.

Tehnicã nuclearã (10 studenþi).

III. Facultatea de Mecanicã

- Maºini –unelte ºi scule (10 studenþi); 2. Tehnologia construcþiei de maºini

(60 studenþi); 3. Maºini termice ºi motoare Diesel (25 studenþi): 4. Construcþii de

aviaþie (10 studenþi); 5. Maºini agricole (30 studenþi); 6. Aparate ºi utilaje pentru

industria chimicã (20 studenþi).

IV. Facultatea de Chimie Industrialã

- Tehnologia substanþelor anorganice (15 studenþi);2. Chimia ºi tehnologia

materialelor de construcþii ºi ceramicã (15 studenþi); 3. Tehnologia substanþelor

organice (30 studenþi).

Prin acelaºi ordin al Ministerului Învãþãmântului ºi Culturii (nr. 1302 din 2

august 1957) s-au aprobat facultãþile ºi secþiile de la Institutul Politehnic din

Bucureºti, care vor ºcolariza în anul I, în anul universitar 1957-1958, la cursurile

fãrã frecvenþã:

I. Facultatea de Electrotehnicã ºi Energeticã

1. Maºini ºi aparate electrice; 2. Electroenergeticã.

II. Facultatea de Electronicã ºi Telecomunicaþii

1. Comunicaþii telegrafo-telefonice; 2. Centralizãri ºi semnalizãri feroviare.
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III. Facultatea de Mecanicã

1. Maºini termice ºi motoare Diesel; 2. Tehnologia construcþiilor de maºini;

3. Aparate ºi utilaje pentru industria chimicã.

IV. Facultatea de Chimie Industrialã

1. Tehnologia substanþelor anorganice; 2. Tehnologia substanþelor organice;

3. Chimia ºi tehnologia materialelor de construcþii ºi ceramicã.

V. Facultatea de Metalurgie

1. Siderurgie.

În anul 1958 au fost numite urmãtoarele cadre didactice: Horia Grigoriu,

Amalia Lazarovici, Ion Stãncioiu, Iosif Tripºa ºi Grigore Teodorescu, conferenþiari

suplinitori; Margareta Avram, Gheorghe Biber, Georgeta Dan, Ioan Dragomir,

Berthold Grünwald, Vladimir Kraft, Lya Alexandrina Lazãr, Valentin Scripnic ºi

Natalia Nicolae, ºefi de lucrãri; Andrei Manole, ºef de lucrãri suplinitor; Sabin

Antonescu ºi Georgeta Feler, lectori; Teodor Bãdescu, Iuliana Barbici, Pavel Buhuº,

Octavian Florea, Marieta Grigoriu, ªtefan Miu, Marcel Segãrceanu, Gherghina

Tudorache-Licã ºi Cornelia Nacu-Olãrescu, asistenþi; Anisia Bota, Gheorghe

Constantin, Virgil Constantinescu ºi Moise Ienciu, asistenþi suplinitori; Constantin

M. Bucur, Gheorghe Petcu ºi Vsevolod Radcenco, preparatori principali;

Alexandru Codoban ºi Letiþia Pãdureanu, preparatori; Aurel Brãgaru ºi Florin

Emilian Daneº, preparatori suplinitori; Dorin Traian Cristescu, Luca Gârleanu,

Ion Gheorghe ºi Aurel Sturzu, ºefi de laborator; Eufrosina Kraft ºi Gheorghe

Petcu, ºefi de cabinet.

Au fost transferaþi în alte unitãþi socialiste, urmãtoarele cadre didactice:

Aurel Pop, conferenþiar; Silvia Puºcaºu, ºef de lucrãri; Cornel Ambroyie ºi Dinu

Aron, lectori; Zoe Antoniu, Ion Bãnãþeanu, Dorina Bolalrd, Cornel Burticã,

Dumitru Cothi, Viorica Scripca, I. Greiciuc, Gheorghe Ispãºoiu, Florin Panaitescu,

Gheorghe Pop, Cecilia Popovici ºi Emilia Zaharia – Fodor, asistenþi; Laurenþiu

Calauz, Constantin Degeratu, Elena Neagu ºi Aurelia Stroe, preparatori; Adrian

Kaietanovici, ºef de laborator; Mihaela Potârniche, ºef de cabinet.

S-a desfãcut contractul de muncã la urmãtoarele cadre didactice: Raul

Filimon, profesor; Vasile Minu, Isaia Niculescu, Adolf Polingher ºi Israel Scheahter,

conferenþiari; Iosif Auslander, Valeriu Stanciu, Gheorghe Stancu, Petre Stãnescu

ºi Vlad Pauker, ºefi de lucrãri; Henri Abramovici, Alexandru Andrei, Petre Butucea,

Adrian Dascãlu, Teodor Giurea, Sandu Grossman ºi Sami Teich, lectori; Margareta

Boroº, Claudia Buzescu, Constantin Ciobanu, Gheorghe Constantinescu, Mircea

Dumitru, Carol Goldenberg, Dragu Lungulescu, Stere Marinescu, Adina Moscovici,

Gaston Nacmias, Gheorghe Nicoarã, Andrei Nicolaide, Cornel Predescu, Mila

Sapoºnic, Sigismund Schleicher, Evelina Stãnescu ºi Marcel Vasilescu, asistenþi;

Ioana Calafeteanu ºi Maria Nãstase, preparatori; Estella Camil, Liviu Gross ºi

Angela Oprescu, ºefi de laborator.
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Hotãrârea Consiliului de Miniºtri nr. 324 din 8 martie 1958 cu privire la

unele mãsuri pentru pregãtirea cadrelor tehnico – economice cu calificare

superioarã ºi pentru îmbunãtãþirea pregãtirii economice a inginerilor tehnologi

ºi proiectanþi, stabileºte urmãtoarele: – Începând cu anul universitar 1958-1959

se vor organiza pe lângã unele institute de învãþãmânt superior tehnic cursuri

postuniversitare, cu durata de doi ani, pentru pregãtirea de ingineri economiºti,

dintre inginerii cu practicã îndelungatã în producþie, institutele respective fiind

stabilite de Ministerul Învãþãmântului împreunã cu Comitetul de Stat al Planificãrii;

– Prin planul anual de ºcolarizare se vor stabili specialitãþile în care se pregãtesc

ingineri economiºti ºi numãrul de cursanþi pentru fiecare specialitate; – Admiterea

se face pe bazã de concurs dintre candidaþii selecþionaþi de ministere ºi organele

centrale dintre cei propuºi de întreprinderi, care au cel puþin cinci ani de experienþã

în producþie, cu precãdere ingineri din conducerea ministerelor, întreprinderilor,

institutelor de cercetare ºi proiectare (directori generali, directori, directori tehnici,

ingineri ºefi etc..).; – Inginerii admiºi prin concurs vor fi salarizaþi pe toatã durata

acestor cursuri de intreprinderile care i-au trimis cu câºtigul mediu pe ultimile 12

luni, bucurându-se ºi de cazare (organizatã prin grija întreprinderilor), precum ºi

de rezervarea posturilor pânã la reîntoarcerea lor de la studii; – Cursurile se încheie

prin examene ºi o lucrare de sintezã, acordându-se celor care vor trece cu succes

aceste probe o diplomã de inginer economist în ramura specialitãþii de bazã; –

Planurile de învãþãmânt ale acestor cursuri pun accentul pe disciplinele economice,

precum ºi pe aprofundarea unor probleme tehnice în legãturã cu cu cele mai recente

cuceriri ale ºtiinþei ºi tehnicii.

De asemenea, aceeaºi hotãrâre mai prevede: – Îmbunãtãþirea pregãtirii

economice a inginerilor tehnologi ºi proiectanþi, prin introducerea în actualele

planuri de învãþãmânt ale facultãþilor tehnice, a unor discipline economice, care

sã permitã viitorilor ingineri sã se orienteze just în problemele economice; – În

anul universitar 1958-1959 o parte dintre studenþii care au terminat anul III la

facultãþile tehnice vor fi selecþionaþi pentru a continua pregãtirea în cadrul

facultãþilor ºi secþiilor tehnico-economice.

Ordinul Ministerului Învãþãmântului ºi Culturii nr. 100 din 25 iunie 1958

stabileºte ca, începând cu data de 1 septembrie 1958, Facultatea de Electrotehnicã

cu sediul la Craiova, din cadrul Institutului Politehnic din Bucureºti, sã-ºi înceteze

activitatea, studenþii acestei facultãþi urmând sã continue studiile dupã cum

urmeazã: – studenþii de la secþia „Maºini ºi aparate electrice” de la cursurile de zi

(anii II-V) vor fi transferaþi la Institutul Politehnic din Bucureºti, la secþia de

„Maºini ºi aparate electrice” a Facultãþii de Electrotehnicã ºi Energeticã; – studenþii

de la cursurile serale, anii V ºi VI, din secþia „Maºini ºi aparate electrice” vor fi

transferaþi în cadrul secþiei „Maºini ºi aparate electrice”de la Facultatea de

Electrotehnicã ºi Energeticã a Institutului Politehnic din Bucureºti.
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Hotãrârea Consiliului de Miniºtri nr. 839/1958, prin ordinul Ministrului

Învãþãmântului ºi Culturii nr. 122 din 21 iulie 1958, a aprobat urmãtoarele cifre

de ºcolarizare la anul I, cursuri de zi, Institutul Politehnic din Bucureºti, pentru

anul universitar 1958-1959:

I. Facultatea de Electrotehnicã ºi Energeticã

1. Maºini ºi aparate electrice, 10 locuri; 2. Electroenergeticã, 15 locuri;

3. Termoenergeticã, 15 locuri; 4. Hidroenergeticã ºi maºini hidraulice, 10 locuri.

II. Facultatea de Electronicã ºi Telecomunicaþii

1. Electronicã ºi radiocomunicaþii, 15 locuri; 2. Comunicaþii telegrafo–

telefonice, 10 locuri; 3. Centralizãri ºi semnalizãri feroviare, 15 locuri; 4. Tehnica

nuclearã, 10 locuri.

III. Facultatea de Mecanicã

1. Maºini unelte ºi scule, 40 locuri; 2. Tehnologia construcþiei de maºini,

25 locuri; 3. Maºini termice ºi motoare Diesel,20 locuri; 4. Construcþii de aviaþie,

10 locuri; 5. Maºini agricole, 20 locuri; 6. Aparate ºi utilaje pentru industria chimicã,

15 locuri.

IV. Facultatea de Chimie Industrialã

1. Tehnologia substanþelor anorganice, 20 locuri; 2. Chimia ºi tehnologia

materialelor de construcþii ºi ceramicã,15 locuri; 3. Tehnologia substanþelor

organice, 30 locuri.

V. Facultatea de Metalurgie

1. Siderurgie, 20 locuri; 2. Metalurgie neferoasã, 10 locuri.

Prin acelaºi ordin al Ministrului Învãþãmântului ºi Culturii (nr.122 din 21

iulie 1958) a fost aprobat urmãtorul plan de ºcolarizare pentru facultãþile ºi secþiile

tehnico-economice ºi pentru cursurile post-universitare pentre pregãtirea

inginerilor economiºti în Institutul Politehnic din Bucureºti:

I. Facultatea Tehnico– Economicã (anul IV)

1. Secþia de chimie industrialã, 30 locuri; 2. Secþia de electrotehnicã ºi

energeticã, 40 locuri; 3. Secþia de metalurgie, 15 locuri; 4. Secþia de construcþii de

maºini, 65 locuri; 5. Secþia de electronicã ºi telecomunicaþii, 20 locuri.

II. Cursuri postuniversitare pentru pregãtirea inginerilor economiºti

(în conformitate cu Hotãrârea Consiliului de Miniºtri nr. 325/1958 (anul I)

1. Industria construcþiilor de maºini, 25 locuri; 2. Industria chimicã, 20

locuri; 3. Industria minierã, 15 locuri.

În anul 1959, prin Hotãrârea Consiliului de Miniºtri nr. 1459 din 3 octombrie

1959, Institutul de Cãi Ferate „Gheorghe Gheorghiu Dej” din Bucureºti ºi-a încetat

activitatea începând cu anul universitar 1959-1960, iar facultãþile acestui institut

au fost transferate astfel: – Facultatea de Construcþii Feroviare la Institutul de

Construcþii din Bucureºti; – Facultatea de Transporturi (luând naºtere din contopirea

Facultãþii de Mecanicã ºi a Facultãþii de Exploatãri Feroviare) la Institutul
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Politehnic din Bucureºti, având trei secþii (Exploatarea materialului rulant;

Organizarea transporturilor feroviare; Organizarea ºi exploatarea transporturilor

rutiere).

Prin transferarea Facultãtii de Transporturi la Institutul Politehnic din Bucu-

reºti, urmãtoarele cadre didactice ale acestei facultãþi au fost încadrate prin transfer

la catedrele Institutului Politehnic din Bucureºti:

- Chimie generalã (catedra 3): Victor Mãrculeþiu, conferenþiar; Nely

Demian, ºef de lucrãri; Eva Butuceanu, ºef de laborator.

- Educaþie fizicã (catedra 7): Dan Brãiloiu ºi Aurelian Aslãu, ºefi de lucrãri;

Livia Thomas, asistent.

- Matematici (catedra 8): Gabriel Sudan, profesor ºef de catedrã, Radu

Bãdescu, profesor; Ion Miu, conferenþiar; Liviu Cristian ºi Constantin D. Bucur,

lector; Eugeniu Dumitrescu, Virgil Ganea ºi Elena Kreindler, asistenþi.

- Fizicã (catedra 14): George Moisil, Petre Ganea, conferenþiari; Tiberiu

Noaghea, ºef de lucrãri; I.M. Popescu, asistent suplinitor.

- Tehnologia materialelor (catedra 20): Ionel Diaconescu ºi Mihai Ciobanu,

conferenþiari; Silveriu Pop ºi Ion Ganea, ºefi de lucrãri.

- Mecanicã (catedra 21): Alexandru Stoenescu, profesor; Gabriela Þiþeica,

conferenþiar; Burchi Popescu ºi Dumitru Voiculescu, asistenþi.

- Rezistenþa materialelor (catedra 22): C.C. Teodorescu, profesor ºef de

catedrã; Mihai Buga, conferenþiar; Mihai Brateº, ºef de lucrãri suplinitor;

Constantin Georgescu, asistent; Alexandru Groza, asistent suplinitor; Gheorghe

Rusiu, ºef de laborator suplinitor.

- Organe de maºini ºi mecanisme (catedra 23): Cornel Severineanu, profesor

ºef de catedrã; Nicolae Manolescu ºi Petre Popescu, conferenþiari; Teodor Danciu

ºi Gheorghe Sârbu, asistenþi; Ion Erceanu ºi Mihai Pielmuº, asistenþi; Eugen

Negruº, ºef de laborator suplinitor; Pãun Antonescu, preparator suplinitor.

- Termodinamicã (catedra 24): Constantin Dornescu ºi Petre Ghenghea,

ºefi de lucrãri suplinitori.

- Construcþia ºi întreþinerea mijloacelor de bazã fixe din transporturi

(catedra 37):

Simion Pop, conferenþiar ºef de catedrã; Costin Nãdejde, profesor; Paul

Georgescu, Marius Maris, Nicolae Popovici ºi Mihai Vãcãreºteanu, conferenþiari

suplinitori; Alexandru Viecelli, asistent; Chiriac Avãdanei, asistent suplinitor;

Eufrosina Dinescu, ºef de laborator; ªtefan Bratu ºi Constantin Burlacu, ºefi de

laborator suplinitori; Antipa ªtefãnescu, preparator suplinitor.

- Vagoane (catedra 38): ªtefan Sebeºan, conferenþiar ºef de catedrã;

Gheorghe Ionescu, conferenþiar; Andrei Davidovici, conferenþiar suplinitor;

Dumitru Tilea, ºef de lucrãri suplinitor; Cornel Burada ºi Nicolae Chimu, asistenþi

suplinitori; Alexandru Neagu, preparator principal suplinitor.
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- Economia ºi planificarea transporturilor (catedra 39): Izu Grosu, profesor

ºef de catedrã suplinitor; Mircea Georgescu ºi Ion Petrescu, conferenþiari;

Gheorghe Lelescu, Petre Lupºe ºi Vasile Mihãilescu, conferenþiari suplinitori;

Andrei Frentz, asistent suplinitor; Florica Staicu, ºef de cabinet.

- Organizarea transporturilor feroviare (catedra 40): Dumitru Ionescu,

conferenþiar ºef de catedrã; Coriolan Iuga, profesor suplinitor; Valeriu Tãnãsescu

ºi Constantin Tomescu, conferenþiari; Alexandru Nancu, conferenþiar suplinitor;

Paul Frâncu, ºef de lucrãri suplinitor; Gheorghe Florescu, Petre Liþoiu, Valentin

Luþã, Eugenia Nemeþeanu ºi Dumitru Petrovici, asistenþi suplinitori; Gheorghe

Anton ºi Ion Tãnãsuicã, preparatori suplinitori; Dumitru ªerban, ºef de cabinet.

- Locomotive (catedra 41): Ion Zãgãnescu, profesor ºef de catedrã; Eugen

Popovici, profesor suplinitor; Grigore Luca, conferenþiar; Nicolae Condacse,

Alexandru Popa ºi Petre Zaharia, conferenþiari suplinitori; Alexandru Vãtãreanu,

ºef de lucrãri suplinitor; Ion Bârsan, asistent; Gheorghe Marinescu ºi Nicolae

Mihãilescu, asistenþi suplinitori; Gheorghe Frãþilã, ºef de laborator suplinitor;

Nicolae Iliescu, preparator principal suplinitor; Caius Popescu, conferenþiar cu

sarcini de cercetare ºtiinþificã.

Odatã cu transferul Facultãþii de Transporturi la Institutul Politehnic din

Bucureºti, acesta a obþinut ºi urmãtoarele spaþii: – imobilul din Bdul 1 Mai nr. 108,

cu o suprafaþã desfãºuratã de 6560 m2, cuprinzând 23 de sãli de curs ºi seminar, cu

1584 de locuri, laboratoare ºi spaþii administrative; – imobilul din Strada Mihail

Moxa, cu o suprafaþã desfãºuratã de 9410 m2, cuprinzând 45 sãli de curs ºi seminar,

cu 1785 de locuri, laboratoare ºi spaþii administrative; – Cãminul nr. 3, situate în

Calea Griviþei nr. 130, cu o suprafaþã desfãºuratã de cca 1000 m2 ºi Cãminul nr. 5,

situat în Str. Brezoianu nr. 37, cu o suprafaþã desfãºuratã de 3300 m2 .

În anul 1959, conferenþiarul Simion Pop, fost rector al Institutului de Cãi

Ferate „Gheorghe Gheorghiu Dej”, a fost numit prorector al Institutului Politehnic

din Bucureºti, de la 1 octombrie 1959. A ocupat aceastã funcþie pânã la 25 noiembrie

1959 când a fost transferat la Sfatul Popular al Capitalei, în funcþia de director

general.

În acelaºi an (1959) au fost numite urmãtoarele cadre didactice: Paul

Postelnicu, profesor; Mircea Târnoveanu, conferenþiar; Simion Buzilã, Ionel

Gavrilaº, Crãciun Guþã ºi Marcel Segãrceanu, ºefi de lucrãri; Nicolae Geru ºi

Coca Samoilescu, ºefi de lucrãri suplinitori; Ion Grãdiºteanu, lector; Neculai

Bãdilã, lector suplinitor; Constantin M. Bucur, Virgiliu Ganea, Luca Gârleanu,

Maria Georgian, Maria Lupu, Ortansa Landauer, Gheorghe Petcu, Aurora Stupar

ºi Stanca Trifan, asistenþi; Alexandru Codoban, Ion Gheorghe, Vsevolod Radcenco

ºi Aurel Sturzu, asistenþi suplinitori; Ioan Chelemen, Constantin Dumitraº, Nicolae

Galan, Vasile Gãburici ºi Ion Tofan, preparatori; Valentin Ceauºu, Alexandru

Neagu, Toma Panã ºi Cristian Petrescu, preparatori suplinitori; Ilie Boicu, Aurel
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Brãgaru, Maria Constantinescu, Florin Daneº ºi Gheorghe Rãdulescu, ºefi de

laborator; Elena Nicolae, ºef de cabinet.

Au fost transferate (în anul 1959) la alte unitãþi, urmãtoarele cadre didactice:

Vasile Poboran, profesor; Marius Luca, Gheorghe Petre ºi Vasile Pungan,

conferenþiari; Petre Bunta, Nicolae Popescu ºi Florea Staicu, lectori; Hedy Hardt,

Ionel Ionescu ºi Leonida Stoian, asistenþi.

S-a desfãcut contractul de muncã, în anul 1959, urmãtoarelor cadre didactice:

Vasile Nicolau, profesor; Ion Ivãnescu ºi Ion Vãleanu, conferenþiari; Octavian

Faibiº ºi Maria Preotu, lectori; Dorel Bernstein, Zamfira Slabu, Gheorghe Stoica

ºi Iacob Weissman, asistenþi.

Hotãrârea Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Român ºi a Consi-

liului de Miniºtri al Republicii Populare Românã privind îmbunãtãþirea învãþã-

mântului seral ºi fãrã frecvenþã de culturã generalã nr. 271 din 10 martie 1959,

constatã urmãtoarele: – în ultimii 10 ani, învãþãmântul superior tehnic ºi agronomic

au dat economiei naþionale aproape 100.000 de ingineri în diferite specialitãþi, iar

învãþãmântul superior seral ºi fãrã frecvenþã (organizat în anul 1950) a fost absolvit

de 6000 de studenþi); – în acelaºi timp, se constatã ºi abateri de la hotãrârile privind

acest învãþãmânt, cum ar fi înscrierea în acest învãþãmânt a unor tineri care nu

lucrau în producþie, a celor care nu dãdeau rezultate bune ca la cursurile de zi, iar

specialitãþile ºi numãrul de locuri pentru fiecare specialitate nu a fost reglementat,

repartizându-se la acest învãþãmânt cadre didactice fãrã experienþã pedagogicã ºi

chiar fãrã calificare în specialitate; – faþã de aceastã situaþie se impune o reorga-

nizare a învãþãmântului seral ºi fãrã frecvenþã, þinându-se seama de faptul cã acest

învãþãmânt are ca scop pregãtirea de muncitori, tehnicieni din rândul oamenilor

muncii ºi având în vedere cã drumul cel mai sigur spre o calificare superioarã este

cel prin ºcoala muncii în uzinã, fabricã ºi în gospodãria agricolã, dintre tinerii

care lucreazã în producþie formându-se cei mai destoinici specialiºti. Aceste

constatãri conduc la urmãtoarele: – la învãþãmântul superior seral ºi fãrã frecvenþã

admiterea în anul I se va face pe bazã de concurs, la care sã fie admiºi cei care

lucreazã în producþia industrialã sau agricolã ca muncitori calificaþi, maiºtri ºi

tehnicieni având o vechime de cel puþin trei ani în specialitate, cei care au absolvit

o ºcoalã medie de culturã generalã cu examen de maturitate ºi sunt fii de oameni

ai muncii, au cel mult 35 de ani ºi sunt recomandaþi de întreprindere ( prin inter-

mediul unei comisii formate din director, delegatul organizaþiei de partid, preºe-

dintele comitetului de întreprindere ºi secretarul organizaþiei UTM); – instituþiile

de învãþãmânt superior urmeazã sã organizeze pentru studenþii de la cursurile

serale consultaþii ºi meditaþii ºi sã asigure cursuri tipãrite pentru toate disciplinele;

– studenþii vor fi programaþi în schimburi care sã le permitã frecventarea cursurilor,

nu vor fi folosiþi la munci suplimentare în zilele de ºcoalã, vor beneficia de un

concediu plãtit de 30 de zile pe an, în afara concediului legal de odihnã, cu condiþia
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de a promova fiecare an de studii ºi de a-ºi îndeplini îndatoririle în producþie; –

factorilor implicaþi li se cere sã ia ºi alte mãsuri pe care le cred de cuvinþã pentru

a îmbunãtãþi continuu învãþãmântul seral ºi fãrã frecvenþã.

Prin ordinul Ministerului Învãþãmântului ºi Culturii nr 1893/1959, emis pe

baza Hotãrârii Consiliului de Miniºtrii nr. 1057/1959, pentru Institutul Politehnic

din Bucureºti s-a aprobat urmãtorul plan de ºcolarizare la anul I cursuri de zi,

cursuri serale ºi cursuri fãrã frecvenþã, în anul universitar 1959-1960:

Cifrele de ºcolarizare în anul I, 1959/1960

Nr 
crt 

 
Facultatea /Industria (învăţământ 

postuniversitar) 

învăţământ  
Total 

  zi seral fără 
frecvenţă 

 

1 Electrotehnică şi Energetică 80 25 50 155 
2 Electronică şi Telecomunicaţii 90 40 60 190 
3 Mecanică 155 100 110 365 
4 Chimie industrială 80 40 60 180 
5 Metalurgie 80 50 - 130 
6 Transporturi  120 50 90 260 
 
1 

Învăţământ postuniversitar 
Industria chimică  

 
20 

 
- 

 
30 

 
50 

2 Metalurgie şi construcţii de maşini 35 60 60 155 
3 Industria minieră 15 - 20 35 
Institutul Politehnic din Bucureşti (Total)  675 365 480 1520 

Prin ordinul Ministerului Învãþãmântului ºi Culturii nr. 2177 din 5 septembrie

1959 se fac urmãtoarele numiri în conducerile facultãþilor Institutului Politehnic

din Bucureºti: – Profesorul Constantin Ghiulai este numit decan al Facultãþii

Tehnico-Economice, în locul conferenþiarului Gheorghe Haghimaº, care se

elibereazã din funcþie; – Conferenþiarul Gheorghe Hortopan este numit decan al

Facultãþii de Electrotehnicã ºi Energeticã; – Lectorii Vasile Nedelcu ºi Marius

Preda sunt eliberaþi din funcþia de prodecani ai Facultãþii de Electrotehnicã ºi

Energeticã; – Conferenþiarul Marius Preda este numit prodecan al Facultãþii de

Electrotehnicã ºi Energeticã; – Profesorul Alexandru Rãu este numit decan al

Facultãþii de Metalurgie, în locul conferenþiarului Mircea Ghiliceanu care este

eliberat din funcþie.

În anul 1960 s-au fãcut urmãtoarele numiri de cadre didactice: Alexandru

Stoenescu (mecanicã), profesor; Constantin Ghiulai (cazane ºi maºini termice) ºi

Nicolae Marinescu (telefonie ºi telegrafie), profesori titulari provizorii; Gheorghe

Moisil (fizicã), Aurelian Stan ºi Gabriela Þiþeica (mecanicã), Ion Pascariu (rezis-

tenþa materialelor), Petre Sonea ºi Mircea Tinera (electrotehnicã I), Alexandru
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Dumitrescu ºi Leo Gruia (geometrie descriptivã ºi desen II), Alexandru Visarion

(metalurgie fizicã), Victor Mãrculeþiu (chimie generalã ºi electrochimie), Ion

Grãdiºteanu (economie politicã), Isidor Cremer (culturã generalã) ºi Dumitru

Niculescu (maºini electrice), conferenþiari; Oliviu Rusu (rezistenþa materialelor),

Alexandru Timotin ºi Andrei Þugulea (electrotehnicã I), Marius Preda (electro-

tehnicã II), Horia Grigoriu (organizare ºi planificare), Mihail Paul Popov (maºini

unelte ºi scule), Constantin Apetrei ºi Alexandru Fransua (maºini electrice), Gleb

Drãgan ºi Gheorghe Hortopan (centrale, reþele ºi sisteme electrice) ºi Iosif Tripºa

(metalurgie), conferenþiari titulari provizorii; Mircea Feraru ºi Tiberiu Noaghea

(fizicã I), Dan Anghelescu (fizicã II), Mustafa R. Mustafa, Constantin Niþã ºi

Gheorghe Paizis (organe de maºini ºi mecanisme), Petre Ghenghea (termotehnicã),

Traian Atanasiu, Nicolae Mirescu ºi Virgil Pãtrãºcoiu (geometrie descriptivã ºi

desen III), Titi Dulãmiþã ºi Maria Rãdulescu (metalurgie fizicã), Nely Demian

(chimie generalã ºi electrochimie), ªtefan Bârlea ºi Tudor Homoº (organizare ºi

planificare), Traian Dudaº (cazane ºi maºini termice), Luca Gârleanu, Constantin

Neacºu, Silveriu Pop, Ion Sonea, Constantin Stãnescu ºi Victor Tabãrã (tehnologia

materialelor), Gheorghe Bãdescu ºi Ion Oprean (tehnologia construcþiilor de maºini

ºi maºini agricole), Neculai Chimu (locomotive), Virgil Raicu (maºini electrice),

Paul Buhuºi (centrale ºi reþele termice), Dumitru Stanomir (radiocomunicaþii),

Pantelimon Constantin (tuburi electronice), Agneta Cerbu ºi Ileana Niculescu

(chimie anorganicã ºi analiticã), Iuliu Pogany (chimie organicã) ºi Frumuzache

Barca (tehnologie chimicã organicã ºi combustibili), ºefi de lucrãri; Gabriela

Teodorescu– Bogdan (matematici I), Eleonora Simacova (matematici II), Heinrich

Bir, Dimitrie Rebuºapcã, Rozalia Soare ºi Grigore Spânu (economie politicã), Ion

Râºteiu (socialism ºtiinþific), Ioan Climer, Viorica Ghenghea ºi Viorica ªtefãnescu

(culturã generalã), Aurelian Aslãu ºi Dan Brãiloiu (educaþie fizicã), lectori; Maria

Popa (fizicã I), Ion Popescu– Burchin ºi Dumitru Voiculescu (mecanicã), Dan

Fãrcãºiu (chimie generalã, electrochimie ºi chimie fizicã), Gheorghe Muºalã (eco-

nomie politicã), Maria Vasilache (socialism ºtiinþific), Valentina Bostan (culturã

generalã), Lidia Thomas (educaþie fizicã) ºi Mihai Constantinescu (procedee ºi

aparate), asistenþi; Daniel Petre Bura ºi Vasilica Postelnicu (rezistenþa materialelor),

Pãun Antonescu ºi Dumitru Tudor (organe de maºini ºi mecanisme), Cornelia

Botea ºi ªtefan Toader (electrotehnicã I), Tudor Marinescu ºi Elena Nicolae (so-

cialism ºtiinþific), Mihai Voicu (tehnologia materialelor), Gheorghe Zgurã (tehno-

logia construcþiilor de maºini), Gheorghe Sandu (maºini-unelte ºi scule), Nicolae

Iliescu (locomotive), Gheorghe Anton (organizarea transporturilor feroviare),

Antipa ªtefãnescu (construcþii ºi întreþinerea mijloacelor de transport), Corneliu

Berbente (construcþii aerospaþiale), Lucia Marele (centrale ºi reþele electronice),

Marius Guran ºi Gheorghe Samachiºe (tuburi electronice), Corneliu Þurcaºu
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(telefonie ºi telegrafie), Anghel Aloman ºi Eugen Cazimirovici (siderurgie),

preparatori; Constantin Dan, Ana Enache ºi Constantin Topliceanu (fizicã),

Gheorghe Rusiu (rezistenþa materialelor), Eugen Negruº (organe de maºini ºi

mecanisme), Gheorghe Cazan (cazane ºi maºini termice), ªtefan Bratu ºi

Constantin Burlacu (construcþii ºi întreþinerea mijloacelor de transport), Liviu

Constantin (maºini electrice), ªtefan Sarkozi (radiocomunicaþii), Ilie ªoit

(siderurgie), Dumitru Tulliu (metalurgia metalelor neferoase), Sorin Roºca (chimie

organicã), Nicolae Ciobanu (tehnologia chimicã organicã ºi combustibili), Eva

Butuceanu (chimie generalã ºi electrochimie) ºi Gheorghiã Nãstase (procedee ºi

aparate), ºefi de laborator; Octavian Stãnãºilã (matematici) ºi Ilie Hristace

(economie politicã), ºefi de cabinet.

În 1960 a fost pensionatã Maria Goruneanu, conferenþiar. În acelaºi an, au

fost transferate la alte unitãþi, urmãtoarele cadre didactice: Costin Nãdejde,

profesor; Ion Berceanu ºi Ion Vesa, conferenþiari; Vera Popovici-Frimu, lector;

Mihai Constantinescu, Teodor Donciu, Constantin Georgescu, Jeni Manaº ºi

Alexandru Viecelli, asistenþi; Simona Crutiu ºi Dumitru Tulliu, ºefi de laborator

ºi Erna Wassertrom, ºef de cabinet.

În 1960 s-a desfãcut contractul de muncã urmãtoarelor cadre didactice:

Paul Barany, Ernest Fischer, Haralambie Savin ºi Rita Wagner, asistenþi; Petre

Burã ºi Eugenia Petri, preparatori ºi ªtefan Sarkozi, ºef de laborator.

Hotãrârea Consiliului de Miniºtri nr. 918 din 8 iulie 1960 privind

repartizarea ºi încadrarea în producþie a absolvenþilor instituþiilor de învãþãmânt

superior, a stabilit urmãtoarele: – începând cu promoþia anului 1960, repartizarea

în producþie a absolvenþilor instituþiilor de învãþãmânt superior se va face nominal

dupã terminarea sesiunii principale de examene, în posturi din specialitatea

absolvenþilor sau din specialitãþi înrudite, în ordinea rezultatelor obþinute la

învãþãturã ºi þinând seama de activitatea lor extraºcolarã; – Ministerul Învã-

þãmântului ºi Culturii va putea repartiza absolvenþii în posturi de cadre didactice

din instituþiile de învãþãmânt superior în limita unui procent de 20% din numãrul

total al absolvenþilor din fiecare specialitate; – se interzice repartizarea

absolvenþilor instituþiilor de învãþãmânt superior în administraþiile centrale, în

aparatul comitetelor executive ºi absolvenþilor de învãþãmânt superior tehnic,

agronomic ºi medical în institutele de cercetãri ºtiinþifice ºi de proiectãri (fac

excepþie secþiile apelor ºi drumurilor ale comitetelor executive regionale ºi

raionale); – la repartizarea nominalã a absolvenþilor se va þine seama ºi de

interesele personale ale acestora în cazuri bine justificate cum ar fi apropierea

între soþi sau de pãrinþi în vârstã înaintatã, ori bolnavi, precum ºi în vederea

asigurãrii unor condiþii speciale necesare îngrijirii sãntãþii; – dupã repartizare,

absolvenþii vor activa la posturile lor la care au fost repartizaþi cel puþin trei ani
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de la prezentare, conform unui contract de muncã ce se va încheia cu aceºtia de

ministere, celelalte organe centrale sau de comitetele executive ale sfaturilor

populare regionale; – absolvenþii care nu domiciliazã în localitatea în care au

fost repartizaþi beneficiazã de costul transportului de la domiciliu la noul loc de

muncã pentru ei, membrii familiei lor ºi pentru gospodãrirea lor, când sunt

repartizaþi în localitãþi urbane, iar când sunt repartizaþi în comune rurale, în

plus, ºi de o indemnizaþie de instalare egalã cu salariul lunar; – ministerele,

celelalte organizaþii centrale ºi comitetele executive sunt obligate sã asigure

absolvenþilor repartizaþi la întreprinderile sau instituþiile din subordinea lor

condiþii corespunzãtoare începerii activitãþii lor (locuinþã, masã contra cost); –

timp de trei ani este interzisã folosirea tinerilor specialiºti în administraþie sau

trecerea lor într-o muncã ce nu are legãturã cu specialitatea lor; – de asemenea,

este interzisã desfacerea contractului de muncã în aceºti trei ani, cu excepþia

unor abateri grave pentru care normele legale în vigoare prevãd desfacerea

contractului de muncã; – planul de repartizare numericã în producþie a

absolvenþilor instituþiilor de învãþãmânt superior se întocmeºte anual de

Comitetul de Stat al Planificãrii pe baza propunerilor ministerelor, celorlalte

organe centrale ºi Comitetelor executive ale sfaturilor populare regionale; –

absolvenþii instituþiilor de învãþãmânt superior tehnic ºi agronomic vor lucra

cel puþin trei ani nemijlocit în secþiile de producþie, din care un an ca stagiari; –

absolvenþii instituþiilor de învãþãmânt tehnic, agronomic ºi economic care au

fost repartizaþi în posturi de cadre didactice din învãþãmântul superior sunt

obligaþi sã efectueze primii trei ani de la repartizare un stagiu de un an în unitãþi

productive, acest stagiu putând fi efectuat ºi în douã etape.

Prin Hotãrârea Consiliului de Miniºtri nr. 1225/1960, s-au aprobat urmã-

toarele mãsuri organizatorice cu privire la structura Institutului Politehnic din

Bucureºti: 1 – Facultatea de Electrotehnicã ºi Energeticã se scindeazã în douã

facultãþi: Facultatea de Electrotehnicã ºi Facultatea de Energeticã; 2 – În cadrul

Facultãþii de Electronicã ºi Telecomunicaþii se înfiinþeazã secþia de „Ingineri

fizicieni” în locul secþiei de „Tehnicã nuclearã”, studenþii de la secþia de „Tehnicã

nuclearã” trecând la secþia de „Ingineri fizicieni”; 3 – În cadrul Facultãþii de Chimie

Industrialã se înfiinþeazã grupele de specializare „Produºi macromoleculari” ºi

„Sinteze organice (coloranþi), produse farmaceutice, insectofungicide” în anii IV

ºi V la secþia „Tehnologia substanþelor organice”.

Ordinul Ministerului învãþãmântului ºi Culturii nr. 3326 din 30 august 1960,

întocmit pe baza Hotãrârii Consiliului de Miniºtri nr. 1225/1960, a stabilit urmãtorul

„Plan de ºcolarizare pentru anul I, cursuri de zi, serale ºi fãrã frecvenþã în anul

universitar 1960-1961” la Institutul Politehnic din Bucureºti:
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Cifrele de ºcolarizare în anul I, 1960-1961

În anul 1960 spaþiul de cazare pentru studenþii Institutului Politehnic din

Bucureºti a crescut prin darea în folosinþã a cinci cãmine studenþeºti cu o capaci-

tate totalã de 2070 locuri ºi a unui cabinet stomatologic, construite pe terenul

situat în Splaiul Independenþei nr. 290, cunoscut sub numele de „Complexul

Studenþesc Regie”

Nr 
crt 

 
Facultatea 

Învăţământ  
Total 

  zi seral  fără 
frecven
ţă 

 

1 Electrotehnică cursuri cu durata de 5 ani 250 20 30 450 
  cursuri cu durata de 4 ani 150    
2 Energetică  260 

(5 ani) 
20 50 330 

3 Electronică şi telecomunicaţii 260 
(5 ani) 

60 50 370 

4 Mecanică cursuri cu durata de 5 ani 450 100 120 820 
  cursuri cu durata de 4 ani 150    
5 Chimie industrială 250 

(5 ani) 
25 35 310 

6 Metalurgie 220 
(5 ani) 

- 30 250 

7 Transporturi 160 
(5 ani) 

30 100 290 

Mine 15 - 50 65 
Petrol, gaze şi geologie 15 - 30 45 
Industrie chimică 15 - 50 65 
Energetică, electrotehnică şi 
telecomunicaţii 

15 - 50 65 

Metalurgie, maşini şi utilaje 35 30 100 165 
Construcţii 20 - 70 90 
Agricultură 35 - - 35 
Agricultură - - 40 40 
Industria uşoară - - 20 20 
Industrializarea lemnului - - 20 20 

8 Tehnico 
economică: 
(postuniversitar) 

Silvicultură - - 20 20 
        Institutul Politehnic din Bucureşti (Total ) 2300 285 865 3450 
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În anul 1961 au fost numite urmãtoarele cadre didactice: Nicolae Vraca,

profesor; Mihai Corneliu Drãgãnescu (tuburi electronice ºi tehnicã nuclearã)

conferenþiar titular provizoriu; Petre Dodoc (fizicã I), Veronel Antonescu (rezistenþa

materialelor), Ion Trifan (termotehnicã), Alfons Ifrim (electrotehnicã I), Dimitrie

Camboli (chimie generalã), Tacor Tacorian (geometrie descriptivã ºi desen III),

Mugur Sãvescu (radiocomunicaþii) ºi Adelaida Mateescu (telefonie ºi telegrafie),

ºefi de lucrãri; Gheorghe Constantin (matematici II), Eugen Dumitrescu

(matematici III), Mihalache Petrea (materialism dialectic), Gheorghe Bãnicã,

Costinel Lazãr, Gheorghe Maºalã ºi Silvia Tãnãsie (economie politicã), Cornelia

Rusnac (socialism ºtiinþific), Alexandru Balaºu ºi Ion Stãnescu (apãrare localã

antiaerianã – ALA), lectori; Gheorghe Budianu, Victoria Ghergheaþã ºi Ion Tofan

(matematici I), Elena Stoenescu (matematici II), Gheorghe Jitescu (matematici

III), Constantin Dan, Alexandru Preda ºi Dumitru Þubuleac (fizicã I), Ion Drãghici,

Hristu Fuia, Maria Preda, Gheorghe Samachiºe ºi Niculina Þãranu (fizicã II),

ªtefan Bratu, Nicolae Iliescu, Vasilica Postelnicu (rezistenþa materialelor), Dumitru

Tudor (organe de maºini ºi mecanisme), Cornelia Botea, Victor Iordãnescu ºi ªtefan

Toader (electrotehnicã I), Eva Butuceanu, Gheorghe Constantinescu ºi Margareta

Tomescu (chimie generalã), Anghel Aloman ºi Maria Predescu (metalurgie fizicã),

Natalia Trandafiropol (materialism dialectic), Ilie Hristache ºi Letiþia Pãduraru

(economie politicã), Teodor Marinescu ºi Nina Zaharescu (socialism ºtiinþific),

Gheorghe Maxim (culturã generalã), Mariana Dan, Elena Pãdureanu, Nicolae

Rãducanu ºi Florin Tudorache (educaþie fizicã), Mihai Voicu (tehnologia metalelor),

Ion Sandu (maºini unelte ºi scule), Eugen Negruº (autovehicule), Constantin

Burlacu ºi Antipa ªtefãnescu (construcþia ºi întreþinerea mijloacelor de bazã fixe

în transporturi), Liviu Constantinescu ºi Nicolae Galan (maºini electrice), Paul

Dinculescu (mãsuri ºi aparate electrice), Ion Constantin (radiocomunicaþii), Marius

Guran (tuburi electronice), Liviu Ionescu (telefonie ºi telegrafie), Lucia Marele

(automatizãri), Eugen Cazimirovici, Vasile Popescu ºi Ilie Vizante (siderurgie),

Rodica Apostolescu (metalurgia metalelor neferoase), Eufrosina Kraft (chimie

organicã ºi analiticã I), Felicia Stoica ( tehnologia substanþelor anorganice), Aurelia

Ghenciulescu ºi Sorin Roºca (chimie organicã), Nicolae Cobianu (tehnologia

chimicã organicã ºi combustibili) ºi Florin Daneº (electrochimie ºi chimie fizicã),

asistenþi; Ion Drãghici, Hristu Fuia ºi Niculina Þãranu (fizicã II), Ana

Leleºan-Amuzescu, (electrotehnicã II), Stelian Iordache (economie politicã), Traian

Chebeleu, Valeriu Nistreanu ºi Dumitru Tudor (maºini hidraulice), Florin

Grãgãnescu (tehnologia construcþiilor de maºini), Carol Maniþiu (maºini unelte ºi

scule), Emil Teodorescu (organizarea transporturilor feroviare), Doina Dimitriu

(construcþia ºi întreþinerea mijloacelor de bazã fixe în transporturi), Ileana

Diaconescu (maºini electrice), Vasile Truºcã (mãsuri ºi aparate electrice), Nicolae

Golovanov (centrale ºi reþele electrice), Ion Bãnicã (telefonie ºi telegrafie), Eugen
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Rusu (siderurgie), Rodica Muicã (chimie organicã), Maria Zamfir (materiale de

construcþii) ºi Teodora Fãsie (electrochimie ºi chimie fizicã), preparatori; Nicolae

Enescu (macanicã II), Emilian Dumitrescu ºi Gheorghe Tiperciuc (rezistenþa

materialelor), Ilie Panã, Ion Roºca ºi Iosif Tempea (organe de maºini ºi mecanisme),

Mircea Ilioaia (termotehnicã), Stoian -Anghel Petrescu (cazane ºi maºini termice),

Gheorghe Calea (tehnologia metalelor), Costicã Atanasiu ºi Ion Tudose (material

rulant), Sabin Morega (maºini electrice), Gheorghe Titz (mãsuri ºi aparate

electrice), Gheorghe Mityco (radiocomunicaþii), Niculae Neculai (telefonie ºi

telegrafie), Florica Nadu ºi Dumitru Turtoi (metalurgia metalelor neferoase),

Valentin Alexandrescu (metalurgie fizicã), Iosif Sichetanþ (chimie organicã), An-

gela Rusu (tehnologie chimicã organicã ºi combustibili), Mihai Thaler (materiale

de construcþii), Titus Borlan (electrochimie ºi chimie fizicã) ºi Horia Meþiu

(procedee ºi aparate), ºefi de laborator; Ilie Panã (organizare ºi planificare) ºi

Cornelia Zlãtescu (educaþie fizicã), ºefi de cabinet.

În anul 1961 s-au pensionat urmãtoarele cadre didactice: Nicolae Vraca,

profesor; Alexandru Dumitrescu, Gheorghe Ionescu ºi Aurel Munteanu,

conferenþiari.

S-au transferat la alte unitãþi urmãtoarele cadre didactice: Gheorghe G.

Constantinescu, profesor; Otto Adler, Gheorghe Curcã ºi Ion Perianu, asistenþi;

Carol Maniþiu, preparator; Aurelian Iancu, Mircea Ilioaia, Constantin Popescu,

Ion Stroe ºi Petre Vegeanu, ºefi de laborator.

În anul 1961 s-a desfãcut contractul de muncã urmãtoarelor cadre didactice:

Virgil Pãtrãºcoiu, ºef de lucrãri; Manfred Nachman, lector; Ion Criºan ºi Dumitru

Þibuleac, asistenþi.

Hotãrârea Consliului de Miniºtri nr. 547/1961 a aprobat urmãtoarele mãsuri

organizatorice cu privire la structura Institutului Politehnic din Bucureºti: 1. Se

stabileºte urmãtorul profil pentru Facultatea de Mecanicã, secþii cu durata de cinci

ani: – maºini termice ºi motoare Diesel; – construcþii de aviaþie; – maºini agricole;

– aparate ºi utilaj pentru industria chimicã; 2. Se stabileºte urmãtorul profil pentru

Facultatea de Tehnologia Construcþiei de Maºini, secþii cu durata de cinci ani: –

tehnologia construcþiilor de maºini; – maºini unelte ºi scule ºi secþii cu durata de

patru ani: – tehnologia construcþiei de maºini; 3. În cadrul Facultãþii de Metalurgie

la Secþia de siderurgie, se organizeazã cursuri serale la anul I; 4. Studenþii din anul

I, de la cursurile de zi cu durata de cinci ani, proveniþi din producþie ºi care

îndeplinesc condiþiile de admitere pentru secþiile de patru ani, se pot transfera în

anul 1961 -1962, în anul I al secþiilor cu durata de patru ani, cu aprobarea conducerii

institutului. Eventualele examene de diferenþã ce se vor stabili de fiecare facultate

ºi se vor putea susþine pânã la sfârºitul sesiuniii de examene din ianuarie 1962.

Þinându-se seama de Hotrârea Consiliului de Miniºtrii nr. 547/1961, prin

Ordinul Ministerului Învãþãmântului ºi Culturii nr. 688 din 04 septembrie 1961,
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s-a aprobat urmãtorul „Plan de ºcolarizare la anul I cursuri de zi ºi serale, în anul

universitar 1961-1962”.

În anul 1960 cãminele studenþeºti „Elena Pavel” din strada Occidentului ºi

„Popov” din strada Popov, au fost predate altor unitãþi de învãþãmânt superior prin

hotãrârea Ministerului Învãþãmântului ºi Culturii.

În ºedinþa din 25 septembrie 1961, Consiliul ªtiinþific al Institutului Poli-

tehnic din Bucureºti a acordat titlul ºtiinþific „Doctor Honoris Causa” al Institutului

Politehnic din Bucureºti, inginerului englez de origine românã George (Gogu)

Constantinescu, absolvent al ªcolii Naþionale de Poduri ºi ªosele din Bucureºti,

creatorul sonicitãþii, ramurã a mecanicii mediilor continue, bazatã pe transmiterea

energiei mecanice prin vibraþii elastice în fluide, inventator ºi constructor a

numeroase maºini ºi dispozitive sonice, pionier al construcþiilor de beton armat în

România. Titlul respectiv a fost confirmat de Comisia Superioarã de Diplome în

ºedinþa din 27 septembrie 1961.

Hotãrârea Consiliului de Miniºtri nr. 649 din 13 octombrie 1961 cu privire

la organizarea ºi funcþionarea cursurilor postuniversitare pentru pregãtirea de

ingineri economiºti, a stabilit urmãtoarele: – datoritã sarcinilor sporite care stau

în faþa inginerilor pentru realizarea planurilor economice de stat, se face necesarã

perfecþionarea pregãtirii lor printr-un volum sporit de cunoºtinþe economice ºi se

ajunge la concluzia necesitãþii organizãrii învãþãmântului postuniversitar de ingineri

economiºti; – începând cu noul an universitar 1961-1962 pregãtirea inginerilor

economiºti în învãþãmântul postuniversitar se va face prin cursuri la zi, serale ºi

fãrã frecvenþã; – admiterea la învãþãmântul postuniversitar se face prin concurs,

Nr. 

crt. 

Facultatea Învăţământ Total 

  de zi seral  

1 Electrotehnică 300 - 300 

2 Energetică 260 20 280 

3 Electronică şi Telecomunicaţii 390 50 440 

4 Mecanică 180 40 220 

5 Tehnologia Construcţiilor de Maşini 340 60 400 

6 Chimie Industrială 235 40 275 

7 Metalurgie 300 20 320 

8 Transporturi 100 50 150 

Institutul Politehnic din Bucureşti 2105 280 2385 
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candidaþii fiind selecþionaþi de ministerele interesate dintre propunerile fãcute de

întreprinderile industriale ºi agricole ºi de institutele de cercetãri ºi proiectãri; –

durata cursurilor este de 18 luni pentru cursurile de zi, plus ºase luni pentru

întocmirea proiectului de diplomã (a cãrui temã va fi legatã de activitatea ramurei

întreprinderii), ºi de doi ani plus ºase luni pentru întocmirea proiectului de diplomã

în cadrul învãþãmântului seral; – planurile de învãþãmânt se întocmesc de Ministerul

Învãþãmântului ºi Culturii cu consultarea Academiei RPR, a Comitetului de Stat

al Planificãrii ºi al ministerelor de resort; – cursanþii care urmeazã, învãþãmântul

postuniversitar de zi beneficiazã pe perioada ºcolarizãrii de salariu, precum ºi de

masã contra cost, asigurate de ministerul de resort; – pentru sprijinirea cursanþilor

de la învãþãmântul postuniversitar fãrã frecvenþã instituþiile de învãþãmânt superior

vor organiza cursuri periodice cu o duratã totalã de 30-90 de zile; – cursanþii

beneficiazã de un concediu plãtit pe durata cursurilor, în afara concediului de

odihnã; – plata cu ora a cadrelor didactice chemate pentru pregãtirea cursanþilor

la învãþãmântul postuniversitar nu se considerã cumul, dar nu poate depãºi în

medie pe an ºcolar 40% din salariul funþiei didactice îndeplinite; – absolveþii

obþin titlul de „inginer economist” primind diploma corespunzãtoare ºi o

indemnizaþie lunarã echivalentã cu 70% din indemnizaþia de candidat în ºtiinþe;

-cursurile postuniversitare existente vor continua sub forma în care sunt organizate,

pânã la lichidarea celor douã serii de cursanþi.

În anul 1962 au fost numite urmãtoarele cadre didactice: Emil Caragheorghe

(mecanicã l): Nicolae Manolescu (teoria mecanismelor); Apostol Pavel (materialism

dialectic) ºi Coriolan Drãguleseu (chimie anorganicã ºi analiticã II), profesori

titulari; Marin Radoi (mecanicã II}, profesor titular provizoriu; Florea Zarea

(rezistenþa materialelor II) ºi Aurel Cleja (socialism ºtiinþific), conferenþiari titulari;

Ion Teoreanu (materiale de construcþii) ºi Eli Rukenstein (procedee ºi aparate),

canfenþiarii titulari provizoriii; Ana Boiangiu ºi Ion Vieroºanu (fizicã I); Ion

Popescu-Burchi ºi Dumitru Voiculescu (mecanicã II); Victor Drobotã (rezistenþa

materialelor I), Teodor Mlãdinescu ºi Grigore Sârbu (organe de maºini), Constantin

Nemoianu (electrotehnicã I), Andrei Manole (cazane ºi maºini termice), Juliela

Florea ºi Gheorghe Pãunescu (maºini hidraulice), Mihai Aelenei ºi ªtefãniþã Enache

(maºini unelte ºi scule), Gheorghe Frãþilã (autovehicule), Dumitru ªerban

(organizarea transporturilor feroviare), Dorin Cristescu (reþele electrice), Emil

Damochi (radiocomunicaþii), Mariana Beliº, Ion Ponner, Constantin ªerbu ºi

Aurelia Tunsoiu (tuburi electronice ºi tranzistoare), Ion Niþã (telefonie ºi telegrafie),

Simion Florea (automatizãri), Iulian Oprescu (siderurgie), Marius Protopopescu

(metalurgie neferoasã) ºi Gherghina Tudorache (tehnologia substaþelor anorganice),

ºefi de lucrãri; Ruxandra Tudoran (matematici I) Dionisie Crãifãlanu (reziatenþa

materialelor I), Gheorghe Constantinescu ºi Ana Katz (materialism dialectic), Ion

Crãciun (economie politicã). Ion Opriºescu ºi Lidia Thomas (educþie fizicã), lectori;
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Zaharia Stoian ºi Vasile Tãnase (matematici II), Aurora Danielache (matematici

III), George Ionescu (fizicã II), Dan Pantazopol (mecanicã I), Stoian Angel Petrescu

(termotehnicã ºi maºini termice), Margareta Cibu ºi Ion Constantinescu (chimie

generalã), Matilda Savu (economie politicã), Florica Staicu (organizare ºi

planificare), Lidia Brebene, Atena Celmare, Neonila Horneþ, Victoria Marghidan

ºi Zenaida Mincu (limbi strãine), Eugen Stãnicioiu, Iosefina ªtefãnescu ºi Cornelia

Zlãtescu (educaþie fizicã), Gheorghe Zãtreanu (cazane ºi maºini termice), Aurel

Brãgaru (tehnologia construcþiilor de maºini ºi mecanicã finã), Mircea Ivanovici

(radiocomunicaþii), Vasile Þugla ºi Emanuel Vasiliu (tuburi electronice ºi

tranzistoare), Eugen Rusu (siderurgie). Elena Cernica (chimie organicã), Angela

Rusu (tehnologia chimicã organicã ºi combustibili), Ianu Petre (chimie ºi tehnologia

materialelor de construcþii ºi ceramicã) ºi Maria Constantinescu (electrochimie ºi

chimie fizicã), asistenþi; Mariana Craiu-Gheorghiþã (fizicã I), Ion Mincã (rezistenþa

materialelor I), Mihai Dragna ºi Gheorghe Popa (teoria mecanismelor), Octavian

Mãlãncioiu (termotehnicã ºi maºini termice), Paul Dan Cristea ºi Fãnicã Spinei

(electrotehnicã II), Marinela Lucia Cihodaru (chimie generalã), Mihai Ursache

(metalurgie fizicã), Iosi Boniº (materialism dialectic), Ioan Niþu (economie

politicã), Maria Georgescu (socialism ºtiiþific), Elena Dobriþoiu (culturã generalã),

Tudor Larion (educþie fizicã), Constantin Neaga (cazane ºi maºini termice), Ion

Seteanu ºi Gheorghe Zidaru (maºini hidraulice), Simona Antoncscu, Bogdan

Baltazar, Rusalim Isac ºi Constantin Micu (tehnologia construcþiilor de maºini ºi

mecanicã finã), Constantin Minciu ºi Vasile Moraru (maºini unelte ºi scule), Petre

Cãruntu ºi Gheorghe Moldovanu (maºini agricole), Aurel Stoicescu (auto vehicule),

Leonard Buda (material rulant), ªerban Raicu (organizarea transporturilor

feroviare), ªtefan Iancu ºi Vasile Stoian (aviaþie), Sorin Bucurenciu (maºini

electrice), Horia Gavrilã (mãsuri ºi aparate electrice), Vasile Constantineseu,

Alexandru Sebischi ºi Maria Tudose (centrale electrice), Iulia Kuhn, Ion Luchian,

Bruno Schuster ºi Ecaterina Vlãdescu (radiocomunicþii), Constantin Bulucea,

Lucian Cipere ºi ªtefan Cserveny (tuburi electronice), Romulus Stãnculescu

(telefonie ºi telegrafie), Ioan Bacalu, Mihai Ceaparu, Petre Dimo ºi Ioan

Dumitrache (automatizãri), Gheorghe Istrate, Ion Vârcolacu ºi Gheorghe Voicu

(siderurgie). Nicolae Panait (metalurgie neferoasã), Lucia Urseanu ºi Ana Zahada

(chimie anorganicã ºi analiticã), Maria Neaþã-Bãlescu (tehnologia substaþelor

anorganice), Andreea Baraboº, Mircea Dezideriu Banciu (chimie organicã), Valer

Ardeleanu ºi Florin Ursache (tehnologie chimicã organicã ºi combustibili),

Ecaterina Dronca ºi Maria Rotaru (materiale de construcþii ºi ceramicã), Nicolae

Vãcãrescu (electrochimie ºi chimie fizicã), Gheorghe Bãlaºa, Gheorghe Iordache

(procedee ºi aparate), preparatori; Vasile Baltag (electrotehnica I), Marcel Þapu

(geometrie descriptivã ºi desen III). Valentina Stoica-Alexandrescu (metalurgie

neferoasã) ºi Ion Golasiu (electrochimie ºi chimie fizicã), ºefi de laborator; Ion

Niþu (economie politica) ºi Ana Maria Rãdulescu (educaþie fizicã), ºefi de cabinet.
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În anul 1962 s-au pensionat: Ion S. Gheorghiu, Cornel Severineanu ºi

Constantin C. Teodorescu, profesori.

S-au transferat la alte unitãþi urmãtoarele cadre didactice: Laura Grigoriu ºi

Ion Petrescu, conferenþiari; Gheorghe Pisãu, ºef de lucrãri; Ion Vasile Bãdulescu,

Lidia Drãgan ºi Lucia Mãntoiu, asisteþi; Valentina Alexandrescu-Stoica ºi Aurel

Millea, ºefi de laborator.

S-a desfãcut contractul de muncã urmãtoarelor cadre didactice: Niculina

Þãranu: asistent ºi Valentina Brteanu ºef de laborator.

Decretul nr. 521 din 2 iulie 1962 privind trecerea la pensie a profesorilor ºl

confereþiarilor din învãþãmântul superior ºi înfiinþarea funcþiilor de profesor

consultant ºi conferenþiar consultant, hotãrãºte: – profesorii ºi conferþiiarii din

învãþãmântul superior sã fie pensionaþi la împlinirea vârstei de 65 de ani pentru

bãrbaþi ºi de 60 de ani pentru femei; – Ministerul învãþãmântulului poate aproba,

în mod excepþional, la propunerea instituþiilor de învãþãmânt superior rãmânerea

în învãþãmânt a unor profesori ºi conferenþiari pânã la vârsta de 70 de ani, când

întocmirea dosarului de pensionare se va face din oficiu de instituþiile de învãþãmânt

superior; – profesorii ºi conferenþiarii cu merite deosebite vor putea continua unele

activitãþi didactico-ºtiinþifice (îndrumãtori de aspiranþi, referenþi la dizertaþiile de

candidaþi în ºtiinþe ºi de doctori în ºtiinþe, referenþi ai Comisiei Superioare de

Diplome, recenzenþi pentru normele de lucrãri ºtiinþifice, membri în colective de

catedrã, consilii profesorale sau senate ctc, ca profesori consultanþi sau conferenþiari

consultanþi); – ei vor primi o indemnizaþie lunarã stabilitã de Ministerul

învãþãmântulului, indemnizaþie care, împreunã cu pensia: nu va putea depãºi 90%

din salariul net al funcþiei îndeplinite la data pensionãrii.

Hotãrârea Consiliului de Miniºtri nr. 778/1962 a aprobat urmãtoarele mãsuri

organizatorice cu privire la Instilutul Politehnic din Bucureºti.

l – Ia fiinþã Facultatea de Mecanicã Agricolã prin transferarea Secþiei de

maºini agricole a Facultãþii de Mecanicã, la care vor fi transferaþi la cerere, studenþii

Facultãþii de Mecanizare a Agriculturii de la Institutul Agronomic din Craiova,

originari din Câmpia Munteniei, Dobrogea ºi Moldova;

2 – La Facultatea de Electronicã ºi Telecomunicaþii, Specialitatea electronicã

ºi automaticã, se scindeazã în Specialitatea de electronicã, care funcþoneazã în

facultatea respectivã ºi Specialitatea de automaticã, aceasta funcþionând ca secþie

a Facultãþii de Energeticã.

3 – La Facultatea de Metalurgie, Specialitatea „siderurgie”, se scindeazã

în trei specialitãþi: furnale ºi oþelãrii; turnãtorie de fontã, oþel ºi metale neferoase;

prelucrãri plastice ºi tratamente termice.

4 – În cadrul Facultãþii de Energeticã, specialitatea „hidroenergeticã ºi

maºini hidraulice” îºi schimbã denumirea în „hidroenergeticã.

5 – În cadrul Facultãþii de Electronicã ºi Telecomunicaþii; Specialitatea

„radiocoiminicaþii ºi radiotehnicã îºi schimbã denumirea în „radiotehnicã.
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6 – Se înfiinþeazã urmãtoarele secþii noi: Secþia de mecanicã finã, în cadrul

Facultãþii de Tehnologia Construcþiilor de Maºini; Secþia de tehnologia compuºilor

macramoleculari în cadrul Facultãþii de Chimie Industrialã; Secþia de maºini

hidraulice ºi pneumatice în cadrul Facultãþii de Mecanicã.

7 – Secþiile cu durata de patru ani de la Facultatea de Eleclrotehncã ºi de la

Facultatea de Tehnologia Construcþiilor de Maºini trec în lichidare.

Ordinul Ministerului învãþãmântulului nr. 575 din 19 iulie 1962, emis pe

baza Hotãrârii Consiliului de Miniºtri nr. 778 / 1962. a stabilit urmãtorul „Plan de

ºcolarizare în anul I, cursuri de zi ºi seral, în anul universitar 1962-1963” la

Institutul Politehnic din Bucureºti:

În acelaºi ordin al Ministerului învãþãmântulului Institutului Politehnic din

Bucureºti i s-a repartizat urmãtorul „Plan de ºcolarizare pentru anul I al

învãþãmântului postuniversitar pe anul ºcolar 1962-1963”:

Învăţământul preuniversitar  
Specialitatea Cursuri 

de zi 
Cursuri 
serale 

Cursuri cu scutire 
de frecvenţă 

 
 
Total 

1 (I) Învăţământul tehnic de 
Mine 

15 – 20 35 

2 Petrol, gaze şi geologie  IO – 30 40 
3 Industria chimică 10 10 25 45 
4 Energetică, electrotehnică şi 

telecomunicaţii 
20 - 50 70 

5 Metalurgie, maşini şi utilaje  30 20 90 140 
6  Industria uşoară  20 – 20 40 

7  Industria lemnului  – – 20 20 

8  Industria alimentară  – – 40 40 

Învăţământ Facultatea 

de zi seral 

Total 

1  Electrotehnică  200 40 240 
2  Energetică  440 30 470 
3  Electronica şi Telecomunicaţii  290 60 350 
4  Mecanică  200 50 250 
5  Mecanică Agricolă  120 - 120 
6  Tehnologia Construcţiilor de Maşini  410 60 470 
7  Chimie Industrială  230 50 280 
8 Metalurgie  2TO 30 240 
9  Transporturi  105 20 125 
 Institutul Politehnic din Bucureşti (total)  2205 340 2545 

postuniversitar
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Hotãârea Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Român ºi a

Consiliului de Miniºtri ai RPR nr, 1052 din 23 octombrie 1962, privind

îmbunãtãþirea învãþãmântului seral ºi fãrã frecvenþã de culturã generalã ºi

superior”, stabileºte: – Învãþãmântul superior seral poate fi urmãrit de: muncitori

calificaþi, maiºtri sau tehnicieni proiectanþi tehnologi sau laboranþi din industrie,

agriculturã, silviculturã, transporturi, construcþii, din institutele centrale de

cercetare, proiectare ºi de învãþãmânt superior, cu o vechime de cel puþin trei ani

în specialitate; muncitori calificaþi maiºtri sau tehnicieni, cãrora li s-au încredinþat

funcþii în aparatul de partid, de stat, în întreprinderile economice ºi organizaþiile

obºteºti ºi au o vechime de cel puþin trei ani în producþie; ofiþeri activi ai Minis-

terului Forþelor Armate sau ai Ministerului Afacerilor de Interne cu cel puþin trei

ani de activitate într-o specialitate tehnicã; – Admiterea la învãþãmântul superior

seral se face pe bazã de concurs, la care se pot prezenta candidaþii recomandaþi de

o comise formatã din directorul întreprinderii sau conducãtorul instituþiei, delegatul

organizaþiei de partid, secretarul organizaþiei de tineret ºi preºedintele comisiei

sindicale; – Studenþii de Ia învãþãmântul seral se bucurã de dreptul de a fi programaþi

în schimburi care sã le permitã frecvenþa regulatã a cursurilor, de a presta muncã

suplimentarã în zilele de curs, de a fi transferaþi la întreprinderi aparþinând aceluiaºi

minister ºi care se aflã în localitatea în care se organizeazã învãþãmântul superior,

de a avea un concediu plãtit de 30 de zile anual, eºalonat sau integral; – Absolvenþii

învãþãmântului seral sau fãrã frecvenþã se bucurã de aceleaºi drepturi ca ºi

absolvenþii cursurilor de zi; – Începând cu anul ºcolar 1962-1963 în învãþãmântul

tehnic – industrial ºi agricol – nu se mai organizeazã cursuri fãrã frecvenþã, secþiile

existente urmând a funcþiona în lichidare; – Se abrogã Hotãrârea C. C al P.M.R. ºi

a Consiliului de Miniºtri nr. 271/1959.

Hotãrârea Consiliului de Miniºtri nr, 1054 din 23 octombrie 1962, privind

„acordarea de burse ºi alte forme de sprijin material studenþilor de la cursurile

de zi”, stabileºte urmãtoarele: – studenþii de la cursurile de zi pot primi burse sau

alte forme de sprijin material dacã obþin rezultate bune la învãþãturã, au frecvenþã

9  Construcţii  – – 70 70 

10  Industria Materialelor de 
construcţii  

– – 10 10 

11  Transporturi  – – 10 10 

 (II) Învăţământul agricol  – – 40 40 

 (III) Învăţământul silvic  – – 25 25 

 Institutul Politehnic din 
Bucureşti (Total)  

105 30 450 585 
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regulatã, respectã disciplina, iar pãrinþii sau susþinãtorii legali au venituri care se

încadreazã în platformele stabilite; – bursa constã din alocaþia de hranã (8 lei/zi),

cheltuielile de întreþinere ºi funcþionarea cãminelor ºi cantinelor ºi 30 lei/lunã

reprezentând cheltuieli personale; -studenþii bursieri primesc locuri în cãmine ºi

iau masa la cantinã în limita locurilor disponibile: -bursele se acordã pe perioada

anului universitar, exclusiv vacanþele ºi sesiunea de examene din septembrie, iar

orfanilor ºi celor bolnavi de tuberculozã li se acordã pe tot anul (12 luni), aceºtia

primind la începutul anului 200 lei pentru cãrþi ºi rechizite; – în limita de 2% din

numãrul total al burselor, se pot acorda burse ºi celor care nu îndeplinesc toate

condiþiile; bursierii primesc costul transportului de la unitatea de învãþãmânt la

domiciliul pãrinþilor, pe timpul vacanþei, dacã distanþa este mai mare de 100 km;

– studenþilor cu rezultate excepþionale la învãþãturã li se pot acorda burse

republicane, indiferent de veniturile pãrinþilor ºi indiferent dacã mai primesc ºi

bursa normalã; – toþi studenþii, bursieri ºi nebursieri, vor încheia un angajament sã

lucreze dupã terminarea studiilor, cinci ani la locul la care au fost repartizaþi.

Criteriile de acordare a burselor, prezentate în anexa la Hotãrâre, sunt

urmãtoarele: – cel puþin 70% din numãrul de burse repartizate fiecãrei facultãþi

vor fi atribuite fiilor de muncitori– maiºtri, tehnicieni ºi þãrani colectiviºti, precum

ºi muncitorilor veniþi la studii din producþie; – acordarea burselor se face în ordine

strict descrescãtoare a mediilor (care nu va coborî sub 6,00 pentru anii de studii I

ºi II ºi sub 6,50 pentru anii superiori) ºi pe baza veniturilor pãrinþilor care se

stabileºte la plafonul de 1500 lei/lunã (venitul net), cu excepþia fiilor de muncitori,

tehnicieni, þãrani colectiviºti pentru care nu se stabileºte plafon; – plafonul creºte

cu câte 100 lei pentru fiecare copil în întreþinere, începând cu al doilea copil.

În anul 1962 în Complexul Studenþesc Regie din Splaiul Independenþei nr.

290 s-a construit ºi dat în folosinþã o cantinã modernã cu o salã de mese având 900

de locuri cu capacitatea de a servi 2300 porþii în circa 2,5 serii.

În anul 1963 au fost numite urmãtoarele cadre didactice în facultãþile

Institutului Politehnic din Bucureºti: Nicolae Manolescu (teoria mecanismelor),

profesor; Radu Voinea (mecanicã II), profesor titular provizoriu; Dumitru Boiangiu

(mecanicã I), conferenþiar; Nicolae Drãghici (termotehnicã ºi maºini termice),

conferenþiar titular provizoriu; Alfons Aschendorf (cazane ºi maºini termice),

Gheorghe Anton (organizarea transporturilor feroviare), Valeriu Panaite (maºini

electrice), Alexandru Popovici (radiocomunicaþii), Venera Dudaº (automaticã),

Moise Ienciu (metalurgia materialelor neferoase), Maria Helvca (chimie anorganicã

ºi analiticã II), Mari Florea ºi Eugenia Tonca (tehnologia substanþelor anorganice),

Ortansa Landoner (electrochimie ºi chimie fizicã) ºi Octavian Florea (procedee ºi

aparate), ºefi de lucrãri; Elena Kreindler (matematici I) ºi Marieta Matei (socialism

ºtiinþific), lectori: Dumitru Buturugã, Constantin Cealera, Petre Dumitriu ºi

Alexandru Silvan (matematici I), Mircea Geanã, Eftimie Grecu, Marcele Iosep,
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Atena Nechita-Gagiu, Aurelia Saliciu, Rodica Tomescu ºi Wihlemina Vârsan

(matematici II), Mariana Craiu ºi Rodica Trandafir – Bãrbat (matematici III),

Eugenia Deciu (matematicã II), Ion Mincã (rezistenþa materialelor), Mihai Dragnea

ºi Gheorghe Popa (teoria mecanismelor), Nicolae Boicu (organe de maºini), Ion

Seleanu ºi Gheorghe Zidaru (maºini hidraulice), Lucian Cipere (electrotehnicã

II), Mihai Ursache (metalurgie fizicã), Lucia Cihodaru (chimie generalã), Nicolae

Alecu,Virgil Ionescu ºi Ion Niþu (economie politicã), Maria Brânzan, Steluþa

Ciungan, Jeana Gheorghiu, Zina Guþu, Ana Ivãnescu, Florea Prusacov ºi Tatiana

Topor (limbi strãine), Elena Dobriþiu ºi Cecilia Niþã (pedagogie), Constantin Neaga

ºi Dinu Taraza (cazane ºi maºini termice), Simona Antonescu, Cornelia Barba,

Rusalim Isac ºi Constantin Micu (tehnologia construcþiilor de maºini ºi mecanicã

finã), Constantin Minciu, Vasile Moraru ºi Stancu Tãtaru (maºini unelte ºi scule),

Leonard Buda (material rulant), Doina Dumitriu (construcþii în transporturi), ªerban

Raicu (organizarea transporturilor feroviare), Sorin Bucurenciu ºi Dumitru Creþu

(maºini electrice), Horia Gavrilã, Carmen Gologanov ºi Gheorghe Titz (maºini ºi

aparate electrice), Mariana Beliº, Nina Danilliuc, Ion Lucian ºi Bruno Schuster

(radiocomunicaþii), Mihai Siliºteanu (tuburi electrice), Vasile Bârgu, Iulia Kun ºi

Ecaterina Vlãdescu (electronicã aplicatã), Romulus Stãnculescu (telefonie ºi

telegrafie), Mihai Ceapâru, Petre Dimo ºi Ioan Dumitrache (automatizãri),

Constantin Cernat, Gheorghe Istrate, Ion Vârcolacu ºi Gheorghe Voicu (siderurgie),

Nicolae Panait ºi Dragoº Toloi (metalurgia metalelor neferoase), Mircea Banciu

(chimie organicã), Dumitru Turtoi (telmologia substanþelor anorganice), Florin

Urseanu ºi Lucia Urseanu (tehnologia chimicã organicã ºi combustibili), Maria

Rotaru ºi Maria Zamfir (chimia ºi tehnologia materialelor de construcþii ºi

ceramicã), Cornelia Balaban ºi Gheorghe Iordache (procedee ºi aparate), asistenþi;

Dumitru Buturugã ºi Alexandru Silvan (matematici I), Mircea Dumitru, Mircea

Geamãn ºi Eftimie Grecu (matematici II), Rodica Trandafir (Matematici III),

Olimpia Andronic ºi Florea Gândac (matematici IV), Victoria Cuculescu, Svetlana

Mayer ºi ªtefan Tudorache (fizicã I), Vladimir Datcu (fizicã II), Tudor Cãsãndroiu

ºi Valeriu Jinescu (rezistenþa materialelor), Aurel Martineac (teoria mecanismelor),

Tudor Nicolae Duicu (termotehnicã ºi maºini termice), Nicolae Ioniþã ºi Constantin

Viºinoiu (economie politicã), Constantin Ionescu (limbi strãine), Camelia Roºculeþ

(pedagogîe), Zamfir Manolache (telmologia construcþiilor de maºini ºi mecanicã

finã), Gheorghe Câineº ºi Nicolae Stan (maºini unelte ºi scule), Tudor Cãsãndroiu,

Octavian Coºulschi ºi Constantin Manole (maºini agricole), Steluþa Stroe (material

rulant), Ion Hedeºiu ºi Nicolae Nistor (organizarea transporturilor feroviare), ªtefan

Staicu (constrcuþii de aviaþie), Aurelian Crãciunescu (maºini electrice), Aureliu

Leca (centrale electrice), Pavel Budiu (telefoane ºi telegrafie), Costicã Niþu

(automatizãri), Constantin Cernat (siderurgie), Dragoº Toloi (metalurgia metalelor

neferoase), Elena Moºneunu (chimie organicã) ºi Malache Voicu (tehnologia

materialelor de construcþii ºi ceramicã), preparatori; Stelian Gãletuºe (aviaþie) ºi
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Teodor Dãnilã (electronicã aplicatã ºi televiziunea în culori), ºefi de laborator;

Petre Dumitru ºi Constantin Miuþã (matematici I) ºi Cecilia Niþã (pedagogie ºi

psihologie), ºefi de cabinet.

În anul 1963 au fost pensionate urmãtoarele cadre didactice: Nicolae

Cãplescu, Dumitru Gãvãnescu, Tudor N. Petrescu ºi Alexandru A. Sãucan, ºefi de

lucrãri; Ion P. Climer ºi Alexandrina Tzurea, lectori; Vasile Bãdulescu, David

Kelson ºi Gheorghe Maxim, asistenþi.

S-au transferat la alte unitãþi: Constantin Dan ºi Ion Seteanu, asistenþi.

În anul 1963 s-a desfãcut contractul de muncã urmãtoarelor cadre didactice:

Herbert Cozin, conferenþiar; Gheorghe Bãlaþa, Kurt Brandmarker, Traian Chebeleu,

Mihai Constantinescu, Sabin Morega, Ilie Panã, Mihai Siliºtcanu ºi Dumitru Tudor,

asistenþi; Valer Ardeleanu, Bogdan Baltazar, Constantin Droica, Ecaterina Dronca,

Camelia Roºculeþ ºi Vasile Stoian, preparatori; Vasile Baltac, Titus Borlan, ªtefan

Iancu, Krikor Kalustov, Emil Teodorescu ºi Nicolae Vacãrescu, ºefi de laborator.

Þinând seama de Hotãrârea Consiliului de Miniºtri nr. 680 din 5 septembrie

1963 ºi de avizul Comitetului de Stat al Planificãrii nr. 71961 / 09.09.1963,

Ministerul învãþãmântului, prin avizul nr. 30 din 13.09.1963, a stabilit pentru

Institutul Politehnic din Bucureºti, urmãtorul „Plan de ºcolarizare la anul I, cursuri

de zi ºi serale”, în anul universitar 1963-1964:

Învăţământ 
 Facultatea Cursuri 

de zi 
Cursuri 
serale 

Cursuri 
fără 

frecvenţă 

Total 

1 Electrotehnică 200 30 - 230 
2 Energetică 440 60 - 500 
3 Electronica şi Telecomunicaţii 250 50 - 300 
4 Mecanică 200 - - 200 
5 Mecanică Agricolă 120 60 - 180 
6 Tehnologia Construcţiilor de Maşini 410 50 - 460 
7 Chimie Industrială 240 30 - 270 
8 Metalurgie 210 40 - 250 
9 Transporturi 105 - - 105 
10 Ingineri 

economişti 
(postuniversitari) 

Mine 10 - 20 30 

  Petrol, gaze şi 
geologie 

10 - 25 35 

  Industria 
chimică 

20 - 30 50 

  Energetică, 
electrotehnică şi 
telecomunicaţii 

20 - 50 70 

  Metalurgie, 
maşini şi utilaje 

30 - 120 150 
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La 21 martie 1963 urmãtoarele cadre didactice ale Institutului Politehnic

din Bucureºti, au fost alese membri ai Academiei R.P.R.: Martin Bercovici, Dumitru

Dumitrescu ºi Remus Rãduleþ, membri titulari; Ion I. Agârbiceanu, Ion I. Antoniu,

Constantin Aramã, Alexandru Balaban, George Bãrãnescu, Emilian Bratu,

Gheorghe Cartianu-Popescu, Ecaterna Ciorãnescu-Neniþescu, Tudor Ionescu,

Gheorghe Manea, Cornel Penescu, ªerban Solacolu, Petre Spacu, Stanciu Stoian,

Nicolae Tipei ºi Radu Voinea, membri corespondenþi.

În anul 1963 a început proiectarea investiþiei „Noul local at Institutului

Politehnic din Bucureºti” din Splaiul Independenþei nr.313 cu ajutorul UNESCO.

Proiectantul principal a fost „Institutul de Proiectãri Proiect – Bucureºti”. ªeful

de proiect a fost arhitectul Octav Doicescu, secondat de arhitecþii Paraschiva Iubu.

Carol Hacker, ªtefan Lungu, Petre Sweboda ºi Ion Podocea. Valoarea investiþiei

prevãzutã iniþial a fost de 584 milioane lei, din care 464 milioane lei pentru

construcþii – montaj.

Tot în anul 1963, s-au dat în funcþiune cãminele C ºi D din Complexul

Studenþesc Regie, cu un total de 1032 locuri care aparþin de Institutul Politehnic

din Bucureºti.

În anul 1964 au fost numite urmãtoarele cadre didactice: Nicolae Sipoº

(pedagogie), conferenþiar; ªtefan Zarea (maºini hidraulice), Dan Brãiloiu (educaþie

fizicã), Constantin Bãlã, Dumitru Felician Lãzãroiu ºi Nicolae ªtefãnescu (maºini

electrice), Eugen Potolea (reþele electrice), George Rulea (radiocomunicaþii)–

Grigore Teodorescu (chimie anorganicã ºi analiticã) ºi Dumitru Ionescu (chimie

organicã ºi combustibili), conferenþiari titulari provizorii; Toma Panã (rezistenþa

materialelor), Marieta Grigoriu, Mircea Nãstase ºi Vsevolod Radcenco

(termotehnicã ºi maºini termice, Nicolae Galcenco (geometrie descriptivã ºi desen

I), Aurel Lupan, Vasile Pârvu ºi Georgeta Stoenescu (educaþie fizicã), Ion Bohrin

ºi Tudor Petrescu (maºini electrice), Ion lordãnescu (reþele electrice), Adrian

Petrescu (automaticã), Sanda Oprea (siderurgie), Radu Avram (tehnologie chimicã

j
  Industria 

lemnului 
10 - 30 40 

  Industria uşoară 10 - 35 45 
  Construcţii 10 - 40 50 
  Agricultură 30 - 60 90 
  Industria 

alimentară 
- - 35 35 

  Industria 
materialelor de 
construcţii 

- - 10 10 

  Transporturi - - 15 15 
  Silvicultură - - 40 40 
 Institutul Politehnic din Bucureşti 2325 320 510 3155 
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organicã ºi combustibili) ºi Ion Rãducanu (electrochimie ºi chimie fizicã), ºefi de

lucrãri; Ion Pietraru (materialism dialectic), Ioana Smirnov (socialism ºtiinþific),

Ludmila Farcaº ºi Vera Gârlea (limbi strãine), lectori; Constantin Miuþã ºi Florica

Pascal-Munteanu (matematici I), Larisa Bãjenaru, Galina Burlacu, Mircea Dumitru,

Radu Medinþu ºi Petriºor Mihãilescu (matematici II), Marin Toma (matematici

III), Florea Gândac ºi Eleonora Marcu (matematici IV), Constantin P. Cristescu,

Iuliana Victoria Cuculescu ºi ªtefan Tudorache (fizicã I), Vladimir Datcu (fizicã

II), Steluþa Stroe (mecanicã II): Ion Constantineseu (rezistenþa materialelor). Aurel

Martinescu (teoria mecanismelor), Tudor Nicolae Duicu (tehnotehnicã ºi maºini

termice), Lidia ªerbãncscu (electrotehnicã III), Eliza Lupu (geometrie descriptivã

ºi desen I), Nicolae Ioniþã ºi Nicolae Viºinoiu (economie politicã), Alexandru

Bãdulescu ºi Ion Moraru (socialism ºtiinþific), Nona Gheorghe (limbi strãine),

Zamfir Manolache (tehnologia construcþiilor de maºini), Tudor Cãsãndroiu,

Octavian Coºulschi ºi Constantin Manole (maºini agricole), Ion Hedeºiu ºi Nicolae

Nistor (autovehicule), Aurelian Crãciunescu (maºini electrice), Aurelian Leca

(centrale electrice), Eliza Gârleºteanu ºi Teodor Miclescu (reþele electrice), Pavel

Budiu (telefonie ºi telegrafie), Gabriel Ionescu, Costicã Niþu ºi Adrian Petrescu

(automatizãri), Valentina Stoica (metalurgia metalelor neferoase), Domnica

Pincovschi (chimie anorganicã ºi analiticã), Matacne Voicu (chimie organicã) ºi

Valeriu Jinescu (procedee ºi aparate), asistenþi; Gheorghe Bãdoiu (matematici I)

Viorel Mihãiescu (matematici II), Constantin Radu (matematici IV), Maria Ion

(fizicã I), Cornel Ghizdeanu (fizicã II), Mircea Radeº (rezistenþa materialelor),

Mircea Pascovici (organe de maºini), Magdalena Moldoveanu (maºini hidraulice),

Sorin Antoniu (electrotehnicã I), Alexandru Bãdulescu ºi Ion Moraru (socialism

ºtiinþific), Monica Ionescu (limbi strãine), Florin Cucu (tehnologia construcþiilor

de maºini ºi mecanicã finã), Corneliu Alexandrescu (centralizãri ºi semnalizãri

feroviare), Ion Beºtea (maºini electrice), Marcel Profirescu (electronicã aplicatã),

Eugenia Tudosiu Pop (chimie anorganicã ºi analiticã I), Take Constantinescu ºi

Mircea Dorel Gheorghiu (chimie organicã), Ovidiu Munteanu ºi Mioara Teculescu

(procedee ºi aparate), preparatori; Gabriela Cone (fizicã I), Ion Belciu ºi Gheorghe

Macarie (fizicã II), Mircea Pascovici ºi Constantin Udrea (organe de maºini),

Gheorghe Târlã (tehnologia construcþiilor de maºini ºi mecanicã finã). Erol Murad

(maºini agricole), Tiberiu Ardeleanu (centralizãri ºi semnalizãri feroviare), Mircea

Dorel Gheorghiu (chimie anorganicã ºi analiticã II), Constantin Boghinã ºi Sorin

Vasilescu (tehnologia chimicã organicã ºi combustibili), ºefi de laborator; Larisa

Bajenaru (matematicã I), Corneliu Câºlaru (matematici IV), Radu Stroe (economie

politicã), Petre Anghel (limbi strãine) ºi Mircea Codaru (pedagogie), ºefi de cabinet.

S-au pensionat (în anul 1964): Grigore Luca ºi Valentin Bostan, conferenþiari.

Au fost transferaþi la alte unitãþi: Ion Niþã ºi Gheorghe Vrânceanu, ºefi de

lucrãri; ªtefan Bratu, Olga Colin, Nina Danieluc, Dan Farcaºiu, Valentin
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Gheorghiev, Ilie Hristache, Andrei Mircea ºi Elena Stroeseu, asistenþi; Andrei

Barabaj, preparator; Violeta Danie, ºef de laborator ºi Olimpia Andronic, ºef de

cabinet.

S-au pensionat (în anul 1964): Grigore Luca ºi Valentin Bostan,

conferenþiari. Au fost transferaþi la alte unitãþi: Ion Niþã ºi Gheorghe Vrânceanu,

ºefi de lucrãri; ªtefan Bratu, Olga Colin, Nina Danieluc, Dan Farcaºiu, Valentin

Gheorghiev, Ilie Hristache, Andrei Mircea ºi Elena Stroescu, asistenþi; Andrei

Barabaº, preparator; Violeta Danie, ºef de laborator ºi Olimpia Andronic, ºef de

cabinet.

S-a desfãcut contractul de muncã lui Mircea M. Gheorghiu, ºef de lucrãri.

Pe baza Hotãrârii Consiliului de Miniºtri nr. 591 din 10 august 1964 ºi

þinând seama de avizul Comitetului de Stat al Planificãrii nr. 72808/1964, Ministerul

Învãþãmântului, prin ordinul nr. 731 din 19 august 1964, a aprobat urmãtorul „Plan

de ºcolarizare la anul I, cursuri de zi ºi serale în anul ºcolar 1964-1965”, pentru

Institutul Politehnic din Bucureºti:

Învăţământ Facultatea 

de zi seral 

Total 

1  Electrotehnică  200 40 240 
2  Energetică  450 30 480 
3  Electronica şi Telecomunicaţii  280 60 340 
4 Mecanică  200 50 250 
5 Mecanică Agricolă  120 - 120 
6 Tehnologia Construcţiilor de Maşini  380 60 440 
7 Chimie Industrială  220 50 270 
8 Metalurgie  200 30 230 
9 Transporturi  95 40 135 
 Institutul Politehnic din Bucureşti (total)  2145 360 2505 

În anul 1964 Institutul Politehnic din Bucureºti a cedat Cãminul nr, 5 din

Strada Brezoianu nr. 37 Ministerului Învãþãmântlui, care l-a transformat în casã de

oaspeþi pentru cazarea delegaþilor institutelor din provincie veniþi în interes de

serviciu la Bucureºti.

In acelaºi an (1964), George (Gogu) Constantinescu a fost ales membru de

onoare al Academiei R. P. Române. El a fost membru corespondent al Academiei

Române din 10 iunie 1920.

În anul 1965 s-au fãcut urmãtoarele numiri de cadre didactice în Institutul

Politehnic din Bucureºti: Adrian Strâmbuleanu ºi Alexandru Stratilescu (construcþii

aeronautice), Constantin Apetrei, Alexandru Fransura ºi Cristina Popescu (maºini

electrice), Nicolae Dãnilã ºi Nicolae Gheorghiu (centrale electrice), Gleb Drãgan
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(reþele electrice) ºi Mihail Corneliu Drãgãnescu (tuburi electronice ºi tranzistoare),

profesori titulari provizoriii; Lily Jeanne Nicolescu ºi Marius Stoke (matematici

III), Cornelia Moþoc (fizicã), Mircea Podeni (maºini hidraulice), Victor Pimsner

(termotehnicã ºi maºini termice), Alfons Ifrim (electrotehnicã I), Jean Moncea

(geometrie descriptivã ºi desen III), Sabin Antonescu ºi Bir Heinrich (economie

politicã), Traian Dudaº (motoare cu ardere internã), Alexandru Popa (material

rulant), Cristofor Vasiliu (telefonie ºi telegrafie), Nicolae Murguleþ (siderurgie) ºi

Ion ªtefãnescu (tehnologia chimicã organicã ºi chimie fizicã), conferenþiari titulari

provizorii; Adriana Ichimescu (fizicã I), Traian Creþu ºi George Ionescu (fizica

II), Dan Ionescu (maºini hidraulice), Florin Manea (electrotehnicã II), Maria

Petrescu (metalurgie fizicã), Alexandru Susan (chimie generalã), Gheorghe Zgurã

(tehnologia construcþiilor de maºini ºi mecanicã finã), Mihai Mãruþã (telefonie ºi

telegrafie), Marius Guran, Nicolae Sprânceanã ºi Mihai Tertiºco (automaticã),

Mircea Corciovei ºi Mihai Dimonie (tehnologie organicã ºi combustibili) ºi

Cornelia Mateescu (electrochimie fizicã), ºefi de lucrãri; Maria Ionescu

(matematici II) ºi Vasile Popescu (pedagogie), lectori; Luminiþa Bãdeliþã, Florea

Bãdoiu, Tatiana Catanã, Elena Merinescu, Miron Vasile Nicolescu ºi Eleonora

Simacava (matematici I), Viorel Mihãilescu, Gheorghe Mocicã, Siegrid Dietlinde

Theil ºi Constantin Udriºte (matematici II), Sanda -Manea (matematici III), Cornel

Câºlaru ºi Constantin Radu (matematici IV), Liana Barbici, Maria Ion, Ovidiu

Lupaº ºi Gabriela Cone (fizicã I), Ioan Belciu, Corneliu Ghizdeanu, Dan Iordache,

Gheorghe Macarie ºi Amelita Vogel (fizicã II), Mircea Radeº (rezistenþa

materialelor I), Mircea Pascovici ºi Constantin Udrea (organe de maºini), Sorin

Antoniu, Ion Ciric ºi Gheorghe Frãþiloiu (electrotehnicã I), Hîldegard Hubert ºi

Simon Vlas (metalurgie fizicã), Ion Matei (geometrie descriptivã ºi desen I), Vasile

Titus Mocanu (materialism dialectic), Maria Georgescu (socialism ºtiinþific),

Elfriede Paul Luca ºi Constantin Pãun (limbi strine), Ana Maria Rãdulescu (educaþie

fizicã), Ana Monica Maniþiu (motoare cu ardere internã), Florin Gheorghe Cucu

ºi Gheorghe Târlã (tehnologia constrcuþiilor de maºini ºi mecanicã finã), Ion

Gheghea (maºini unelte ºi scule), Ilie Cristea ºi Erol Murad (maºini agricole),

Corneliu Alcxandrescu ºi Silviu Stãnciulescu (automatizãri ºi semnalizãri

feroviare), Ion Beºtea ºi Gheorghe Niþu (maºini electrice), Sorin Coatu (reþele

electrice), Inge Gavãþ ºi Marcel Profirescu (tuburi electronice ºi tranzistoare), Ion

Palcu (automaticã), Rodica Cãtuneanu ºi Eugenia Tudosiu (chimie anorganicã ºi

analiticã), Take Constantinescu ºi Marcel Dorel Gheorghiu (chimie organicã),

Mircea Corciovei ºi Cornelia Panaitescu (tehnologia chimicã ºi combustibili),

Silvia Daneº, Ioan Galasiu ºi Maria Ciobanu (matematici I), Ana Hortensia

Burghele ºi Radu Urseanu (matematici II), Paul Cocârlan (matematici III),

Alexandra Colojoarã ºi Elena Deciu (matematici IV), Luminiþa Huidovici ºi

Ghizela Lore Schulder (fizica I), Doina Silion (fizicã II), Klaus Schuler (organe
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de maºini), Marin Gheoghe, Albinel Harnaj ºi Teodor Oancea (maºini hidraulice),

Mircea Marinescu (termotehnicã ºi maºini termice), Virginia Burghelea ºi Maria

Stoian (chimie generalã), Victor Mateescu ºi Radu Stevalfã (economie politicã),

Marin Deaconu (socialism ºtiinþific), Elena Popescu (organizare ºi planificare),

Petre Anghel, Mihaela Silvia Blându ºi Justina Bãdiã (limbi strãine), Mireca Cadaru

ºi Lucia Vâghici (pedagogie), Teodor Larion (educaþie fizicã), Costin Emil Dobre

(motoare cu ardere internã), Ovidiu Popescu (tehnologia construcþiilor de maºini

ºi mecanicã finã), Constantin Ispas (maºini unelte ºi scule), Ilie Cristea ºi Ion

Pãunescu (maºini agricole), ªtefan Tregubleac (material rulant), Rodica Iova

(organizarea transporturilor feroviare), Eufrosina Dinescu (centralizãri ºi

semnalizãri feroviare), Stelian Gãletuºe (construcþii aeronautice), Radu George

Andrei (maºini electrice), Vasile Mihãilã ºi Dinu Zamfirescu (radiocomunicaþii),

Dan Dascãlu (tuburi electronice ºi tranzistoare), Florin Gabriel Tomescu

(electronicã aplicatã), Ion Palcu ºi Constantin Sãulescu (automaticã), Irina

Constantinescu ºi Florica Nadu (chimie organicã ºi analiticã), Laurenþiu Filipescu

(tehnologia substanþelor anorganice), Mihaela Sânziana Roºca ºi Oana Roxana

Simion (chimie organicã), Lambrache Papahagi (tehnologia poligraficã), Doru

Constantinescu ºi Valeria Petrescu (electrochimie ºi chimie fizicã) ºi Aurelia Ulariu

(procedee ºi aparate), preparatori; Mihai Constantinescu (rezistenþa materialelor),

Gizela Lore Schuler (fizica I), Florian Gabriel Tomescu (electronicã aplicatã),

Constantin Sãulescu (automaticã), Adriana Cristina Nicolaescu (chimie anorganicã

ºi analiticã I) ºi Ana Sãlãjan (chimie organicã), ºefi de laborator; Ana Maria

Ciobanu (matematici I) ºi Radu Urseanu (matematici II), preparatori.

În anul 1965 a fost pensionatã Elena Raicu, ºef de laborator.

Au fost transferate la alte unitþi urmãtoarele cadre didactice: Victor

Parãuºanu, conferenþiar; Sanda Mastero, ºef de lucrãri;, Constantin Ionescu ºi

Radu Stevalfã, preparatori; Ana Sãlãjan, ºef de laborator.

În martie 1965 are loc schimbarea de lider al Partidului Muncitoresc Român,

în locul lui Gheorghe Gheorghiu-Dej (decedat la 19 martie 1965) este ales Nicolae

Ceauºescu.

Plenara comunã a Comiteluiui Central al Partidului Muncitoresc Român, a

Consiliului de Stat ºi a Consiliului de Miniºtri al Republicii Populare Române au

adoptat o „Hotãrâre pentru eternizarea memoriei tovarãºului Gheorghe

Gheorghiu-Dej” conform cãreia: – „se menþine bursa republicanã «Gheorghe

Gheorghiu-Dej”, care este acordatã celor mai merituoºi studenþi” ºi – Institutul

Politehnic din Bucureºti devine Institutul Politehnic „Gheorghe Gheorghiu-Dej”

din Bucureºti.

În luna august 1965 Marea Adunare Naþionalã adoptã o nouã Constituþie ºi

Republica Popularã Românã (R.P.R) devine Republica Socialistã România (R.S.R.).
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Prin ordinul Ministerului învãþãmântului nr. 605/1965 s-a aprobat urmãtorul

„Plan de ºcolarizare pentru anul I, cursuri de zi ºi serale, în anul universitar

1965-1966” la Institutul Politehnic „Gheorghe Gheorghiu-Dej” din Bucureºti.

În anul 1965 au fost date în folosinþã corpurile L ºi M din Cãminul Studenþesc

Regie, fiecare cu o capacitate de 396 de locuri, pentru studenþii Institutului

Politehnic din Bucureºti.

În anul 1966 au fost numite urmãtoarele cadre didactice: Marius Preda

(electrotehnicã II), Vasile Nedelcu (maºini electrice), Gheorghe Hortopan (maºini

ºi aparate electrice), Sergiu Cãlin (automaticã II) Dumitru Briscan (siderurgie) ºi

Mihai Renart (procedee ºi aparate), profesori; Ilie Cucurezeanu (fizicã II), Mihai

Buga (rezistenþa materialelor), Christian Pelecudi (teoria mecanismelor), Gheorghe

Paisi (organe de maºini), George Alexandru Diaconu (maºini hidraulice), Alfons

Ifrim (electrotehnicã I), Jean Moncea (geometrie descriptivã ºi desen III), Georgeta

Dan ºi Marius Protopopescu (metalurgie fizicã), Dumitri Camboli (chimie

generalã), Heirich Uscherson (materialism dialectic), Heinrich Bir ºi Pavel Ioniþã

(economie politicã), Tudor Homoº ºi Gheorghe Lalescu (organizare ºi planificare),

Ionel Gavrilaº ºi Voicu Tache (tehnologia construcþiilor de maºini ºi mecanicã

finã), Chiriac Vasiliu (autovehicule), Paul Frâncu ºi Alexandra Nancu (organizarea

transporturilor feroviare), Marina Mareº (centralizãri feroviare), Crãciun Guþã

(construcþii aeronautice), Dragoº Toma (maºini agricole), Costin Moþiu (centrale

electrice), Adelaida Mateescu (telefonie ºi telegrafie), Emil Goilov (automaticã

II), Ion Dragomir, Nicolae Murguleþ, Vasile Popeseu, Laurenþiu Sofroni ºi Silvia

Vacu (siderurgie), Eugen Pincovschi (tehnologia substanþelor anorganice) ºi

Octavian Floarea (procedee ºi aparate), conferenþiari; ªtefan Toader (electrotehnicã

II), Mihai Tertiºco (automaticã II) ºi Octavian ªmighelschi (procedee ºi aparate),

ºefi de lucrãri; Octavian Stãnãºilã (matematici II), Mihai Florea ºi Ion Tudosescu

Învăţământ Facultatea 

de zi seral 

Total 

1 Electrotehnică  200 40 240 
2  Energetică  480 30 510 
3  Electronica şi Telecomunicaţii  320 60 380 
4 Mecanică  200 50 250 
5 Mecanică Agricolă  110 - 110 
6 Tehnologia Construcţiilor de Maşini  430 60 490 
7 Chimie Industrială  260 50 310 
8 Metalurgie  190 30 220 
9 Transporturi  120 40 165 
 Institutul Politehnic din Bucureşti (total)  2310 360 2670 
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(materialism dialectic), Maria Vasilache (economie politicã), Roza Gandelman ºi

George Hangeanu (limbi strãine), lectori; Raluca Bãnicã, Odetta Malãncioiu,

Nicolae Pandrea ºi Nicoleta Vârtosu (matematici I), Constantin Drãguºin ºi Valeriu

Prepeliþã (matematici IV), Luminiþa Huidovici ºi Gizela Lore Schuler (fizicã I),

ªtefan Staicu (mecanicã I), Filoteia Ceauºu (matematicã II), Iosif Curiþã (organe

de maºini),Viorica Manu (chimie generalã), Cornelia Barba, Margareta Bontaº ºi

Tatiana Oancea (geometrie descriptivã ºi desen III), Angela Vasiliu (materialism

dialectic ºi istoric), Alexandrina Stãncioiu (economie politicã), Stana Costoiu ºi

Gheorghe Ruºitoru (organizare ºi planificare), Elena Iliescu, Simona Nistor ºi

Georgeta Tidoreseu (limbi strãine), Teodor Larion ºi Vasile Popescu (educaþie

fizicã), Ovidiu Popescu (tehnologia construcþiilor de maºini ºi mecanicã fizicã),

Ion Ghiã (autovehicule), Marilena Ungureanu (reþele electrice), Mircea Bodea,

Anca Emanuela Popescu ºi Gabriel Vasilescu (tuburi electronice ºi tranzistoare).

Maria Lovin (electronicã aplicatã), Sorin Ionescu ºi Maria Ana Necula (automaticã

I), Eugenia Baltã ºi Irina Constantinescu (chimie anorganicã ºi analiticã I),

Constantin Boghinã, (tehnologie chimicã organicã, combustibili ºi poligrafie) ºi

Valeria Petrescu (electrochimie ºi chimie fizicã), asistenþi; Angela Rusu, Ecaterina

ªchiopu ºi Constantin Târcolea (matematici I), Alexandru Mãrculescu (matematici

II), Stela Rãduleþ (matematici IV), Mihail Bodea, Ion Cotãescu. Rodica Negulescu,

Mircea Aurelian Stan, Petru Suciu ºi Iulian Vasile (fizicã I), Mugurel Badea ºi

ªerban Constantinescu (fizicã II), Dumitru Coman (mecanicã I), Cristian Boiangiu

(mecanicã II), Elena Finþescu ºi Corina Voicu (rezistenþa materialelor), Ion Voica

(organe de maºini), Mihail Exarhu ºi Eugen Isbãºoiu (maºini hidraulice), Carmen

Papadopol (termotehnica ºi maºini termice), Gheorghe Costache ºi Cristiana

Roman (electrotehnicã I), Marieta Georgescu (electrotehnicã I), Ioana Raluca

Dumitrescu (metalurgie fizicã), Radu Constantin ºi Cicerone Tutu (geometrie

descriptivã ºi desen I), Anton Topalã (geometrie descriptivã ºi desen II), Harry

Moscovici (geometrie descriptivã ºi desen III), Cornelia Daminescu ºi Gheorghe

Gorincu (economie politicã), Marin Traistaru (socialism ºtiinlific), Daniela

Brânduºa Diaconescu, Sanda Dumitrescu ºi Mirelle Râpu (limbi strãine), Ana

Stuparu -Dragu (pedagogie), Alexandra Florentin Niculescu (educaþie fizicã), Alexe

Manea (motoare cu ardere internã), Andonie Cotoranu, Florea Dumitrache ºi Silvia

Ionescu-Muscel (tehnologia metalelor), Ion Popescu ºi Cornelia Trandafir

(tehnologia construcþiilor de maºini ºi mecanicã finã), Radu Emanuel Chiriac,

Anca Ruxandra Lisavschi, Constantin Maican ºi Dumitru Marincaº (maºini

agricole), Gabriela Iarca (autovehicule), Ioan Nicolaescu (centralizãri ºi semnalizãri

feroviare), Radu Patraulea (construcþii aeronautice), Dan Alexandru Pavelescu

(mãsuri ºi aparate electrice), Petru Postolache (reþele electrice), George Eugen

Lojevschi (radiocomunicaþii), Nicolae Cupcea, Ion Mihuþ ºi Sanda Doina Nicolae

(tuburi electronice ºi tranzistoare), Dan Popescu ºi Istvan Stojanov (electronicã
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aplicatã), Victor Croitoru (telefonie ºi telegrafie), Valeriu Iorga, Florian Filip Moraru

ºi Cornelia Popeea (automaticã I), Sorin Badea ºi Adrian Radu Ungureanu

(siderurgie), Petre Moldovan ºi Iosif Nagy (metalurgia metalelor neferoase), Ioana

Petruþa Ailincãi-Almaº, Magdalena Dinuleseu, Ecaterina Dragu, Florin Iordache

ºi Dana Stãnescu (chimie anorganicã ºi analiticã 1), Selma Mustafa (chimie

anorganicã ºi analiticã II), Anca Ruxandra Bãdulescu ºi Iosif Rãduleþ (tehnologia

substanþelor anorganice), Alexandra Dimian (chimie organicã), Dan Braºovean ºi

Cornel Ciuciu (tehnologie chimicã organicã, combustibili ºi poligrafie), Anne Marie

Puri (chimia ºi tehnologia materialelor de construcþii), Petre Dan Geaneoi ºi Teodor

Viºan (electrochimie), Cornelia Mihaiu ºi Gabriela Nucã (procedee ºi aparate),

preparatori.

În anul 1966 a fost pensionat Gabriel Sudan, profesor.

Au fost transferaþi de la Institutul Politehnic din Bucureºti la alte unitãþi,

urmãtoarele cadre didactice: Gheorghe Constantinescu, conferenþiar; Alexandru

Susan, ºef de lucrãri; Constantin Bulucea. Lidia Cocargeanu, Ion Galesiu, Efride

Luca ºi Lucia Urseanu, asistenþi; Mihaela Tudor Miu, preparator.

S-a desfãcut contractul de muncã urmãtoarelor cadre didactice: Marcian

Gutman ºi Eleonora Simacova, asistenþi.

Prin ordinul Ministerului învãþãmântului nr. 776 din 25 august 1966 s-a

aprobat urmãtorul „Plan de ºcolarizare la anul Ir cursuri de zi ºi serale, în anul

universitar 1966-1967” pentru Institutul Politehnic „Gheorghe Gheorghiu-Dej”

din Bucureºti:

În anul universitar 1966-1967 la cele nouã facultãþi ale Institutului Politehnic

din Bucureºti, existente în anul universitar 1965-1966, se adaugã anul acesta cea

de-a 10-a facultate, Facultatea de Automaticã, întregul institut având aproape 13.000

de studenþi. Pentru fiecare student, Statul cheltuieºte anual 10.500 lei.

Învăţământ Facultatea 

de zi seral 

Total 

1  Electrotehnică  140 40 180 
2  Energetică  140 30 440 
3  Electronica şi Telecomunicaţii  140 60 470 
4 Automatică 50 - 50 
5 Mecanică  230 50 280 
6 Mecanică Agricolă  110 - 110 
7 Tehnologia Construcţiilor de Maşini  530 60 590 
8 Chimie Industrială  260 50 310 
9 Metalurgie  260 40 300 
10 Transporturi  210 40 250 
 Institutul Politehnic din Bucureşti (total)  2610 370 2980 
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În cursul anului 1966 s-a încheiat o „Înþelegere de colaborare între Institutul

Politehnic «Ghearghe Gheorghiu-Dej” din Bucureºti ºi Universitatea din Gand

(Belgia)”, care prevedea schimburi de cadre didactice de patru sãptãmâni – om pe

an ºi o bursã de specializare de ºase luni. De asemenea, se mai prevedea colaborarea

în domenii de interes comun (metalurgie, maºini hidraulice, maºini unelte, motoare

cu ardere internã, termotehnicã etc.).

În anul 1967 au fost fãcute urmãtoarele numiri de cadre didactice: Augustin

Petre (rezistenþa materialelor), Florea Oprea (metalurgia metalelor neferoase),

Radu Dinescu (chimia ºi tehnologia materialelor de construcþii), Alexndru Balaban

(chimie generalã) ºi Valter Roman (socialism ºtiinþific), profesori; Alexandru

Rãdulescu (tehnologia construcþiilor de maºini ºi mecanicã finã), ªtefãnuþã Enache

ºi Aurel Oprea (maºini unelte ºi scule), Reinhard Piringer (tuburi electronice ºi

tranzistoare) ºi Ion Chimer (limbi strãine), conferenþiari; Gheorghe Rãdulescu

(organe de maºini), Mãrgãrit Mehedinþeanu (tehnologia metalelor), Nicolae

Sprânceanã (automaticã I) ºi Stelian Popescu (automaticã II), ºefi de lucrãri;

Luminiþa Badelita, Gheorghe Bãdoiu, Adriana Palade ºi Elena Tãnãsescu

(matematicã I),Galina Burlacu, Lucia Draguºin ºi Viorel Mihãilescu (matematicã

II), Virgil Ganea, Valeriu Prepeliþã ºi Victoria Zlãtescu (matematici IV), Maria

Honciuc ºi Petru Suciu (fizicã I), Ion Belciu ºi Gheorghe Macarie (fizicã II), Mircea

Radeº (rezistenþa materialelor), Dumitru Mircea Pascovici, Ghcorghe Rãdulescu

ºi Constantin Udrea (organe de maºini), Anghel Aloman (metalurgie fizicã), Dan

Cosmulescu (tehnologia metalelor), Florin Cucu (tehnologia construcþiilor de

maºini ºi mecanicã finã), Ilie Cristea ºi Erol Murad (maºini agricole), Corneliu

Alexandrescu (centralizãri ºi semnailizãri feroviare), Sandalã Canescu ºi Mihai

Ionescu (maºini electrice), Sorin Cezar Coatu (reþele electrice), Marcel Profirescu

(tuburi electronice ºi tranzistoare), Irina Ionescu (chimie anorganicã ºi analiticã),

Constantin Boghina ºi Dan Sorin Vasilescu (tehnologia chimicã organicã,

combustibili ºi poligrafie), Mioara Filipescu (procedee ºi aparate), Radu Stroe

(economie politicã), Sarmiza Andronescu-Leahu, Debora Bora, Justina Galan ºi

Monica Ionescu (limbi strãine), Mircea Cadaru (pedagogie), Andi Ardeleanu ºi

Maria Beloiu (educaþie fizicã), asistenþi; Dorel Hamentcovschi (matematici III),

Constantin Cernat (matematici IV), Mariana Frãþilã (mecanicã II), Liviu Masalar

(teoria mecanismelor), Alexandru Mircea Dumbravã (organe de maºini), Valeriu

Nicolae Panaitescu (maºini hidraulice), Victor Cicu ºi Cornelia Gheorghe (educþie

fizicã), Vasile Nanu (cazane ºi turbine cu aburi ºi gaze), Horia Gheorghiu ºi Mihai

Mincã (tehnologia metalelor), Ion Ungureanu (tehnologia construcþiilor de maºini),

Alexandru Coriolan Dorin ºi Constantin Panã (maºini-unelte ºi scule), Maria

Magdalena Bãlãnescu (centralizãri ºi semnalizãri feroviare), Mircea Covrig (maºini

eleclrice), Grigore Pavlenco (centrale electrice), Ion Marghescu (radiocomunicaþii),

ªerban Bârcã-Gãlãþeanu ºi Laszlo Doboº (electronicã aplicatã), Aurelian Mihai

Stãnescu (automaticã I), Anton Cocard (chimie anorganicã ºi analiticã), Romaniþa
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Cristina Georgescu (tehnologia organicã, combustibili ºi poligrafie), Virgil Chiriac

(procedee ºi aparate), Cornelia Guian ºi Olga Ionescu (chimie generalã),

preparatori.

În anul 1967 s-au pensionat urmãtoarele cadre didactice: Alexandru Popescu,

prafesor; Ion Climer, ªtefan Cusutã, George Cristescu, Mircea Georgescu,

Constantin Lazu, Caius Popescu, Hugo Segal ºi Alexandiru Visarion, conferenþiari;

Tudor Petrescu, ºef de tucrãri; Sofia Flexi, lector.

S-au transferat în alte unitãþi, urmãtoarele cadre didactice de la Insitutul

Politehnic din Bucureºti: Constantin Pestiºanu, conferenþiar; Dimitrie Cuminschi,

Dan Raicu ºi Romulus Stãnculescu, asistenþi; Sorin Petre Ionescu, Florica Nadu,

Sava Cizela Poenaru ºi Oana Roxana Simion, preparatori.

S-a desfãcut contractul de muncã urmãtoarelor cadre didactice: Constantin

Viniciu Nicolescu, ºef de lucrãri; Neculai Boicu, asistent; Alexandru Mãrculescu,

preparator.

A încetat din viaþã Benedict Ionescu– ªiºeºti, conferenþiar.

În ºedinþa din 22 iunie 1967, pe baza raportului întocmit de o comisie formatã

din profesorii Constantin Dinculescu, Elie Carafoli ºi Dumitru Tutunaru, Consiliul

ªtiinþific al Institutului Politehnic din Bucureºti a decernat titlul ºtiinþific de „Doctor

Honoris Causa” inginerului Henri Coandã pionier al aviaþiei mondiale,

constructorul primului avion cu reacþie în lume (în anul 1910) ºi descoperitorul

efectului Coandã din mecanica fluidelor. Titlul acordat a fost confirmat de Comisia

Superioarã de Diplome în ºedinþa din 24 ianuarie 1968.

Având la bazã prevederile Hotãrârii Consiliului de Miniºtri nr. 1619 din 6

iulie 1967 ºi avizul Comitetului de Stat al Planificãrii nr. 85685 din 2 august 1967,

Ministerul învãþãmântului a aprobat urmãtorul „Plan de ºcolarizare pentru anul

l, cursuri de zi ºi serale, în anul universitar 1967-1968” la Institutul Politehnic

din Bucureºti:

Învăţământ Facultatea 

de zi seral 

Total 

1  Electrotehnică  120  40  160  
2  Energetică  395  30  425  
3  Electronica şi Telecomunicaţii  430  85  515  
4 Automatică 150  60  210  
5 Mecanică  265  50  315  
6 Mecanică Agricolă  110  –  110  
7 Tehnologia Construcţiilor de Maşini  580  60  640  
8 Chimie Industrială  260  50  310  
9 Metalurgie  170  40  210  
10 Transporturi    210 40  250  
 Institutul Politehnic din Bucureşti (total)    2690 455  3145  



ISTORIA UNIVERSITÃÞII „POLITEHNICA” DIN BUCUREªTI 371

În 26-30 septembrie 1967 a avut loc „Prima Conferinþã Internaþionalã de

Motoare cu Ardere Internã”, organizatã în România de cãtre Academia R. S.

România în colaborare cu Ministerul Învãþãmântului (prin Catedra de Motoare cu

Ardere Internã a Institutului Politehnic din Bucureºti) ºi cu alte ministere

economice. Programul conferinþei a prevãzut 70 de comunicãri ºtiinþifice prezentate

în douã secþii: procese energetice în motoare ºi probleme funcþionale ºi construc-

tive ale organelor motoarelor cu ardere internã. Dintre comunicãri, 47 au fost

prezentate de specialiºti români ºi 23 de specialiºti strãini, veniþi din 12 þãri.

Participanþii au luat parte ºi la vizite tehnice în întreprinderi.

În anul 1967, profesorul Radu Voinea, membru corespondent al Academiei

R. S. România, a fost ales secretar general al forului respectiv.

În anul 1968 s-au fãcut urmãtoarele numiri de cadre didactice: Gheorghe

Moisil (fizicã I), Oliviu Rusu (rezistenþa materialelor), Constantin Mocanu,

Alexandru Timotin ºi Andrei Þugulea (electrotehnicã I), Eugen Popovici (material

rulant), Ion Grosu (aeronave ºi instalaþii de bord), Marcel Sandu (maºini electrice),

Arie Arie ºi Eugen Potolea (reþele electrice), Iosif Tripºa (siderurgie), Margareta

Avram ºi Ileana Necºoiu (chimie organicã) ºi Ion Teoreanu (chimia ºi tehnologia

materialelor de construcþii), profesori; Ion Mânzatu (fizicã I), Dumitru Voiculcscu

(mecanicã II), Teodor Mladinescu (organe de maºini), Constantin Nemoianu

(electrotehnicã I), Cãlin Mihãileanu (electrotehnicã II), Aurel Cleja (filosofie),

Nicolae Bãdilã, Ion Gradiºteanu ºi Eugen Prahoveanu (economie politicã), Ion

ªerbãnescu (socialism ºtiinþific), Vasile Nicolau (pedagogie), Octavian Smighelschi

(procedee ºi aparate), Virgil Nicolae Constantinescu (construcþii aeronautice), Emil

Damachi (electronica aplicatã), ªtefan Turi (telecomenzi feroviare), Ion Arsene

Badea, Adrian Cristian Petrescu ºi Nicolae Sprânceanã (automaticã I), Mihail

Adrian, Simion Buzilã, Dorin Dobrovici ºi Iulian Oprescu (siderurgie), Nicolae

Popescu ºi Marioara Justina Rãdulescu (metalurgie fizicã), conferenþiari; Dan

Ionescu (mecanicã I), Mihai Leon (electrotehnicã III), Paul Precupeþu (geometrie

descriptivã ºi desen I), Constantin Drughean (organizare ºi planificare), Gheorghe

Zãtreanu (motoare cu ardere internã), Nicolae Pãnoiu (cazane ºi turbioane cu aburi

ºi gaze), Nicolae Dumitrescu (tehnologia construcþiilor de maºini), Pavel Babiciu

ºi Ion Cheleman (maºini agricole), Gheorghe Nichita (maierial rulant), Gheorghe

Tunsoiu (maºini electrice); Ion Iordãchescu (reþele electrice), Petre Dimo ºi Ivan

Sipos (automaticã I), Nicolae Iatan (turnãtorie ºi foraje) ºi Villy Austerman (chimie

generalã), ºefi de lucrãri; Viorel Dumitraº (matematici II), Cornel Popa (filosofie),

Ana Gluvacov (economie politicã) ºi Emil Domocos (pedagogie), lectori; Kdita

Terezia Mazilescu, Odette Mãlãncioiu, Mariana Popovici-Simion ºi Angela

Timotin-Rusu (matematici I), Paul Cocârlan, Ana Maria Neagu; Liana Alexandra

Popescu, Octavian Radu ºi Viorel Urseanu (matematici II), Radu Constantin

(matematici III), Elena Deciu, Constantina Dinu, Felida Ghergheº ºi Stela Rãduleþ
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(matematici IV), Corneliu Cãlin, Grigore Costescu, Luminiþa Huidovici ºi Gheorghe

Roºca (Fizicã I), Mugurel Bodea, ªerban Constantinescu ºi Doina Elena Gavrilã

(fizicã II), Ion Dinu ºi Constantin Ion (mecanicã II), ªtefan Bratu, Mihai

Constantincscu ºi Klaus Schuler (rezistenþa materialelor), Viorel Bujoreanu (organe

de maºini), Vladimir Laurenþiu Fara, Albinel Harnaj ºi Petre Roman (maºini

hidraulice), Theodor Brusalis, Mircea Marinescu ºi Alexandru Petcovici

(termotehnicã ºi maºini termice), Gheorghe Ion Costache, Nicolae Iosif Cristea ºi

Rodrig Mãrculescu (electrotehnicã I), Mihai Iordache, Nicolae Nicoarã, Gheorghe

Topalã ºi Emanuel Vasiliu (electrotehnicã II), Ioana Raluca Dimitrescu, Alexandrina

Dobre, Constantin Dumitrescu, Nicolae Emil Florian ºi Mihail Dan Guþu

(metalurgie fizicã), Gheorghe Olaru (geometrie descriptivã ºi desen I), Margareta

Bontaº ºi Anton Topalã (geometrie descriptivã ºi desen II), Marin Diaconu

(filosofie), Victor Mateescu (economie politicã), Marin Traistaru (socialism

ºtiinþific), Mihaela Silvia Blându ºi Daniela Brânduºa Stan-Diaconcscu (limbi

strãine), Vintilã Panduru (pedagogie), Costin Emil Dobre ºi Constantin Silvestru

(motoare cu ardere internã), Andonie Cotoranu ºi Mihai Mincã (tehnologia

metalelor), Eugen Octavian Curatu, Silvia Ionescu-Muscel, Ovidiu Popescu ºi

Magdalena Trandafir (tehnologia construcþiilor de maºini ºi mecanicã finã), Florin

Ionescu ºi Constantin Sandu (maºini unelte ºi scule), Anca Ruxandra Lisovschi ºi

Ion Pãunescu (maºini agricole), Rodica Iova (organizarea transporturilor feroviare),

Doru Nicola Gherban (telecomenzi feroviare), Silviu Atanasiu, Radu George

Andrei, Felicia Anghel-Sprânceanã, Ion Bestea, Nãstase Bichir, Mircea Covrig,

Jeana Gheorghiu, Cristian Lazarovici, Marin Mihalache, Arcadie Sârbu ºi

Rucsandra Rogui (maºini electrice I), Dumitru Dumitrache ºi Constantin Ghiþã

(maºini electrice II), Dumitru Ludu, Brânduºa Pantelimon, Dan Alexandru

Pavelcscu, Marin Saracin ºi Constantin Vlaicu (maºini ºi aparate electrice), Victor

Athanasovici, Adrian Alexandru Badea, Viigil Muºatescu ºi Gabriela Popescu

(centrale electrice), Laura Brânzaru-Goina, Alexandru Dãbuleanu: Grigore Mircea

Eremia ºi Marilena Ungureanu (reþele electrice), Lucia Bubulac, Ion Constantin

ºi Ion Costea (radiocomunicaþii), Dan Dascãlu, Cornelia Jipa, Sandalã Dorina

Nicolau ºi Ecaterina Vass (tuburi electionice ºi tranzistoare), Maria Magdalena

Bãlãnescu, ªerban Bârcã-Gãlãþeanu, Traian Adrian Murgan, Constantin Rãdoi ºi

Dan Stoichescu (electronicã aplicatã), Eugen Borcoci, Ion Milescu, Graziela

Niculescu, Romulus Stãnculescu, Eugeniu Suhãreanu ºi Tatiana Viºinescu

(telefonie ºi telegrafie), Radu Nicolae Dobrescu, Petricã Dumitru, Stelian Georgiu

Iliescu, Traian Ionescu, Vasiliu Iorga ºi Ion Palcu (automaticã I), Constantin Florin

Munteanu, Gheorghe Petrache ºi Aurel Mihail Stãnescu (automaticã I), Sorin

Badea ºi Edmond Berceanu (siderurgie), Ionela Visa (metalurgia metalelor

neferoase), Dinu Ion (turnãtorie ºi foraje), Irina Constantinescu ºi Mariana Joiþa

(chimie anorganicã ºi analiticã), Luminiºa Pârvulescu (tehnologia substanþelor
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anorganice), Dorel Corciovei, Ecaterina Dragu, Viorica Fotin-Rusu, Mircea

Gheorghiu ºi Mihaela Sânziana Roºca (chimie organicã), Anca Ruxandra

Bãdulescu, Dan Sergiu Braºoveanu, Cornel Cinciu ºi Lambrache Papahagi

(tehnologia chimica organicã, combustibili ºi poligrafie), Virginia Dobrescu-

Burghelea ºi Anne Marie Sienrid Puri (chimia ºi tehnologia materialelor de

construcþii), Olga Ionescu ºi Elena Tãtar-Moisescu (chimie fizicã ºi electrochimie),

Octavian-Mircea Iordache (procedee ºi aparate), Doina Ciornoava, Alexandru

Florentin Niculescu ºi Cornelia Taflan (educaþie fizicã), asistenþi; Vladimir

Laurenþiu Fara (fizicã I), Ion Dinu, Constantin Ion ºi Irina Ecaterina Petrescu

(mecanicã II), Horia Miron Gheorghiu (rezistenþa materialelor), Petre Roman

(maºini hidraulice), Dan Chirca ºi Traian Popa (metalurgie fizicã), Constantin

Vlaicu (geometrie descriptivã ºi desen I), Ioana Vusdea ºi Maria Zaharia (limbi

strãine), Constantin Silvestru (motoare cu ardere internã), Dumitru Nicolae Ludu

(construcþii aeronautice), Doru Gherban (telecomenzi feroviare), Marin Mihalache

(maºini electrice), Radu-George Andrei ºi Jeana Gheorghiu (maºini electrice II),

Corina Boghiu, Cristian Emilian Lazarovici, Brânduºa Opari-Pantelimon ºi Marin

Sãrãcin (mãsuri ºi aparate electrice), Adrian-Alexandru Badea, Adrian Gheorghe,

Virgil Muºatescu ºi Gabriela Popescu (centrale electrice), Laura Brânzanu-Gãinã

ºi Cornel Toader (reþele electrice), Maria Agoston, Marieta Georgescu ºi Paul

Svasta (radiocomunicaþii), Mihai Ionescu, Cornelia Jipa, Adrian Rusu ºi Ecaterina

Vass (tuburi electronice ºi tranzistoare), Felicia Ghergus ºi Constantin Rãdoi

(electronicã aplicatã), Neculai Dumitru (telefonie ºi telegrafie), Radu Nicolae

Dobrescu (automaticã I), Boris Jora (automaticã II), Mariana Joiþa, Viorica

Rusu-Fotin ºi Olimpia Zdrafcu (chimie anorganicã ºi analiticã), Octavian Mircea

Iordache ºi Szabolcs Lany (tehnologia substanþelor anorganice), Lucian Enescu,

Luminiþa Pârvulescu, Simon-Mariana Popovici ºi Rodica-Adriana Stãnescu

(chimie organicã), Ion Iliuã (tehnologie chimicã organicã, combustibili ºi

poligrafie), Dorel Corciovei (chimia ºi tehnologia materialelor de construcþii) ºi

Elena Tãtar-Moisescu (electrochimie ºi chimie fizicã), preparatori.

În anul 1968 au fost pensionate urmãtoarele cadre didactice: Camil Mitescu,

profesor; Maria Dumitrescu ºi Nicolae Muscanteanu, conferenþiari; Vasile Mihãilã,

preparator (pensionat medical).

Au fost transferate în alte unitãþi, urmãtoarele cadre didactice de la Institutul

Politehnic din Bucureºti: Coriolan Drãgulescu ºi Ion Zãgãnescu, profesori; Aurelian

Tãnãsescu, ºef de lucrãri; Petre Becheanu, Ion Cotãescu, Mircea Corciovei, Petre

Cãruntu, Vasile Titus Mocanu, Victor Mateescu,Vasile Popescu, Traian Popa, Stela

Rãduleþ, Radu Stroe, Iulian Vasile ºi Nicolae Viºinoiu, asistenþi; Iosif Rãduleþ ºi

Constantin Sãulescu, preparatori.

S-a desfãcut contractul de muncã urmãtoarelor cadre didactice: Alfons

Aschendorf ºi Ion Popescu-Burchi, ºefi de lucrãri; Vera Gârlea, lector; Victor
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Constantinescu, George Manolescu,Victor Popescu ºi Nicolae Vernescu, asistenþi;

Frusina Ion, Rodica Negulescu ºi Teodor Oancea, preparatori.

Au încetat din viaþã: Ion S. Gheorghiu ºi Alexandru Stoenescu, profesori.

La 13 mai 1968, Marea Adunare Naþionalã a adoptat „Legea nr.11 privind

învãþãmântul în Republica Socialistã România”. Potrivit acestei legi: –

învãþãmântul are drept scop însuºirea de cãtre cetãþeni a culturii generale ºi a

cunoºtinþelor necesare exercitãrii unor profesii utile societãþii, formarea concepþiei

materialist-dialectice despre naturã ºi societate, educarea intelectualã, moralã,

esteticã ºi fizicã, cultivarea dragostei lor faþã de patrie ºi popor, faþã de idealurile

de pace ºi progres; – învãþãmântul este de stat; – ºcoala este despãrþitã de. bisericã;

– toþi cetãþenii fãrã nicio discriminare au dreptul la învãþãturã; – organizarea

învãþãmântulului are ca forme învãþãmânt preºecolar, învãþãmânt obligatoriu de

cultuãã generalã cu duruta de 10 ani, învãþãmânt liceal, învãþãmânt profesional

ºi tehnic, învãþãmânt superior ºi învãþãmânt postuniversitar; – elevii ºi studenþii

primesc, în condiþiile legii, burse de stat, cazare în cãmine, masa la cantinã,

manuale, transport în vacanþã, la practica în producþie, îngrijirea sãnãtãþii, odihna

în tabere, excursii; – statul asigurã locuri de muncã absolvenþilor învãþãmântului

liceal de specialitate, profesional, tehnic ºi superior; – stalul asigurã desfãºurarea

învãþãmântului în limbile naþionalitãþilor conlocuitoare; – instituþiile pentru

învãþãmântul superior sunt universitãþi, institute, academii ºi conservatoare, fiind

înfiinþate prin lege ºi se organizeazã pe facultãþi;– facultãþile se înfiinþeazã prin

Hotãrâre a Consiliului de Miniºtri, având secþii potrivit nomenclatorului de

specialitãþi; – nomenclatorul de specialitãþi se aprobã prin hotãrârea Consiliului

de Miniºtri; – se poate organiza învãþãmânt seral a cãrui duratã e cu un an mai

mare decât durata. învãþãmântului de zi corespunzãtor; – instituþiile de învãþãmânt

superior sunt conduse de consilii profesorale ºi senate; – consiliile sunt alcãtuite

din decan, prodecani, ºefi de catedrã sau alþi profesori ºi conferenþiari pe termen

de patru ani, reprezentantul organizaþiei de partid ºi 1-3 profesori consultanþii

desemnaþi de consiliul însuºi, iar dintre membrii consiliului se alege un secretar

ºtiinþific; – senatul este alcãtuit din rector, prorectori, decani, 2-4 reprezentanþi ai

fiecãrei facultãþi aleºi de consiliile profesionale de facultate, dintre ºefii de catedrã

sau alþi profesori ºi conferenþiari pe termen de patru ani, reprezentantul comitetului

de partid ºi 1-3 profesori consultanþi desemnaþi de senatul însuºi, iar dintre membrii

senatului se alege un secretar ºtiinþific;. – consiliul (senatul) hotãrãºte prin vot

deschis, cu majoritatea dc jumãtate plus unul din numãrul membrilor sãi asupra

desfãºurãrii procesului de învãþãmânt propune Ministerului Învãþãmântului planul

de cercetare al Instituþiei, hotãrãºte asupra rezultatului concursurilor de profesor

ºi conferenþiar, confirmã hotãrârile consiliilor profesorale de facultate privind

rezultatele concursurilor de ºefi de lucrãri, lectori, asistenþi ºi preparatori, aprobã

acordarea gradaþiei de merit, hotãrãºte asupra conferirii titlului de Doctor Honoris
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Causa; – între ºedinþele senatului, conducerea este asiguratã de un birou alcãtuit

din rector, prorectori ºi secretarul ºtiinþific; – rectorul asigurã conducerea operativã

ºi reprezintã instituþia de învãþãmânt superior în relaþiile cu orice persoane ºi

organizaþii, asigurã aducerea la îndeplinire a hotãrârilor senatului, numeºte ºi

elibereazã din funcþie asistenþii ºi personalul tehnico-administrativ, dispune

înmatricularea ºi exmatricularea studenþilor, elibereazã acte de studii, confirmã

hotãrârile comisiilor de doctorat, este coordonator de credite ºi orice alte atribuþii

prevãzute de legi; – rectorul este ajutat de prorectori cãrora le poate delega o parte

din atribuþiile sale; – rectorul este numit de Ministerul Învãþãmântului pe timp de

patru ani din trei membri ai senatului, propuºi prin vot uninominal; – prorectorii

sunt numiþi de Ministerul Învãþãmântului pe baza propunerilor fãcute de rector,

cu consultarea senatului; – în mod asemnãtor sunt organizate facultãþile la care

consiliul profesoral propune modificãri ale planurilor de învãþãmânt, aprobã

programele de curs, avizeazã rezultatul concursurilor de profesori ºi conferenþiari,

hotãrãºte în concursurile de ºefi de lucrãri (lectori) ºi asistenþi: – între ºedinþele

consiliului profesoral de facultate, conducerea este asiguratã de un birou alcãtuit

din decan, prodecan si secretarul ºtiinþific; – decanul asigurã conducerea operativã

a facultãþii, reprezintã facultatea în relaþiile cu orice persoane sau organizaþii,

asigurã aducerea la îndeplinire a hotãrârilor consiliului profesoral, aplicã (cu

excepþia exmatriculãrii) sancþiuni disciplinare studenþilor; – decanul este numit

de Ministerul Învãþãmântului pe timp de patru ani, din rândul a trei membri ai

consiliului profesoral, propuºi prin vot uninominal; – prodecanii sunt numiþi de

rector pe baza propunerilor decanului fãcute cu consultarea consiliului profesoral

de facultate; – catedra este formatã din personalul didactic care îndeplineºte

activitatea instructiv-educativã ºi ºtiinþificã în cadrul unei discipline sau a mai

multor discipline înrudite ºi este condusã de un ºef de catedrã, delegat de senat la

propunerea consiliului profesoral al facultãþii; admiterea în învãþãmântul superior

se face pe bazã de concurs dintre candidaþii cu diplome de bacalaureat, la

învãþãmântul superior, fiind necesar în plus ca aceºtia sã lucreze în specialitate; –

structura anului universitar se stabileºte de Ministerul Învãþãmântului; – planurile

de învãþãmânt se întocmesc unitar de Ministerul Învãþãmântului, cu consultarea

specialiºtilor, consiliile profesorale având dreptul de a aduce modificãri care trebuie

aprobate de minister; – programele de curs se elaboreazã de catedre ºi se aprobã

de consiliile profesorale; – instituþiile de învãþãmânt superior asigurã elaborarea

manualelor în vederea editãrii; – practica studenþilor se face în întreprinderi ºi în

instituþii, în ateliere ºi laboratoare; – studiile se încheie cu un examen de diplomã

care are drept scop verificarea capacitãþii absolvenþilor de a sintetiza ºi aplica

cunoºtinþele asimilate în anii de studii ºi la care se cere nota minimã 6; – absolvenþii

de la cursurile de zi efectueazã un stagiu de doi-trei ani în organizaþii economice,

de învãþãmânt, de cercetare, social – culturale sau în aparatul de stat pentru a-ºi
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desãvârºi pregãtirea lor; – cercetarea ºtiinþificã se organizeazã potrivit unor planuri

anuale, pe catedre sau grupuri de catedre, urmãrind rezolvarea unor probleme

ºtiinþifice ºi tehnice cerute de economia ºi cultura naþionalã: – pentru stimularea

cercetãrii ºtiinþifice instituþiile de învãþãmânt superior pot încheia contracte de

cercetare cu organizaþiile socialiste interesate, iar Ministerul Învãþãmântului poate

acorda premii pentru activitatea ºtiinþificã; – instituþiile de învãþãmânt superior

conferã titlurile de doctor, doctor docent, Doctor Honris Causa; – instituþiile de

învãþãmânt superior pot organiza cursuri postuniversitare prin învãþãmânt de zi,

seral sau fãrã frecvenþã, nomenclatorul de specialitãþi ºi planul anual de ºcolarizare

fiind aprobat prin Hotãrâre a Consiliului de Miniºtri.

Profesorul Constantin Dinculescu, împlinind vârsta de 70 de ani, a fost

eliberat din funcþia de rector al Institutului Politehnic din Bucureºti ºi a fost numit

profesor consultant.

În anul 1968 a fost numit rector al Institutului Politehnic din Bucureºti:
profesorul George Bãrãnescu, ºeful Catedrei de

Motoare cu Ardere Internã.

George S. Bãrãnescu este nãscut în 13 mai

1919 la Odobeºti, judeþul Vrancea ºi a decedat în

6aprilie 2001 în U.S.A. A absolvit Politehnica din

Bucureºti, Secþia Electromecanicã în anul 1942.

A fost cadru didactic la Politehnica din Bucureºti

ºi la Institutul Politehnic din Bucureºti. În 1964–

1968 a fost prorector ºi în 1968–1972 rector al

Institutului Politehnic din Bucureºti.

În 21 martie 1963 a fost ales membru

corespondent al Academiei Republicii Populare

Române ºi în 3 iulie 1990 a fost repus în drepturi

ca membru corespondent al Academiei Române.

De la 1 ianuarie 1968 erau prorectori: prof.

Suzana Gâdea, conf. Alexandru Popa. Profesorul

Nicolae Marinescu era prorector din perioada în

care era rector prof. Constantin Dinculescu. La 31 decembrie 1968 prof. Nicolae

Marinescu a fost eliberat din funcþia de prorector.

La 1 februarie 1969 au fost numiþi prorectori: conf. Constantin Bâlã ºi conf.

Alexandru Dãnescu.

La 1 octombrie 1968 au fost numiþi urmãtorii ºefi de catedrã:

1. Facultatea de Electrotehnicã

1. Catedra de Electrotehnicã I – prof. Remus Rãduleþ;

2. Catedra de Matematici III – prof. Marcel Roºculeþ

3. Catedra de Mãsuri ºi Aparate Electrice – prof. Gheorghe Hortopan;

George S. Bãrãnescu (1919–2001)
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4. Catedra de Maºini Electrice I – prof. Alexandru Fransua

5. Catedra de Maºini Electrice II – conf. Constantin Bâlã

6. Catedra de Educaþie Fizicã ºi Sport – º. l. Ion Opriºan

2. Facultatea de Energeticã

7. Catedra de Matematici II – prof. Gheorghe ªabac

8. Catedra de Fizicã I – prof. Ion Agârbiceanu

9. Catedra de Electrotehnicã III – prof. Ion Antoniu

10. Catedra de Centrale Electrice – prof. Constantin Dinculescu

11. Catedra de Maºini Hidraulice – prof. Dumitru Dumitrescu

12. Catedra de Reþele Electrice – prof. Martin Bercovici

13. Catedra de Organizare ºi Planificare – prof. Ion Stãncescu

3. Facultatea de Automaticã

14. Catedra de Automaticã I – prof. Corneliu Penescu

15. Catedra de Automaticã II – prof. Sergiu Cãlin

16. Catedra de Mecanicã I – prof. Mihai Sarian

17. Catedra de Electrotehnicã II – prof. Marius Preda

18. Catedra de Pedagogie – º. l. Ion Bontaº

4. Facultatea de Electronicã ºi Telecomunicaþii

19. Catedra de Filosofie – lector Ion Tudosescu

20. Catedra de Fizicã II – prof. Dumitru Bârcã-Gãlãþeanu

21. Catedra de Telefonie-Telegrafie – prof. Nicolae Marinescu

22. Catedra de Tuburi Electronice ºi Tranzistori – conf. Mircea Petrescu

23. Catedra de Radiocomunicaþii – prof. Gheorghe Cartianu

24. Catedra de Telecomenzi Feroviare – conf. Ion Popa

24.Catedra de Electronicã Aplicatã – prof. Alexandru Spãtaru

5. Facultatea de Mecanicã

25. Catedra de Matematici I – prof. Constantin Ionescu-Bujor

26. Catedra de Organe de Maºini – prof. Gheorghe Manea

27. Catedra de Termotehnicã ºi Maºini Termice – prof. Lazãr Stoicescu

28. Catedra de Cazane ºi Turbine cu Abur ºi Gaze – prof. Mircea Postelnicu

29. Catedra de Motoare cu Ardere Internã – prof. George Bãrãnescu

30. Catedra de Aeronave ºi Instalaþii de Bord – prof. Elie Carfoli

6. Facultatea de Tehnologia Construcþiilor de Maºini

31. Catedra de Geometrie Descriptivã ºi Desen I – conf. Jean Moncea

32. Catedra de Rezistenþa Materialelor I – prof. Gheorghe Buzdugan

33. Catedra de Tehnologia Metalelor – prof. Andrei Petrovici

34. Catedra de Maºini Unelte ºi Scule – prof. Emil Botez

35. Catedra de Tehnologia Construcþiilor de Maºini ºi Mecanicã Finã –

conf. Voicu Tache
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7. Facultatea de Mecanicã Agricolã

36. Catedra de Maºini Agricole – conf. Marcel Segãrceanu

37. Catedra de Mecanicã II – prof. Radu Voinea

38. Catedra de Rezistenþa Materialelor II – prof. Oliviu Rusu

39. Catedra de Geometrie Descriptivã ºi Desen II – º. l. Ion Enache

40. Catedra de Economie Politicã – conf. Ion Grãdiºteanu

8. Facultatea de Transporturi

41. Catedra de Limbi Strãine – lector Anatolie Selivanov

42. Catedra de Matematici IV – prof. Gheorghe Gheorghiu

43. Catedra de Teoria Mecansimelor – prof. Nicolae Manolescu

44. Catedra de Tehnologia Transporturilor Feroviare – prof. Dumitru Ionescu

45. Catedra de Material Rulant – conf. Alexandru Preda

46. Catedra de Autovehicule Rutiere – prof. Constantin Ghiulai

9. Facultatea de Chimie Industrialã

47. Catedra de Chimie Anorganicã ºi Analiticã I A – prof. Aurel Ianu

48. Catedra de Chimie Anorganicã ºi Analiticã I B – conf. Victor Mãrculeþiu

49. Catedra de Chimie Organicã – prof. Costin Neniþescu

50. Catedra de Chimie Fizicã ºi Electrochimie – prof. Gheorghe Costeanu

51. Catedra de Chimie Generalã – prof. Francisc Albert

52. Catedra de Tehnologia Substanþelor Anorganice – prof. Eugen Pincovschi

53. Catedra de Chimia ºi Tehnologia Materialelor de Construcþii – prof.

ªerban Solacolu

54. Catedra de Tehnologie Organicã, Combustibil ºi Poligrafie – conf. Iosif

Drumeº

55. Catedra de Procedee ºi Aparate – prof. Emilian Bratu

10. Facultatea de Metalurgie

56. Catedra de Siderurgie – prof. Iosif Tripºa

57. Catedra de Metalurgie Fizicã – prof. ªtefan Mantea

58. Catedra de Metalurgia Metalelor Neferoase – prof. Florea Oprea

59. Catedra de Prepararea Minereurilor – prof. Gheorghe Vanici

60. Catedra de Socialism ªtiinþific – conf. Vasile Nichita

61. Catedra de Turnãtorie, Forjã – prof. Dumitru Briscan

62. Catedra de Studiul Metalelor ºi Metalurgia Semiconductorilor – prof.

Suzana Gâdea

În 15 noiembrie 1968 au fost numite ºi conducerile facultãþilor (decanii):

1. Facultatea de Chimie Industrialã – prof. Emilian Bratu a fost numit decan

în continuare

2. Facultatea de Electrotehnicã – prof. Constantin Mocanu a fost numit

decan în locul profesorului Gheorghe Hortopan, care a fost eliberat din funcþia de

decan;
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3. Facultatea de Energeticã – prof. Gleb Drãgan a fost numit decan în

continuare;

4. Facultatea de Mecanicã – prof. Dumitru Tutunaru a fost numit decan în

continuare;

5. Facultatea de Mecanicã Agricolã – conf. Marcel Segãrceanu a fost numit

decan în continuare;

6. Facultatea de Metalurgie – prof. Iosif Tripºa a fost numit decan în locul

profesorului Florea Oprea, care a fost eliberat din funcþia de decan;

7. Facultatea de Electronicã ºi Telecomunicaþii – prof. Vasile Cãtuneanu a

fost numit decan în continuare;

8. Facultatea de Transporturi – prof. Nicolae Manolescu a fost numit decan

în continuare;

9. Facultatea de Tehnologia Construcþiilor de Maºini – conf. Aurel Opean

a fost numit decan în locul profesorului Emil Botez, care a fost eliberat din funcþia

de decan;

10. Facultatea de Automaticã – prof. Sergiu Cãlin a fost numit decan în

locul profesorului Cornel Penescu, care a fost eliberat din funcþia de decan.

Având la bazã Hotãrârea Consiliului de Miniºtri nr. 1487/1968 ºi þinând

seama de avizul Consiliului de Stat al Planificãrii nr. 79156/1968, prin ordinul nr.

375 din 29 iulie 1968, Ministerul învãþãmântului a aprobat urmãtorul „Plan de

ºcolarizare pentru anul I, cursuri de zi ºi serale, în anul universitar 1968-1969”,

Ia Institutul Politehnic din Bucureºti:

Învăţământ Facultatea 

de zi seral 

Total 

1  Electrotehnică  90 25 115 
2  Energetică  255 - 255 
3  Electronica şi Telecomunicaţii  250 60 310 
4 Automatică 200 - 200 
5 Mecanică  225 30 255 
6 Mecanică Agricolă  90 - 90 
7 Tehnologia Construcţiilor de Maşini  290 - 290 
8 Chimie Industrială  185 45 230 
9 Metalurgie  165 30 195 
10 Transporturi  120 20 L40 
 Institutul Politehnic din Bucureşti (total)  1870 210 2080 

În anul unveristar 1968-1969 s-au înfiinþat cursurile de subingineri, cursuri

de zi ºi cursuri serale, cu durata de 2,5 – 3,5 ani, cifra de ºcolarizare pentru Institutul

Politehnic din Bucureºti fiind:
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Prin acelaºi ordin s-a aprobat ºi „Planul de ºcolarizare în anul l la

învãþãmântul postuniversitar de ingineri economiºti, cursuri farã frecvenþã pe

anul 1968-1969”, la Institutul Politehnic din Bucureºti: Învãþãmânt postuniversitar

de ingineri economiºti: – mine (15); – petrol, gaze ºi geologie (35); -industria

chimicã (30); – energeticã, electrotehnicã ºi telecomunicaþii (30); – metalurgie,

maºini ºi utilaje (100); – industria lemnului (15); – industria uºoarã (20); – indus-

tria alimentarã (20): – construcþii (40); – industria materialelor de construcþii (10);

– transporturi (15): – silviculturã (25) agriculturã (250). Total: 605 locuri.

La 1 octombrie 1968 au fost delegate cu conducerea de catedre la

învãþãmântul postuniversitar, urmãtoarele cadre didactice:

1. prof. Costin Neniþescu, Catedra de Industrie Chimicã ºi Materiale de

Construcþii;

2. prof. Vasile Nicolau, Catedra de Construcþii ºi Transporturi;

3. conf. Ion Stãncioiu, Catedra de Industria Construcþiilor de Maºini;

4. prof. Nicolae Petrulian, Catedra de Industrie Minierã;

5. prof. Grigore Ioachim, Catedra de Industrie Petrolierã;

6. prof. Florea Oprea, Catedra de Industrie Siderurgicã ºi Metalurgie

Neferoasã;

7. prof. Ion Lazaru, Catedra de Industrie Uºoarã;

8. prof. Ion Rãºenescu, Catedra de Industrie Alimentarã;

9. conf. Ovidiu Petruþiu, Catedra de Silviculturã ºi Industria Lemnului;

10. prof. Marin Stancu, Catedra de Agriculturã;

11. conf. Mircea Popovici, Catedra de Finanþe;

12. prof. Manea Mãnescu, Catedra de Calcul Economic ºi Ciberneticã

Economicã;

13. conf. Victor Puichiþã, Catedra de Contabilitate ºi Analiza Activitãþii

Economice.

În anul 1969 au fost date în folosinþã pentru studenþii Institutului Politehnic

din Bucureºti 10 cãmine în „Complexul Studenþesc Regie” din Splaiul

Independenþei nr. 290, cu o capacitate de 4488 de locuri, precum ºi o a doua

Învăţământ Facultatea 

de zi seral 

Total 

1  Energetică 60 20 80 
2  Tehnologia Construcţiilor de Maşini  60 40 100 
3  Chimie Industrială 30 - 30 
4 Metalurgie 20 - 20 
5 Transporturi 25 25 50 
 Institutul Politehnic din Bucureşti (total)  195 85 280 
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cantinã, având o salã de mese cu 1200 locuri ºi o capacitate de 3000 de locuri în

2,5 de serii. A fost cedatã Ministerului Învãþãmântului cantina,,Buzeºti” din Piaþa

Buzeºti, nr. 4

Prin Hotãrârea Consiliului de Miniºtri nr. 1930/1968, s-a aprobat

sãrbãtorirea, în luna octombrie 1968, a împlinirii a 150 de ani de la înfiinþarea

primelor cursuri de inginerie în limba românã, în Bucureºti. Festivitãþile au început

joi 31 octombrie 1968 printr-o ºedinþã festivã organizatã în Sala Palatului R. S,

România, la care au participat membri ai C. C. Al P. C. R., ai Consiliului de Stat ºi

ai Guvernului, academicieni, alþi oameni de ºtiinã, cadre didactice universitare

din Bucureºti ºi din celelalte centre universitare cu învãþãmânt superior tehnic,

specialiºti din întreprinderi ºi studenþi.

Tot joi 31 octombrie 1968 (în dupã amiaza zilei) a avut loc dezvelirea unei

plãci comemorative care marcheazã diferitele momente în dezvoltarea învãþã-

mântului superior tehnic din Bucureºti de-a lungul celor 150 de ani de la înfiinþarea

ºcolii lui Gheorghc Lazãr. A urmat apoi deschiderea expoziþiei documentare

«Dezvoltarea învãþãmântului superior tehnic românesc”, amenajatã în holurile

localelor Institutului Politehnic din Bucureºtii.

In institutele de învãþãmânt superior tehnic din Bucureºti s-au organizat

sesiuni ºtiinþifice ale personalului didactic, în luna noiembrie 1968, cu ocazia

acestui eveniment.

În anul 1968 s-a încheiat o „Înþelegere între Institutul Politehnic din

Bucureºti ºi Universitatea Tehnicã din Budapesta (Ungaria)’’’, aceasta prevãzând

schimburi de cadre didactice, pe o perioadã de 4 sãptãmâni x om anual ºi colaborãri

pe teme de interes comun, în domenii ca teoria informaþiei ºi prelucrãri de date,

proiectarea asistatã de calculator, microunde, circuite cu structuri subþiri, maºini

electrice etc.

În anul 1969 s-au fãcut urmãtoarele numiri de cadre didactice: Nicolae

Geru (metalurgie fizicã), Alexandru Popa (material rulant), Constantin Bâlã (maºini

electrice), Emil Constantinescu (centrale electrice), Vasile Cãtuneanu

(radiocomunicaþii) ºi losif Drimuº (tehnologia chimica organica, combustibili ºi

poligrafie), profesori; Viorel Dumitraº ºi Elena Kreindler (matematici II), Florin

Manea (electrotehnicã II), Augustin Moraru (electrotehnicã III), Dimitrie

Rebuºapcã (economie politicã), Ion Sonea (tehnologia metalelor), Constantin

lliescu (mãsuri ºi aparate electrice), Pavel Buhuº (centrale electrice), Dorin

Cristescu ºi Ion lordãnescu (reþele electrice) ºi Mihail Raul (procedee ºi aparate),

conferenþiari; Nicolae Enescu (mecanica I), Valentin Ceauºu ºi Eugen Deciu

(mecanicã II), Emilian Dumitrescu ºi Gheorghe Rusiu (rezistenþa materialelor),

Iosif Tempea (teoria mecanismelor), Ion Ciric, Adrian Cupºa, Cezar Flueraºu ºi

Cornelia Ionescu-Botea (electrotehnicã I), Paul Cristca ºi Fãnicã Spinei
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(electrotehnicã II), Angel Aloman (metalurgie fizicã), Aurel Brãgaru, Constantin

Dumitraº ºi Constantin Nicu (tehnologia construcþiilor de maºini ºi mecanicã finã),

Ion Gheorghe Sandu (maºini-unelte ºi scule), Gheorghe Moldovanu (maºini

agricole), Eugen Negruº (autovehicule rutiere), Ovidiu Iancu (telecomenzi

feroviare), Nicolae Gãlan (maºini electrice), Carmen Golovanov (mãsuri ºi aparate

electrice), Teodor Miclescu (reþele electrice), ªtefan Cserveny (tuburi electronice,

tranzistoare), Nicolae Necula (telefonie ºi telegrafie), Vlad ªtefãniþã Ionescu

(automaticã I), Nicolae Cobianu (tehnologie organicã, combustibili ºi poligrafie),

Ecaterina Rusu (chimia ºi tehnologia materialelor de construcþii) Constanþa

Pratenie, Viorel Popa ºi Gheorghe Potincu (Institutul de Subingineri din Piteºti),

ºefi de lucrãri; Rodica Trandafir (matematici III), Victoria Slãtescu (matematici

IV), Gheorghe Petcu (economie politicã) ºi Constantin Szentes (socialism ºtiinþific),

lectori; Constantin Cealera, Dumitru Filipescu ºi Florica Pascal Munteanu

(matematici I), Mihai Badea ºi Iosif-Sever Georgescu (fizicã I), Gheorghe

Drãgãnoiu (matematicã II), Oltea Bogdan Literat, Ion Constantinescu ºi Luciu

Fetcu (rezistenþa materialelor), George Dobre, Radu Iatan, Mihai Dan Lazãr, Elena

Miriþã, ªtefan Stanciu ºi Sergiu Tiberiu Turcu (organe de maºini), Ioana Breazu,

Maria Neamþu ºi Aurelia Panaitescu (electrotehnicã II), Miruna Ileana

Comãnescu-Niþescu, Bogdan Mãrculescu ºi Nicolae Nicolãescu (electrotehnicã

III), Ilie Rutnariu (studiul metalelor), Iolanda Niþã ºi Elisabeta Vasilescu (geometrie

descriptivã ºi desen I), Ion Amariuþei (organizare ºi planificare), Petre Anghel

(limbi strãine), Ana Ganciu (pedagogie), Ana Maria Teodorescu (educaþie fizicã),

Mihai Delgeanu (cazane ºi turbine), Ioana Chirac ºi Petre Gladcov (tehnologia

metalelor), Gheorghe Valeriu Banu, Gheorghe-Constantin Costãchescu ºi

Filaret-Ilie Doboº (tehnologia construcþiilor de maºini), Traian Aurite (maºini

unelte ºi scule), Paul Virgil, Constantin Marinescu (aeronave), Felicia Anghel

Sprânceanã, Sanda Cãnescu ºi Petre Notinger (maºini electrice), ªtefan Florin

Ionescu ºi Matilda Tigler (mãsuri ºi aparate electrice), Victor Athanasovici, Petre

Ghiþescu, Dumitru Cezar Ionescu, Alexandrina Mititelu ºi Bedros-Petru Nae

(centrale electrice), Nicolae Vasiliu (reþele electrice), Emil Sofron (tuburi electro-

nice ºi tranzistoare), Adrian Bãrbulescu ºi Ovidiu-Constantin Dragomirescu (elec-

tronicã aplicatã), Ion Duma, Nicolae Sorin Popescu ºi Maria Suhareanu (telefonie

ºi telegrafie), Marian Dobre (automaticã I), Valentin-Nicolae-Puiu Cristea, Emil

Georgescu, Cristian Giumale, Gheorghe Cãlin Soare ºi Floriana Zincenco

(automaticã II), Nicolae-Dan Ciocan ºi Barbu-ªerban Petrescu (calculatoare), Ion

Chira (turnãtorie ºi foraje), Irina Constantinescu, Irina Ionescu, Eufrosina Kraft,

Domnica Pinkovschi ºi Hans Rechner (chimie anorganicã ºi analitica), Mihãilã

Corneliu, Nicolac Tãrãbãºanu (tehnologia chimicã organicã, combustibili ºi

poligrafie), Marcela Muntean ºi Sanda Maria Teodorescu (chimia ºi tehnologia
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materialelor de construcþii), Corneliu Iordache (chimie fizicã ºi electrochimie),

Aurelia Meghea ºi Maria Stoica (chimie generalã), Vasile Ciucurel ºi Isidor Turbatu

(tehnicã generalã – Institutul de Subingineri din Piteºti) ºi Vasile Hora (organe de

maºini – Institutul de Subingineri din Piteºti), asistenþi.

În anul 1969 s-au pensionat urmãtoarele cadre didactice: Cristina Popescu,

profesor ºi Cristina Roman, ºef de lucrãri.

S-au transferat, la alte unitãþi, urmãtoarele cadre didactice: Pavel Apostol,

profesor; Vasile Nichita, conferenþiari; Ion Bahrin, ºef de lucrãri; Maria Bãlãnescu,

Dorel Corciovei, Felicia Gherguº, Nicolae Iatan ºi Nicolae Stan, asistenþi.

S-a desfãcut contractul de muncã urmãtoarelor cadre didactice: Mustafa R.

Mustafa ºi Ion Zamfirescu, conferenþiari; Paul Georgescu ºi Victor Iordãchescu,

ºefi de lucrãri; Lucia Bubulac, Sanda Dumitrescu, Selma Mustafa, Victoria

Merghidan ºi Zvetlana Mayer, asistenþi.

S-au transferat la alte unitãþi, urmãtoarele cadre didactice: Pavel Apostol,

profesor; Vasile Nichita, conferenþiar; Ion Bahrin, ºef de lucrãri; Maria Bãlãnescu,

Dorel Corciovei, Felicia Gherguº, Nicolae Iatan ºi Nicolae Stan, asistenþi.

În anul 1969 a încetat din viaþã Liviu Cristian, lector.

La 14 martie 1969 Marea Adunare Naþionalã a adoptat „Legea nr. 6 privind

statutul personalului didactic din Republica Socialistã România”, care, referitor

la personalul didactic din învãþãmântul superior, stabileºte urmãtoarele: – Funcþiile

didactice la catedre de: profesor, conferenþiar, ºef de lucrãri (lector), asistent ºi

asistent stagiar; – Numãrul posturilor didactice se stabileºte de Ministerul

învãþãmântulului, în funcþie de sarcinile didactice, de cercetare ºtiinþificã ºi de

numãrul de studenþi; – Posturile vacante (neocupate cu personal titular) se ocupã

prin concurs, iar cele de ºef de lucrãri (lector) ºi de asistent prin avansare; – La

concurs pentru posturile de profesor se cer titlul de doctor, o vechime de trei ani în

funcþia de conferenþiar sau l0 ani în învãþãmânt, iar pentru specialiºti din afara

învãþãmântului, titlul de doctor ºi o vechime de 12 ani în cercetare, proiectare,

producþie sau aparatul de stat; – Pentru posturile de conferenþiar se cer titlul de

doctor ºi o vechime de opt ani în învãþãmânt, în cercetare, proiectare sau aparatul

de stat; – înscrierea se face în termen de 30 de zile de la publicarea concursului; –

Concursul constã în verificarea activitãþii didactice-educative, ºtiinþifice ºi practice

a candidaþilor, iar pentru cei care nu au funcþionat în învãþãmântul superior cu

sarcini de predare ºi dintr-o prelegere publicã, a cãrei temã, stabilitã de comisie,

se comunicã cu 48 de ore înainte candidatului; – Lucrãrile comisiei de concurs,

avizate de consiliul profesoral al facultãþii, se supune hotãrârii senatului; – Pentru

a fi propuºi pentru avansare la funcþia de ºefi de lucrãri (lectori), asistenþii titulari

trebuie sã aibã titlul de doctor ºi rezultate bune în activitatea didactica, educativã

ºi ºtiinþificã: -Hotãrârea de avansare, pe baza propunerii ºefului de catedrã, este
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luatã de consiliul profesoral al facultãþii ºi confirmatã de senat; – Pentru a ocupa

funcþia de ºef de lucrãri (lector), candidaþii din învãþãmânt care au titlul de doctor

sau sunt înscriºi la doctorat ºi au o vechime de cinci ani, specialiºtii din afara

institutului cu titlul de doctor ºi o vechime de cinci ani, sau cei care n-au acest

titlu, dar au o vechime de opt ani în producþie, cercetare sau proiectare; – Concursul

constã din verificarea fãcutã de comisia de concurs a activitãþii didactico-educative

ºi ºtiinþifice, iar cei din afara învãþãmântului ºi dintr-o probã de conducere a unui

seminar, probe practice sau þinerea unei prelegeri cu tema anunþatã cu 48 de ore

înainte; – Posturile de asistent pot fi ocupate prin avansarea asistenþilor stagiari

care au obþinut rezultate bune în perioada stagiului legal (procedura fiind aceeaºi

ca ºi pentru avansarea la funcþia de ºef de lucrãri); - Concursul de asistent la care

se cer studii superioare, în specialitatea postului, constã dintr-o probã scrisã, o

probã oralã ºi o probã practica de conducere a unui seminar sau a unei lucrãri

practice; – Hotãrârea consiliului profesoral se supune confirmãrii senatului; –

Posturile de asistent stagiar se ocupa prin numire pe bazã de repartizare a

absolvenþilor în învãþãmântul superior; -Posturile vacante pot fi ocupate cu

suplinitori, numiþi anual, pânã la ocuparea lor prin concurs, sau prin plata cu ora;

– Personalul didactic are dreptul sã foloseascã baza materialã a instituþiei de învãþã-

mânt superior pentru a-ºi desfãºura activitatea didacticã ºi ºtiinþificã, sã publice

rezultatele activitãþii ºtiinþifice în periodicele instituþiei, sã publice manuale, tratate,

sã efectueze stagii de perfecþionare în þarã ºi în strãinãtate, sã facã parte din societãþi

ºtiinþifice, sã fie delegaþi la congrese ºi manifestãri ºtiinþifice naþionale ºi interna-

þionale, sã beneficieze de un concediu de 62 de zile ºi de concedii fãrã platã pânã

la un an; – Ca îndatoriri, personalul didactic va presta opt ore pe zi în instituþia de

învãþãmânt superior sau în alte locuri legate de activitatea didacticã, ºtiinþificã ºi

metodicã (biblioteci, laboratoare º,a.), numãrul de ore sãptãmânal fiind – pentru

profesori ºi conferenþiari – ºase ore: pentru ºefi de lucrãri (lectori) -opt ore, dacã

au ºi sarcini de predare ºi, dacã nu au 10 ore, iar pentru asistenþi 12 ore; Profesorii

ºi conferenþiarii au ca sarcini didactice – prelegeri, conduceri de seminarii ºi de

lucrãri practice, examinarea studenþilor în timpul sesiunilor de examen, îndrumarea

unui grup de studenþi, sprjinindu-i în întreaga lor activitate, acordarea de consultaþii,

recenzarea proiectelor de diplomã, îndrumarea ºi controlul practicii.

Hotãrârea Consiliului de Miniºtri nr. 931 din 7 mai 1969, privind angajarea

în muncã a studenþilor de la învãþãmântul de zi” stabilººte urmãtoarele: – în

perioada vacanþei universitare, studenþii de la învãþãmântul de zi pot fi angajaþi, în

muncã, la cererea lor, de cãtre organizaþiile socialiste; – studenþii pot participa la

efectuarea unor lucrãri prevãzute în contractele de colaborare încheiate între

instituþiile de învãþãmânt superior ºi organizaþiile socialiste, fiind retribuiþi din

veniturile realizate de instituþii, potrivit normelor legale; – în perioada cursurilor

universitare studenþii pot fi angajaþi cu ora sau pentru o perioadã determinatã ºi
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numai cu condiþia îndeplinirii tuturor obligaþiilor stabilite prin planurile de

învãþãmânt; – studenþii angajaþi beneficiazã în continuare de toate drepturile

prevãzute în perioada ºcolarizãrii.

Hotãrârea Consiliului de Miniºtri nr, 1322 din 12 iunie 1969, „privind

înfiinþarea ºi modificarea denumirii unor unitãþi de învãþãmânt superior” la

articolul 2, se prevede înfiinþarea începând cu anul universitar 1969-1970 a

Institutului de Subingineri Piteºti, subordonat Institutului Politehnic din Bucureºti.

La 21 iulie 1969 s-au dat în folosinþã primele spaþii de învãþãmânt pe noua

platformã din Splaiul Independenþei, anume: – corpul BN al profilului învãþãmânt

general cu o suprafaþã desfãºuratã de 11445 m2, cuprinzând doua amfitreate a 175

locuri fiecare, 16 sãli de seminar cu 480 locuri, 15 sãli de desen cu 450 locuri,

precum ºi laboratoarele Catedrei de Fizicã, Catedrei de Mecanicã, Catedrei de

Organizarea ºi Conducerea Intreprinderilor, cu o suprafaþã desfãºuratã totalã cu

1960 m2; – grupul gospodãresc cu o suprafaþã desfãºuratã totalã de 3300 m2,

cuprinzând ateliere de întreþinere ºi depozite.

În anul 1969, Institutul Politehnic din Bucureºti a predat Ministerului

învãþãmântului imobilul din strada Sfinþii Voievozi nr, 52-54, cu o suprafaþã

desfãºuratã de 3220 m2 ºi Cãminul nr, 4 din strada Polizu nr. 10.

Prin Decretul nr.77 din 19 august 1969, profesorul Gheorghe Buzdugan a

fost numit în funcþia de preºedinte al Consiliului Naþional al Cercetãrii ªtiinþþifice

în locul profesorului Nicolae Murguleþ (ambii cadre didactice ale Institutului

Politehnic din Bucureºti).

Prin ordinul nr.1069 din 29 decembrie 1969, Ministerul învãþãmântului a

aprobat înfiinþarea „Centrului de Cercetãri de Motoare cu Ardere internã’’ de pe

lângã Facultatea de Mecanicã a Institutului Politehnic din Bucureºti. Acest centru

va funcþiona cu personal didactic ºi de cercetare care existã în Catedra de Motoare

cu Ardere Internã, precum ºi cu baza materialã a acesteia.

I.P.B. ºi U.P.B. – Corpul B: Catedrele de pregãtire generalã (Catedra de Fizicã, Catedra de Mecanicã,

Catedra de Geometrie Descriptivã ºi Desen, Catedra de Organizare ºi Conducerea Intreprinderilor)
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În anul 1969 a fost încheiatã o înþelegere între Institutul Politehnic din

Bucureºti ºi Universitatea Tehnicã din Dresda (Republica Democratã Germanã),

care prevede schimburi anuale de opt studenþi la practica ºi de cadre didactice pe

timp de 8 sãptãmâni x om anual. De asemenea, s-au prevãzut colaborãri în

urmãtoarelie domenii de interes comun: mecanicã finã, opticã, electrotehnicã ºi

metalurgie.

Prin ordinul Ministerului învãþãmântului nr. 401/1969, având la bazã

prevederile Hotãrârii Consiliului de Miniºtrii nr. 1323 din 12 iunie 3969, s-a aprobat

urmãtorul „Plan de ºcolarizare la anul l la cursuri de zi ºi seral, în anul universitar

1969-1970”, la Institutul Politehnic din Bucureºti

învăţământ 
de ingineri învăţământ de subingineii 

Total 
(ingineri  

Facultatea cursuri 
de zi 

cursuri 
serale 

Total cursuri 
de zi 

cursuri 
serale 

Total şi sub-
ingi-
neri) 

1  80  –  80  –  –  - 80 
2 Energetică  240 –  240  120  20  140 380 
3 Electronica şi 

Telecomunicaţii  
290 40  330  40  20  

60 390 

4 Automatică 200 –  200  –  –  - 200 
5 Mecanică 245 30  275  40  - 40 315 
6 Mecanică Agricolă 90 –  90  –  - - 90 
7 Tehnologia Construcţiilor 

de Maşini 
265 –  

265 140 40 180 445 

8 Chimie Industrială 155 - 155 80 45 125 280 
9 Metalurgie 150 - 150 80 20 100 250 
10 Transporturi 120 20 140 20 - 20 160 
11 Institutul de Subingineri 

din Piteşti 
- - - 80 - 80 80 

 Institutul Politehnic din 
Bucureşti 

1835 90 1925 600 145 745 2670 

În anul 1970 s-au fãcut urmãtoarele numiri de cadre didactice: Maty Roll

Blumenfeld (rezistenþa materialelor), Traian Damian (organe de maºini), ªtefan

Zarea (maºini hidraulice), Titi Dulãmitã ºi Marius Protopopescu (metalurgie fizicã),

Berthold Grunwald (motoare cu ardere internã), Zoltan Duca (maºini unelte ºi

scule), Nicolae Racoveanu (automaticã II). Neculai Murguleþ (siderurgie), Dumitru

Ionescu, Ozias Solomon ºi Ion ªtefãnescu (tehnologie chimicã organicã) ºi

Solomon Stemberg (chimie fizicã ºi electrochimie), profesori; Traian Creþu (fizica

II), Ioan M. Popescu (fizicã I), Victor Drobota ºi Toma Panã (rezistenþa

materialelor), Dan Pavelescu (organe de maºini), Henri Jean Boisnard, Dan Ionescu

ºi Mircea Podani (maºini hidraulice), Cornel Popa ºi Ion Tudosescu (filosofie),

Costinel Lazãr (economie politicã), Anatolie Carabulea (organizare ºi planificare),
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Ioan Dumitru Opriºescu (educaþie fizicã ºi sport), Cãlin-Adrian Vasilescu (motoare

cu ardere internã), Gheorghe Diaconescu (tehnologia construcþiilor de maºini ºi

mecanicã finã), Nicu Condaxe (material rulant), Ionel Purica (centrale electrice),

Mariana Beliº (radiocomunicaþii). Teodor Segãrceanu (metalurgia metalelor

neferoase), Florin Dinu Badea (chimie organicã), Mihai Dimonie ºi Lucian Floru

(tehnologie chimicã organicã, combustibili ºi poligrafie), conferenþiari: George

Teodorescu (fizica I), Adriana Nastase (rezistenþa materialelor I), Mircea Dragnea

ºi Ghearghe Popa (teoria mecanismelor), Dumitru Mircea Pascovici (organe de

maºini), Valeriu Nistoreanu (maºini hidraulice), Mihai Vasiliu (electrotehnicã I),

Gheorghe Olaru (geometrie descriptivã ºi desen I), Gheorghe Ruºitoru (organizare

ºi planificare), Ion Bulgioiu ºi ªtefan Miu (educaþie fizicã ºi sport), Ion Iordache

( cazane ºi turbine cu abur ºi gaze), Anca Rodica Delcescu-Maniþiu ºi Dinu Taraza

(motoare cu ardere internã), Nicolae Atanasiu-Bolinschi (tehnologia metalelor),

Constantin Minciu ºi Vasile Moraru (masini-unelte ºi scule), Ion Tãnãsuicã

(transporturi feroviare), Corneliu Berbente (aeronave ºi instalaþii de bord), Nastase

Bichir ºi Ana Sofia Diculescu (maºini electrice II), Ovidiu Lupaº (maºini ºi aparate

electrice), Aureliu Leca (centrale electrice), Nicolae Golovanov (reþele electrice),

Ion Constantin ºi Bruno Schuster (radiocomumcaþii); Mircea Constantin Bodca ºi

Marin Drãgulinescu (tuburi electronice ºi tranzistoare), Gheorghe Mitiyco

(electronicã aplicatã), Romulus Stãnculescu (telefonie ºi telegrafie), Mihai Ceaprin

(automaticã I), Ion Vârcolacu (turnatorie ºi foraje), Cornelia Panaitescu (tehnologia

chimica organicã, combustibili ºi poligrafie), Florin Daneº (chimie fizicã ºi

electrochimie), Aurelia Ghenciulescu ºi Sorin Roºca (chimie organicã), Emil

Danciu ºi Gheorghiþa Nãstase– Jinescu (procedee ºi aparate), Ion Bacioiu

(organizare ºi planificare – Instiutul de Subingineri din Piteºti), ºefi de lucrãri;

Florica Munteanu Pascal (matematici I); Constantin Udriºte (matematici IV),

Alexandru Bãdulescu ºi Ion Moraru (filosofie) ºi Virgil Ionescu (economie politicã),

lectori; Sabin Murgulescu, Dragoº Radu ºi Dan Rugescu (mecanicã I), Marius

Munteanu ºi Ion Paraschivoiu (mecanicã II), Gheorghe Ion Predoiu ºi Andrei Tudor

(organe de maºini), Ion Seteanu (maºini hidraulice), Sorin Dumitriu ºi Mihail

Rascev (termotehnicã ºi maºini termice), Anca Tomescu (electrotehnicã I), Virgil

Fireteanu (electrotehnicã III), Doina Iordache ºi Maria Carmina Panaitescu

(geometrie descriptivã ºi desen II), Tudor Marcu (economie politicã), Emanoil

Cosor ºi Nicolae Dumitraºcu (organizare ºi planificare), Elena Veronica Lazu ºi

Irina Vâlceanu (limbi strãine), Ion Frãþilã (pedagogie), Gheorghe Constantin

Hobeanu (cazane ºi turbine cu aburi ºi gaze), Sorin Kostakievici ºi Aurelian Vlase

(tehnologia contrucþiilor de maºini), Dumitru Catrina, Adriana Ghionea ºi Eugen

Strejescu (maºini-unelte ºi scule), Ion Sebeºan (material rulant), Decebal Fariny

(telecomenzi feroviare), Aurel Dobranis, Constantin-Daniel Ivan, Ion Ocnaºu,
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Dumitru Stanciu ºi Silviu Zissu (maºini electrice II), Florin Alexe. Constantin

Brãtianu, Ion Sotir Dumitrescu, Longin Ionescu ºi Ilie Prisecaru (centrale electrice),

Basarah Guzun ºi Corneliu Martinov (reþele electrice), Rodica Strungaru (tuburi

electrice ºi tranzistoare), Vasile Buzuloiu, Victor Neagoe, Ion Nicoarã, Teodor

Tebeanu ºi Dan Romulus Tonceanu (electronicã aplicatã), Dan Radu Oprea

(telefonie ºi telegrafie), Bogdan Droasca, Doina Viorica Gâdea ºi Florin Stratulat

(automaticã I), Ilie Catanã, Marius Cojeanu, Dumitru Popescu, Mihai Popescu,

Ioan Russ ºi Ruxandra Tunaru-Mihu (automaticã II), Luca Dan ªerbãnaþi ºi Petre

Nichifor Turcu (calculatoare), Constantin Bratu ºi Ionel Negulescu (siderurgie),

Voicu Brabie ºi Iulian Ripoºan (turnãtorie ºi foraje), Vintilã Mihai Dinulescu ºi

Constantin Spurcaciu (chimia ºi tehnologia materialelor de construcþii), asistenþi.

În anul 1970 s-au pensionat urmãtoarele cadre didactice: Dumitru Briºcan

ºi Sergiu Condrea: profesori; Mihai Ciobanu, conferenþiar; Aurelian Aslan, ºef de

lucrãri; Roza Gandelman, lector; Viorica Pana ºi Iulian Rodeanul, asistenþi.

Au fost transferate în alte unitãþi urmãtoarele cadre didactice ale Institutului

Politehnic din Bucureºti: Venera Dudaº, Marius Guran ºi Ghcorghe Pãunescu,

ºefi de lucrãrii; George Hanganu ºi Constantin Szentes, lectori; ªtefan Bratu,

Ioan Dinu, Alexandru Fetiþa, Gheorghe Istrate, Rodica Jelescu, Petriºor Mihãilescu,

Zenaida Mincu, Gheorghe Þârla, Daniel Viorel ºi Wilhelmina Virsan, asistenþi.

S-a desfãcut contractul de muncã urmãtoarelor cadre didactice: Ely

Ruckenstein, conferenþiar. Iolanda Roban, ºef de lucrãri; Emil Stãnãºilã, lector;

Pavel Budiu, Iosif Sever Georgescu, Nona Gheorghe, Gheorghe Jitescu, Sanda

Doina Nicolau, Atena Roatã Gagiu, Gheorghe Tihon, Cicerone Tutu ºi Victoria

Vasilescu, asistenþi.

În 1970 au încetat din viaþã urmãtoarele cadre didactice ale Institutului

Politehnic din Bucureºti: Ion Grosu, Constantin Ionescu-Rujor ºi Costin Neniþescu,

profesori;, Nicolae Dumitraºcu ºi Ioan Palcu, asistenþi.

Hotãrârea Consiliului de Miniºtri nr. 56 din 4 februarie 1970, „privind

bursele ºi alte forme de sprijin material ce se pot acorda cetãþenilor români trimiºi

în alte þãri pentru studii în învãþãmântul superior sau pentru obþinerea de titluri

ºtiinþifice”, prevede urmãtoarele: – cetãþenii români pot fi trimiºi în acelaºi scop

fie în cadrul acordurilor culturale când acestea prevãd asemenea acþiuni, potrivit

clauzelor din acorduri, fie pe cheltuiala statului când beneficiazã de (a) bursa în

valutã pe timpul cât se aflã în strãinãtate pentru studii ºi cel mult -15 zile de la

data susþinerii examenului de diplomã sau a doctoratului, (b) indemnizaþie anualã,

în valutã, pentru procurarea de cãrþi ºi rechizite, (c) indemnizaþie în valutã pentru

întocmirea, prezentarea ºi susþinerea lucrãrii de diplomã sau a tezei de doctorat,

(d) bursa în lei pe timpul cât se aflã în þarã pentru vacanþã, practicã, documentare,

concediu medical sau alte cazuri excepþionale aprobate de Ministerul
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Învãþãmântului, (e) costul transportului cu avionul sau cu trenul la clasa a I-a; dus

ºi întors, o singurã data în fiecare an ºi a unui bagaj suplimentar de 10 kg faþã de

cel ce intrã în costul biletului de avion, (f) costul publicaþiilor ce apar în þarã ºi

care vor fi expediate în localitatea din strãinãtate în care studiazã, (g} vacanþa de

o lunã dupã terminarea studiilor fãrã a mai beneficia de alt concediu în anul

calendaristic respectiv, (h) ajutoare medicale în condiþiile stabilite pentru personalul

medical transmis în misiune în alte þãri ºi (i) indemnizaþia lunarã, în lei, pentru

întreþinerea familiei sau pentru cheltuieli personale, calculate în raport cu salariul

tarifar de încadrare; – Cetãþenii români care se prezintã la examenul de selecþionare

în vederea trimiterii la studii în învãþãmântul superior din alte þãri beneficiazã de

asigurarea transportului dus -întors de la domiciliu la centrul de selecþionare, de

cazare ºi hranã, în condiþiile stabilite pentru .studenþii bursieri, precum ºi de un

concediu fãrã platã de 157 zile; – Perioada de studii pentru obþinerea de titluri

ºtiinþifice în strãinãtate, se considerã vechime în specialitate ºi vechime neântreruptã

în aceeaºi unitate; – Cetãþenii români care primesc aprobarea sã plece pe cont

propriu în alle þãri penlru studii de învãþãmânt superior sau pentru obþinerea de

titluri ºtiinþifice sunt consideraþi pe aceastã perioadã în concediu fãrã platã.

În ºedinþa din 27 martie 1970, Senatul Institutului Politehnic din Bucureºti

a acordat titlul ºtiinþific de „Doctor Honoris Causa” profesorului Serghei

Dimitrievici Pnomariov, ºeful Catedrei de Rezistenþa Materialelor de la Institutul

Bauman din Moscova, autor al unor tratate de rezistenþa materialelor cu aplicaþii

în construcþia de maºini, pe baza raportului întocmit de o comisie formatã din

profesorii Petre Augustin, Gheorghe Buzdugan, Gheorghe Manea, Oliviu Rusu ºi

Radu Voinea. Titlul ºtiinþific acordat a fost confirmat de Comisia Superioarã de

Diplome în ºedinþa din 30 martie 1970.

Prin Decretul nr. 198 din 3 aprilie 1970 s-a conferit Ordinul Muncii Clasa

I profesorului consultant Alexandru Rãu de la Institutul Politehnic din Bucureºti,

pentru merite deosebite ºi activitate îndelungatã didacticã ºi tehnico– ºtiinþificã,

cu prilejul împlinirii vârstei de 70 de ani.

Decret nr. 158 din 24 martie 1970, cu privire la „repartizarea în producþie

a absolvenþilor instituþiilor de învãþãmânt superior cursuri de zi” a stabilit

urmãtoarele: – repartizarea numericã se face potrivit planului anual de repartizare

aprobat de Consiliul de Miniºtri, iar repartizarea nominalã se face dupã examenul

de diplomã de cãtre comisii, care emit dispoziþii de repartizare: – absolvenþii aleg

posturile de pe listã în ordinea mediei stabilite pe baza rezultatelor la învãþãturã; –

la repartizare, au prioritate absolvenþii cave au locul de muncã în comunele unde

îºi au domiciliul, ei, soþul (soþia); - limita a 50 de sutimi se ia în considerare pentru

cei care au nevoie de îngrijire medicalã deosebitã ºi cei care au avut o activitate

obºteascã deosebitã; – absolvenþii cãsãtoriþi ai aceleiaºi promoþii se repartizeazã
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dupã media cea mai mare obþinutã de unul din soþi; – când unul din soþi este

angajat al unei organizaþii socialiste; repartizarea celuilalt soþ se face cu prioritate

în aceeaºi localitate sau în localitãþi apropiate; – repartizarea absolvenþilor în

învãþãmântul superior sau în cercetarea ºtiinþificã se face pe baza recomandãrii

consiliilor profesorale ale facultãþilor; – repartizarea absolvenþilor fãrã examen

de diplomã se face dupã efectuarea repartizãrii celor care au promovat acest

examen; – pentru absolvenþii care refuzã sã aleagã postul, repartizarea se face din

oficiu; – absolvenþii sunt obligaþi sã se prezinte la organizaþia socialistã în termen

de o lunã de la data repartizãrii; – pentru motive temeinice Ministerul

învãþãmântului poate aproba cererile absolvenþilor de schimbare a repartizãrii cu

avizul ministerelor ºi al organizaþiilor socialiste interesate; – în timpul efectuãrii

stagiului, absolvenþii vor putea fi transferaþi în interesul serviciului potrivit normelor

legale; – organizaþiile socialiste sunt obligate sã asigure absolvenþilor activitãþi

corespunzãtoare specialitãþii; – absolvenþii repartizaþi în comune, care au domiciliul

în alte localitãþi, primesc la prezentarea la post o indemnizaþie de instalare egalã

cu salariul lunar fixat pentru întregul an de stagiu; – organizaþiile socialiste vor

asigura acestor absolvenþi locuinþe corespunzãtoare; – durata stagiului este de trei

ani pentru ingineri ºi universitari ºi de doi ani pentru subingineri; – refuzul

organizaþiilor de a angaja un absolvent într-un post stabilit pe baza cererii acestei

organizaþii, precum ºi angajarea unui absolvent ce nu i -a fost repartizat, se

sancþioneazã cu amendã de la 2000 la 3000 de lei; - absolventul care nu se prezintã

la organizaþia socialistã la care a fost repartizat, este obligat la plata unei penalitãþi

civile de 5000 lei (subingineri), sau 8000 lei (ingineri ºi universitari), iar dacã

efectueazã parþial stagiul, penalitatea se reduce proporþional; – Ministerul

învãþãmântului va introduce treptat, începând cu anul universitar 1970/1971 înainte

de practica în producþie prerepartizarea studenþilor din anul III pe specialitãþi ºi

subramuri de specialitate.

Între 15-27 iunie 1970 a avut loc „A Doua Conferinþã Internaþionalã de

Motoare cu Ardere Internã’’, organizatã de Academia R. S. Romnia în colaborare

cu Ministerul Educaþiei ºi învãþãmântului (prin Catedra de Motoare cu Ardere

Internã a Institutului Politehnic din Bucureºti) ºi cu alte ministere. În programul

conferinþei s-au prevãzut 101 comunicãri, prezentate în cadrul a 10 secþii de

specialitate; – studiul proceselor de ardere în motoare; – problemele preluãrii

aerului de cãtre motoare; – transfer de cãldurã – schimbarea încãrcãturii

cilindrului: – injecþia combustibilului; -îmbunãtãþiri funcþionale; – dinamica

motoarelor; – construcþia ºi calculul motoarelor. – aparate ºi tehnici de mãsurã

pentru motoare – terminologie. Dintre comunicãri 68 au fost prezentate de

participanþi din 17 þãri ºi 33 de participanþi români. De asemenea, au fost organizate

cinci mese rotunde la care s-au prezentat 200 de comunicãri.
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Hotãrârea Consiliului de Miniºtri nr. 822 din 18 iunie 1 970, privind alocaþiile

zilnice de hranã pentru acþiunile bugetare ºi consumurile colective din sectorul

special, a stabilit urmãtoarele alocaþii pentru studenþi: – studenþii bursieri ºi studenþii

nebursieri, pe perioada practicii în alte localitãþi primesc 13 lei/zi; – studenþii care

se deplaseazã la practicã în alte localitãþi în care au fost repartizaþi ºi cei de la

tehnica pescuitului, stuficulturii, numai în cazul în care nu li se poate organiza

cantina în localitatea respectivã, primesc 15,75 lei/zi.

Þinându-se seama de Hotãrârea Consiliului de Miniºtri nr. 885 din 30 iunie

1970 ºi de avizul Comitetului de Stat pentru Planificare nr. 78747/1970– Ministerul

Educaþiei ºi învãþãmântului, prin ordinul nr. 73416 din 4 iulie 1970, a comunicat

Insiilulului Politehnic din Bucureºti urmãtorul „Plan de ºcolarizare în anul I,

învãþãmânt de zi ºi seral, în anul universitar 1970-1971":

În anul 1970 s-au dat în funcþiune la noul local al Institutului Politehnic din

Bucureºti din Splaiul Independenþei nr. 313, urmãtoarele spaþii de învãþãmânt;

corpul AN unde are sediul învãþãmântul general cu o suprafaþã de 10840 m2,

cuprinzând un amfiteatru de 250 de locuri, douã amfiteatre a 150 de locuri fiecare,

trei amfiteatre a 125 de locuri fiecare, trei amfiteatre a 100 de locuri fiecare, 20 de

sãli de seminar a 24 de locuri fiecare, un vestiar pentru studenþi de 800 m2 ºi un

învăţământ 
de ingineri  învăţământ de subingineii  

Total 
(ingineri 

 

Facultatea  cursuri 
de zi 

cursuri 
serale  

Total  cursuri 
de zi 

cursuri 
serale  

Total  şi sub-
ingi-
neri) 

1  80 - 80 30 - 30 110 
2 Energetică  215 - 215 120 20 140 355 
3 Electronica şi 

Telecomunicaţii  
245 - 245 50 20 

70 
315 

4 Automatică 190 - 190 - - - 190 
5 Mecanică 195 - 195 65 20 85 280 
6 Mecanică Agricolă 120 - 120 - - - 120 
7 Tehnologia Construcţiilor de 

Maşini 
185 - 185 140 

40 
180 365 

8 Chimie Industrială 140 - 140 70 45 115 255 
9 Metalurgie - 175 175 100 20 120 295 
10 Transporturi 120 15 135 50 20 70 205 
11 Institutul de Subingineri din 

Piteşti 
- - - 80 - 80 80 

 Institutul Politehnic din 
Bucureşti 

1490 190 1680 705 185 890 2570 
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spaþiu pentru bufet de 150 m2; corpul CA cu o suprafaþã desfãºuratã de 2800 m2,

cuprinzând laboratoarele de Rezistenþa materialelor.

I.P.B. ºi U.P.B. – Vedere din holul corpului AN

I.P.B. ºi U.P.B. – Corpul CD. Aici se aflã ºi sediul Facultãþii de Ingineria ºi Managementul

Sistemelor Tehnologice
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S-a cedat Ministerului Învãþãmântului imobilul din Calea Victoriei nr. 176,

cu o suprafaþã desfãºuratã de 945 m2.

În anul 1970 s-a încheiat „Înþelegerea între Institutul Politehnic din Bucureºti

ºi Institutul Politehnic din Gruzia „ Vladimir Ilici Lenin” Tibilisi, URSS”, care

prevedea schimburi anuale de 4 sãptãmâni x om ºi colaborarea pe teme de interes

comun: electronicã, tehnologia construcþiilor de maºini ºi transporturi.

În acelaºi an (1970), Henri Coandã, Doctor Honoris Causa al Institutului

Politehnic din Bucureºti, a fost ales membru titular al Academiei R. S. România.

În anul 1971 s-au fãcut urmãtoarele numiri de cadre didactice: Cristian

Pelecudi (teoria mecanismelor), Radu Bogdan (organe de maºini), Victor Pimsner

(termotehnicãã ºi maºini termice), Ion Grãdiºteanu (economie politicã), Ion

ªerbãnescu (socialism ºtiinþific), Cãlin Adrian Vasilescu (motoare cu ardere

internã), Virgil Nicolae Constantinescu (aeronave ºi instalaþii de bord), Laurenþiu

Sofroni (turnãtorie ºi foraje) ºi Petru Baltã (silicaþi ºi compuºi oxidici), profesori;

Dionisie Crãifãleanu (rezistenþa materialelor I), Petre Dodoc (organe de maºini),

Paul Dan Cristea (electrotehnicã II), Viorica Hortopan (electrotehnicã III), Nicolae

Pãnoiu (cazane ºi turbine cu aburi), Nicolae Apostolescu (motoare cu ardere

internã), Dolphi Drimer (tehnologia metalelor), Constantin Ciocârdia (tehnologia

construcþiilor de maºini), Sanda Oprea (siderurgie), Moise Ienciu (metalurgia

metalelor neferoase), Gherghina Tudorache (tehnologia substanþelor anorganice),

Iuliu Pogany (chimia organicã), Frumuzache Barca (tehnologia organicã,

combustibili ºi poligrafie), conferenþiari; Diana-Norma Moisil (fizica I), Dumitru

Tudor (organe de maºini), Ion Seteanu (maºini hidraulice), Virgil Bogdan

(geometrie descriptivã ºi desen I), ªtefan Andreescu, Maria Beloiu ºi Elena

Camaican (educaþie fizicã ºi sport), Aurel Stoicescu (autovehicule rutiere), Mihai

Ionescu (maºini electrice), Ion Bãnicã (telefonie), Eugen Cazimirovici (siderurgie),

Alin Bãrbulescu (silicaþi ºi compuºi oxidici), Gbeorghe Iordache (procedee ºi

aparate), Ilie Ionescu (automobile, Institutul de Subingineri din Piteºti) ºi Ioan

Vucu (tehnologie generalã, Institutul de subingineri din Piteºti), ºefi de lucrãri;

Dumitru Filipescu ºi Dumitru Ilie (matematici I), Maria Lupu, Aura Stupar ºi

Nina Zaharescu (socialism ºtiinþific), lectori; Paul Sterian (fizica II), Alexandru

Mihai Frãþilã ºi Gheorghe Radu (rezistenþa materialelor II), Adriana Marinescu

(teoria mecanismelor), Gheorghe Antoniu, Ioan Filipoiu, Eugen Grecu ºi Sergio

Ioancenco (organe de maºini), Silviu Dumitriu (maºini hidraulice). Doina

Pascale-Gavrilescu ºi Cleante Petre Mihai (electrotehnicã II), Mircea Calotã ºi

RaduÞenovici (electrotehnicã III), Elena Alamoreanu; Sorin Aldea, Adrian Pascu,

Constantin Popescu, Mihai Stãnescu ºi Alexandrina Zgurã (geometrie descriptivã

ºi desen I), Ladislau David, Monica Perianu ºi Eugenia Ursu (geometrie descriptivã

ºi desen II), Dumitru Iacob (socialism ºtiinþific), Mihaela Cornea, Florian Dan

Golumbovoci ºi Cristian Suciu (organizare ºi planificare), Liana Paula Macovei,
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Rodica Paraschivescu, Maria Pârlea ºi Dana Sorana Urs (limbi strãine), Gheorghe

Ene ºi Mihaela Pãunescu (utilaj chimic), Lucian Mihãescu, Virgil Stanciu ºi Radu

Zitti (cazane ºi turbine cu aburi), Andrei Nicolae Belei, Nicolae Negurescu,

Constantin Panã, Marcel Popa, Gheorghe Ruse ºi Titi Turcoiu (motoare cu ardere

internã), Gheorghe Amza, Adrian Stere Paris ºi Petre Pavel Szel (tehnologia

metalelor), Marian Gheorghe, Iulian Luncaº, Florin Manolache ºi Corneliu Neagu

(tehnologia construcþiilor de maºini), Ion Maºalã ºi Ion Tãnase (maºini-unelte ºi

scule), Ion Pârlog ºi Gabriela Valentina Spineanu (maºini electrice), Ion Chiuþã,

Gheorghe Comãnescu, Florica Moldoveanu ºi Cãlin Mucichescu (centrale

electrice), Radu Enache (reþele electrice), Iancu Ceapã, Silvia Ciochinã, Sanda

Dumitrescu, Simona Manolache, Teodor Mihai Petrescu, Mircea Stoica ºi Raul

Vergulescu (radiocomunicaþii), Ioan Bacivarov, Anghel Fleºchiu, Marius Hâncu,

Adrian Manea, Anton Manolescu, Adrian Mihalache, Ioan Rusu, Mihai Dan Steriu

ºi Paul ªchiopu (tuburi electronice ºi tranzistoare), Irina Atanasiu ºi Valeriu

Cãpãþânã (electronicã aplicatã), Angelica Dogaru ºi Arabela Dana Petcu (tehnologie

electronicã ºi fiabilitate), Ion Eremia Albescu ºi Theodor Borangiu (automaticã

I), Dan Cautis, Ion Hohan ºi Alexandrina Monica Vasile (automaticã II), Mihai

Atodiroaiei, Dorin Florin Irimescu ºi Mircea Valeriu Petru (calculatoare), Viorel

Fodor ºi Avram Nicolae (siderurgie), Valeriu Jinescu (procedee ºi aparate), Corneliu

Tudose (limbi strãine, Institutul de Subingineri din Piteºti), Victor Rãdulescu

(tehnologia metalelor), Gabriela Virginia Costescu ºi Radu Dobrescu (tehnicã

generalã, Institutul de Subingineri din Piteºti), Gheorghe Mateescu (prelucrãri la

rece, Institutul de Subingineri din Piteºti), Gheorghe Dan Florin, Florin Ludofvid

Fardec ºi Mihai Rizoiu (automobile, Institutul de Subingineri din Piteºti), asistenþi.

În anul 1971 s-au pensionat urmãtoarele cadre didactice: Radu Constantin

Bãdescu, Dumitru Bârcã Gãlãþeanu, Mihai Botez, Gheorghe Costeanu, Elie

Carafoli, ªtefan Gheorghiu, Oscar Kreindler, Eugen Popovici, Adrian Stambuleanu,

Alexandru Stratilescu, Mihai Sarian, Lazãr Stoicescu, Corneliu Stamatescu ºi

Gabriela Þiþeica, profesori; Virgil Pavlu, Hugo Segal, Mihail Tãnãsescu, Constantin

Tomescu ºi Corneliu Tãnãsescu, conferenþþari; Viorica Creþoiu, lector; Fany Craus

ºi Gheorghe Niþescu, asistenþi.

S-au transferat în alte unitãþi urmãtoarele cadre didactice: Lily Jeanne

Nicolescu, conferenþiar; Mãrgãrit Mehedinþeanu ºi Gheorghe Olaru, ºefi de lucrãri;

Dumitru Buturuga, Luminiþa Badelita, Gheorghe Bãdoiu, Mircea Calotã, Mihai

Constantinescu, Anton Cocard, Marcela Iosep, Cecilia Lefter, Constantin Miuþã,

Henri Moscovici, Vasile Nanu, Mireille Popescu-Papu, Alexandru Silvian ºi Maria

Toma, asistenþi.

S-a desfãcut contractul de muncã urmãtoarelor cadre didactice: Ozias

Solomon ºi Nicolae Tipei, profesori; Marius Stoka, conferenþiar; Vili Austerman,

Adrian Cupºa ºi Constantin Neacºu, ºefi de lucrãri; Rodica Trandafir, lector;
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Mugurel Badea, Constantin Burlacu, Ion Lucian Cipere, Alexandru Dãbuleanu,

Ileana Fetiþa ºi Horia Metin, asistenþi.

Au încetat din viaþã urmãtoarele cadre didactice: Ion Agârbiceanu, Martin

Bercovici, Zoltan Duca, Dumitru Ionescu, Ion ªtefãnescu ºi Marcel Sandu,

profesori; Vasile Nicolau, conferenþiar ºi Adrian Ungureanu, asistent.

În urma pensionãrii sau decesului unor ºefi de catedrã, urmãtoarele cadre

didactice au fost numite, la 1 octombrie 1971 (Adresa MEI nr. 33826/1 oct. 1971),

ca ºefi de catedrã pe posturile rãmase vacante:

– conf. Alexadru Dãnescu, Catedra de Termotehnicã;

– prof. Nicolae Gheorghiu, Catedra de Centrale Electrice;

– conf. Alexandru Nancu, Catedra de Transporturi ºi Telecomenzi Feroviare

– prof. Augustin Petre, Catedra de Aeronave ºi Instalaþii de Bord;

– conf. Ioan M. Popescu, Catedra de Fizicã I ºi Catedra de Fizicã II.

Prin Decretul nr. 95 din 16 martie 1971 s-a modificat articolul 16 din Decretul

nr. 1171/1968 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului învãþãmântului, în

sensul cã acest minister „... are în subordinea sa – instituþii de învãþãmânt ºi

educaþie; – institute de studii, cercetãri ºi proiectãri; – de informare ºi

documentare; – biblioteci, organizaþii economice ºi întreprinderi”. Aceastã

modificare s-a impus datoritã necesitãþilor de informare a cadrelor didactice,

cercetãtorilor ºi studenþilor în problemele generale ale pedagogiei, învãþãmântului

ºi ºtiinþei, domenii de care alte centre de documentare nu se ocupã...

Legea nr. 2 din 18 martie 1971 privind „perfecþionarea pregãtirii

profesionale a lucrãrilor din unitãþile socialiste”, urmãreºte: – împrospãtarea ºi

îmbogãþirea sistematicã a cunoºtinþelor profesionale, – obþinerea unei calificãri

suplimentare pe lângã cea de bazã (policalificare), -schimbarea calificãrii când

profesia de bazã nu mai corespunde tehnicii moderne ºi structurii economice

(recalificare), – însuºirea unor metode ºi procedee moderne în domeniul

organizãrii. Se aratã cã perfecþionarea pregãtirii profesionale se realizeazã prin: –

instruirea la locul de muncã sub controlul ºefului direct; – cursuri organizate în

cadrul unitãþii sau a unor centre de perfecþionare; programe personale de

perfecþionare cu verificare periodicã; – stagii de specializare în unitatea proprie

sau în alte unitãþi din þarã sau strãinãtate; – absolvirea dupã încadrarea în post a

unor instituþii de învãþãmânt, inclusiv a învãþãmântului postuniveristar; – doctorat.

Cu privire la perfecþionarea personalului didactic din învãþãmântul superior,

legea prevede cã aceasta se realizeazã în principal, prin stagii de practicã ºi

specializare în unitãþi de producþie, de cercetare ºi proiectare.

În ceea ce priveºte învãþãmântul postuniversitar, legea prevede cã el se

organizeazã de Ministerul învãþãmântului în secþii sau facultãþi de specialitate în

cadrul instituþiilor de învãþãmânt superior sau în cadrul institutelor de

cercetare-proiectare.
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Perfecþionarea pregãtirii profesionale se desfãºoarã, de regulã, fãrã scoaterea

de la locul de muncã. Organizarea acþiunilor de perfecþionare cu scoaterea de la

locul de muncã se aprobã de ministere, celelalte organe centrale sau comitetele

executive ale consiliilor populare. Absolvirea se certificã prin documente eliberate

de unitãþile socialiste în care s-au desfãºurat formele de perfecþionare.

Ministerele, celelalte organe centrale de stat ºi organele locale ale

administraþiei de stat ºi unitãþile subordonate acestora au obligaþia sã asigure

mijloacele materiale necesare activitãþii de perfecþionare.

Personalul de predare ºi instruire folosit în diferite forme de perfecþionare a

pregãtirii profesionale a lucrãtorilor, presteazã aceastã activitate ca obligaþie de

serviciu sau ca îndatorire cetãþeneascã, obºteascã.

La promovarea sau menþinerea pe post, atribuirea gradaþiilor ºi treptelor se

va þine seama atât de rezultatele obþinute în muncã, cât ºi de realizarea sarcinilor

privind perfecþionarea lor profesionalã.

Þinându-se seama de Hotãrârea Consiliului de Miniºtri nr. 775 din 30 iunie

1971 ºi avizul Comitetului de Stat al Planificãrii, Ministerul învãþãmântului a

stabilit urmãtorul „Plan de ºcolarizare pentru anul I pe anul universitar

1971-1972” la Institutul Politehnic din Bucureºti:

învăţământ de ingineri învăţământ de subingineri 
 

Facultatea cursuri 
de zi 

cursuri 
serale 

Total cursuri 
de zi 

cursuri 
serale 

Total 
Total 

(ingineri şi 
subingineri)  

1  Electrotehnică  100  –  100  40  25  65  165  

2  Energetică  140  –  140  120  20  140  280  

3  Electronica şi 
Telecomunicaţii  

250  –  250  50  25  75  325  

4  Automatică  190  –  190  –  –  –  190  

5  Mecanică  320  –  320  65  20  85  405  

6  Mecani
că 
Agricol

100  –  100  –  –  –  100  

7  Tehnologia 
Construcţiilo
r de Maşini  

200  –  200  130  40  170  370  

8  Chimie 
Industria
lă

140  –  140  110  45  155  295  

9  Metalurgie  150  –  150  –  –  –  150  

10  Transporturi  120  –  120  60  20  80  200  
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În anul 1971 s-au dat în folosinþã urmãtoarele spaþii de învãþãmânt la noul

local al Institutului Politehnic din Bucureºti din Splaiul Independenþei nr. 313:

corpul R cu o suprafaþã desfãºuratã de 9950 m2, cuprinzând catedrele fãrã

laboratoare (matematici l, matematici 2, matematici 3, filosofie, economie politicã,

socialism ºtiinþific, pedagogie ºi limbi strãine, educaþie fizicã), spaþii administra-

tive pentru rectorat, serviciile funcþionale ºi un restaurant cu autoservire la ultimul

etaj, corpul CB pentru profilul mecanic cu o suprafaþã desfãºuratã de 7030 m2,

cuprinzând opt sãli de seminar cu 24 de locuri fiecare, patru sãli de curs cu 70 de

locuri fiecare ºi 31 de sãli de desen ºi proiecte cu 24 de locuri fiecare; corpul CD

pentru profilul mecanic, cu o suprafaþã desfãºuratã de 5020 m2, cuprinzând un

amfiteatru de 250 locuri, un amfiteatru de 125 locuri, douã amfiteatre de 100 de

11  Institutul de 
Subingineri din 
Piteşti  

–  –  –  120  40  160  160  

Institutul Politehnic 
din Bucureşti 
(total)  

1710  –  1710  695  235  930  2640  

 

I.P.B. ºi U.P.B. – Corpul R – Clãdirea Rectoratului
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locuri, un vestiar pentru studenþi cu o suprafaþã de 750 m2, spaþii pentru decanatul

ºi secretariatul Facultãþii de Tehnologia Construcþiilor de Maºini cu suprafaþa totalã

de 230 m2; corpul CE pentru profilul mecanic cu o suprafaþã desfãºuratã de 2915

m2, cuprinzând laboratoare pentru Catedra de Tehnologia Construcþiilor de Maºini,

Catedra de Tehnologia Materialelor, Catedra de Maºini – Unelte ºi Scule, precum

ºi Biblioteca Profilului Mecanic cuprinzând o salã de lecturã ºi depozite de cãrþi;

Centrul de calcul cu o suprafaþã desfãºuratã de 2085 m2.

În acelaºi an (1971), Institutul Politehnic din Bucureºti a predat Ministerului

învãþãmântului: - etajele l ºi 2 din imobilul aflat pe Bulevardul l Mai nr.108; –

imobilul din strada ªtefan Furtunã nr.125, cu o suprafaþã de 2520 m2, – imobilul

din strada Mihail Moxa nr. 3-5, cu o suprafaþã de 9410 m2, spaþii de învãþãmânt ºi

cãminul nr. 3 din Calea Griviþei nr. 130.

Hotãrârea Consiliului de Miniºtri nr. 1244 din 7 octombrie 1971 stabileºte

ca începând cu anul universitar 1971-1972, în cadrul Institutului Politehnic din

Bucureºti sã se înfiinþeze Facultatea de Construcþii Aerospaþiale. Prin aceeaºi

hotãrâre, nomenclatorul de specialitãþi pentru învãþãmântul de ingineri s-a

completat cu specialitãþile: – aeronave; – sisteme de propulsie ºi – instalaþii de

bord.

Prin ordinul Ministerului învãþãmântului nr. 7465/1971 în Institutul

Politehnic din Bucureºti s-a înfiinþat „Colectivul de cercetare pentru tehnologia

chimicã de bazã ºi inhibitori de coroziune’“ pe lângã Catedra de Tehnologie

Chimicã Organicã.

În anul 1971 s-a încheiat un contract de „Service” între Institutul Politehnic

din Bucureºti ºi firma Philips de aparate electronice de mãsurã ºi control din Olanda.

Acest „service” a funcþionat în cadrul Centrului de producþie ºi ntreþinere a

mijloacelor de învãþãmânt din cadrul Institutului Politehnic din Bucureºti.

În anul 1972 s-au fãcut urmãtoarele numiri de cadre didactice: Aurel Cleja

(socialism ºtiinþific), Aurel Oprean (maºini-unelte ºi scule), George Rulea

(radiocomunicaþii), Simion Taigur (tehnologie electronicã ºi fiabilitate) ºi Adelaida

Mateescu (telefonie ºi telegrafie), profesori; Gheorghe Rãdulescu (organe de

maºini), Vsevolod Redcenco (termotehnicã ºi maºini termice), Maria Petrescu

(metalurgie fizicã), ªtefan Cruceru (economie politicã), Vladimir Kraft (organizare

ºi planificare), Gheorghe Zgurã (tehnologia construcþiilor de maºini ºi tehnologia

metalelor), Ion Gheghea (maºini-unelte ºi scule), Ilie Boicu (transporturi ºi

telecomenzi feroviare), Ioan Constantin (telecomenzi feroviare), Alexandru-ªtefan

Preda (radiocomunicaþii), Ion Nicolae Anton Poner, Ion Teodorescu ºi Constantin

Radu Gavril Zaciu (electronicã aplicatã), Nicolae Necula (telefonie ºi telegrafie),

Vlad ªtefãniþã Ionescu ºi Mihai Tertiºco (automaticã II), Cornelia Bejan (chimie

anorganicã ºi analiticã), Ionel Constantinescu (tehnologia substanþelor anorganice),

Ortansa Landauer ºi Ion Rãducanu (chimie fizicã ºi electrochimie), Emil Danciu
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(procedee ºi aparate) ºi Gheorghe Constantinescu (chimie generalã), conferenþiari;

Alexandru M. Preda (fizicã), Neculai Stere (organe de maºini), Gheorghe Zidaru

(maºini hidraulice), Horia Cãtãlin Gavril (electrotehnicã II), Constantin

Dumitrescu, Hildegard Hubert ºi Mihai Ursache (metalurgie fizicã), Grigore

Costescu ºi Moise Maksai (educaþie fizicã ºi sport), Valeriu Jinescu (utilaj chimic),

ªerban Raicu (transporturi feroviare), Stelian Gãletuºe (aeronave ºi instalaþii de

bord), Silvian Atanasiu ºi Rãzvan Mãgureanu (maºini electrice), Paul Dinculescu

(mãsuri ºi aparate electrice), Alexandru Selinski (centrale electrice), Ion Luchian

(radiocomunicaþii), Dan Dascãlu ºi Ion Drãghici (tuburi electronice ºi tranzistoare),

Vasile Buzuloiu (electronicã aplicatã), Liviu Ionescu ºi Eugen Suhareanu (telefonie

ºi telegrafie), Maria Ana Necula (calculatoare), Edmond Berceanu (siderurgie),

Nicolae Panait ºi Dragoº Taloi (metalurgia metalelor neferoase), Eugen Ion

Sãlceanu ºi Ion Zaharia (tehnologia substanþelor anorganice), Dezideriu Mircea

Banciu (chimie organicã), Emilian Baciu, Ioana Capatino, Valeria Pop, Longin

Ungurelu ºi Mihai Zissu (automobile – Institutul de Subingineri din Piteºti), ºef

de lucrãri; Zaharia Stoian (matematici II), Eftimie Grecu ºi Dorel Homentcovschi

(matematici III), Ion Ciurea (economie politicã – Institutul de Subingineri din

Piteºti), Tudor Marinescu ºi Maria Nãstase-Georgescu (socialism ºtiinþific), lectori;

ªtefan Dincã (matematici III), Maria Gheorghe ºi Viorica Iacob (matematici III),

Doru Gabriel Alexandriu ºi Alexandru Nicolae Lupaºcu (fizicã), Dan Nicolae Borza

(rezistenþa materialelor), Ionel Gelu Ionescu (electrotehnicã II), Mihai Ovidiu

Cojocaru (metalurgie fizicã), Dumitru Marin ºi Petre Popa (geometrie descriptivã

ºi desen), Florica Diaconu, Nataliþa Doina Muºat, Georgeta Ploieºteanu ºi Elena

Zamfirescu (filosofie), Aura Cecilia Gogoneaþã ºi ªtefan Marinescu (economie

politicã), Angela Banciu, Lucia Badulescu ºi ªerban Lanescu (socialism ºtiinþific),

Dumitru Constantin (organizare ºi planificare), Radu Gabriel Mateescu, Ana Nicu,

Aurora Niculescu, Ionela Alexandra Orghidan, Irina Sepeanu, Doina Irina Simion

ºi Irina Ruxandra Sturzu (limbi strãine), Ion Herman ºi Nicolae Rotam (educaþie

fizicã ºi sport), Cristian Nicolae Andreescu ºi Dumitru Nedelcu (motoare cu ardere

internã), Theodor Coloyanis, Dinu Mihai Comãnescu, Doru Virgil Pousan ºi Maria

Tensan (tehnologia metalelor), Constantin Militaru, Gheorghe Sindilã ºi Constantin

Stãncescu (tehnologia construcþiilor de maºini), Nicolae Predincea (maºini unelte

ºi scule), Mihai Boyer ºi Nicolae I. Stan (maºini agricole), Mircea Ion Oprean

(autovehicule rutiere), Vasile Nicolae Constantinescu ºi Gheorghe Sergiu Sidon

(aeronave ºi instalaþii de bord), Costin Cepiºcã (mãsuri ºi aparate electrice), Gabriel

Bazacliu ºi Ialorin Gheora (centrale electrice), Ion Sorin Octav Hurdubeþiu, Maria

Ileana Marega, Bogdan Nicoarã ºi Nicolae Stan (reþele electrice), Augustin Iuoros

(radiocomunicaþii), Gheorghe Brezeanu ºi Gheorghe ªtefan (tuburi electronice ºi

tranzistoare), Mihai Vârtosu (electronicã aplicatã), Mihai Brânzan (tehnologie

electronicã ºi fiabilitate), Valentin Sgârciu ºi Sever ªerban (automaticã I), Petre
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Gheorghe Stoica (automaticã II), Virgil Dorin Gligor, Eugenia Kalisz, Tiberiu

Popescu, Alexandru Soceanu ºi Nicolae Tãpuº (calculatoare), Ion Constantin ºi

Liliana Taloi (metalurgia metalelor neferoase), Enrich Muller (turnãtorie ºi forje),

Gheorghe Hubcã ºi Maria Olteanu (tehnologia chimicã organicã), Ecaterina

Andronescu (silicaþi ºi compuºi oxidici), Romulus Dima ºi Maria Dina (procedee

ºi aparate), Vasile Rãdulescu, Nicolae Sãnduleanu, Ion Tabacu ºi Nora Tamaº

(automobile – Institutul de Subingineri din Piteºti), asistenþi.

În anul 1972 s-au pensionat urmãtoarele cadre didactice: Aurel Ianu, Elena

Murgulescu ºi Andrei Petrovici, profesori; Ion Miu, Gheorghe Simionescu ºi ªtefan

Turi, conferenþiari; Petre Boarnã, Mircea Feraru, Nicolae Golcenco, Vasile Pârvu

ºi Livia Thomas, ºefi de lucrãri; Viorica Dãnilã ºi Victoria Zlãtescu, lectori.

Au fost transferate la alte unitãþi urmãtoarele cadre didactice ale Institutului

Politehnic din Bucureºti: Mihai Aelenei, Adrian Bãrbulescu, Gheorghe Cotau,

Dumitru Coman, Mircea Dumitru, Vasile Gatino, Viorica Manu, Radu Gabriel

Mateescu, Tudor Macu, Vasilica Novac ºi Stancu Tãtaru, asistenþi.

S-a desfãcut contractul de muncã urmãtoarelor cadre didactice: Elena Vexler,

conferenþiar, Diana Dimitriu, Simon Mariana Petrovici; Nicoleta Stãnescu ºi Cecilia

Solomonescu, asistenþi.

A încetat din viaþã, în anul 1972, profesorul Constantin C. Teodorescu.

Prin ordinul Ministerului Educaþiei ºi învãþãmântului nr. 82 din l februarie

1972, profesorul Iosif Tripºa a fost eliberat din funcþia de decan al Facultãþii de

Metalurgie.

Prin ordinul Ministerului Educaþiei ºi învãþãmântului nr. 206 din 9 februarie

1972, profesorul Gh. Th Gheorghiu a fost numit decan al Facultãþii de Transporturi

în locul profesorului Nicolae Manolescu.

În aprilie 1972, Catedra de Fizicã II de la Facultatea de Electronicã ºi

Telecomunicaþii a fuzionat cu Catedra de Fizicã I de la Facultatea de Energeticã,

luând fiinþã Catedra de Fizicã, aceasta aparþinând de Facultatea de Construcþii

Aerospaþiale. A rãmas, în continuare, ºef de catedrã (numit în octombrie 1971 la

ambele catedre), conferenþiarul Ioan M. Popescu.

Radu P. Voinea este nãscut în 24 mai 1923 la Craiova ºi a decedat în 2010 la

Bucureºti. A absolvit Politehnica din Bucureºti în anul 1946. Dupã absolvire a

fost cadru didactic la Politehnica din Bucureºti, Institutul Politehnic din Bucureºti

ºi Universitatea „Politehnica” din Bucureºti. În 1964–1967 a fost prorector ºi în

1972–1981 a fost rector al Institutului Politehnica din Bucureºti.

În cursul lunilor aprilie ºi mai 1972 au avut loc adunãri generale ale cadrelor

didactice de analizã a activitãþii cadrelor de conducere în perioada 1968 – 1972 ºi

de alegeri. Pe baza propunerilor fãcute (trei propuneri pentru fiecare funcþie),

Ministerul Educaþiei ºi Învãþãmântului a numit urmãtoarele cadre de conducere:

profesorul Radu Voinea, rector; prof. Suzana Gâdea, prof. Alexandru Dãnescu,

conf. Mircea Stelian Petrescu, conf. Jean Moncea ºi prof. Alexandru Popa,
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prorectori; profesorul Constantin Mocanu, decan al Facultãþii de Electrotehnicã;

conferenþiarul Alexandru Diacon, decan al Facultãþii de Energeticã; profesorul

Sergiu Cãlin, decan al Facultãþii de Automaticã, profesorul Vasile Cãtuneanu, decan

al Facultãþii de Electronicã ºi Telecomunicaþii; conferenþiarul Gheorghe

Diaconescu, decan al facultãþii de Mecanicã; conferenþiarul Marcel Segãrceanu,

decan al Facultãþii de Mecanicã Agricolã; profesorul Aurel Oprean, decan al

Facultãþii de Tehnologia Construcþiilor de Maºini; profesorul Victor Pimsner, decan

al Facultãþii de Construcþii Aerospaþiale; confe-

renþiarul ªtefan Sebeºanu, decan al Facultãþii de

Transporturi; profesorul Octavian Floarea, decan al

Facultãþii de Chimie Industrialã; profesorul Gheorghe

Potincu, decan al Institutului de Subingineri din

Piteºti. Senatul constituit a ales secretarul ºtiinþific al

acestuia.

Având la bazã Hotãrârea Consiliului de

Miniºtri nr. 698 din 26 iunie 1972, Ministerul

Educaþiei ºi învãþãmântului a aprobat pentru Institutul

Politehnic din Bucureºti urmãtorul „Plan de

ºcolarizare pentru anul I, pe anul universitar

1972-1973":Radu P. Voinea (1923–2010)

 Facultatea învăţământ de ingineri învăţământ de subingineri Total (ingineri şi 
subingineri)  

 
 

 
 

cursuri 
de zi 

cursuri 
serale 

Total cursuri 
de zi 

cursuri 
serale 

Total  
 

1  Electrotehnică  100  –  100 45  20  65  165  

2  Energetică 185  –  185 70  20  90  275  

3  Automatică 200  –  200  –  –  –  200  

4  Electronică   şi 
Telecomunicaţii  

250  –  250  100  20  120  370  

5  Mecanică  220  –  220  90  20  110  330  

6  Mecanică 
Agricolă  

100  –  100  –  –  –  100  

7  Tehnologia 
Construcţiilor de 
Maşini  

200  –  200  105  30  135  335  
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Þinând seama de normele stabilite de Ministerul Educaþiei ºi Învãþãmântului

(facultãþile cu mai mult de 750 de studenþi sã aibã un prodecan ºi cele cu mai mult

de 1500 de studenþi sã aibã doi prodecani) prin ordinele rectorului nr. 46 din 9

octombrie 1972 ºi nr. 68 din l noiembrie 1972, la propunerile consiliilor profesorale,

au fost numiþi urmãtorii prodecani: ºeful de lucrãri Gheorghe Tunsoiu la Facultatea

de Electrotehnicã; conferenþiarii Ion Teodorescu ºi Nicolae Necula la Facultatea

de Electronicã ºi Telecomunicaþii; conferenþiarul Nicolae Sprânceanã la Facultatea

de Automaticã; conferenþiarul Ion lordãnescu ºi ºeful de lucrãri Aureliu Leca la

Facultatea de Energeticã; ºefii de lucrãri Andrei Manole ºi Stoian Anghel Petrescu

la Facultatea de Mecanicã; conferenþiarii Ion Gheghea ºi Gheorghe Zgurã la

Facultatea Tehnologia Construcþiilor de Maºini; conferenþiarul Dimitrie Rebuºapcã

la Facultatea de Transporturi; conferenþiarul Ion Dragomir la Facultatea de

Metalurgie, ºefii de lucrãri Radu Avram ºi Sorin Roºca la Facultatea de Chimie

Industrialã.

Hotãrârea Consiliului de Miniºtri nr. 1320 din 7 noiembrie 1972 „privind

îmbunãtãþirea învãþãmântului seral pentru subingineri” prevede urmãtoarele: –

organizarea unui asemenea învãþãmânt, începând cu data de 10 decembrie 1972,

pe lângã marile întreprinderi, ca secþii ale instituþiilor de învãþãmânt superior aflate

în subordinea Ministerul Educaþiei ºi Învãþãmântului ºi a ministerelor sau organelor

centrale pentru care se pregãtesc specialiºti; – studenþii secþiilor serale se recruteazã

prin concurs de admitere dintre muncitori, maiºtri ºi tehnicieni care lucreazã în

specialitatea secþiei în care urmeazã a se specializa ºi care îndeplinesc condiþiile

de studii pentru a fi admiºi în învãþãmântul superior; – studenþii vor încheia un

contract cu întreprinderile în care sunt salariaþi, prin care se angajeazã sã lucreze

timp de cinci ani dupã terminarea studiilor în întreprinderile la care 1-au trimis la

studii; – spaþiile de învãþãmânt, utilajele, aparatura necesarã funcþionãrii secþiilor

serale, se asigurã de ministerele interesate prin întreprinderile pe lângã care

8  Chimie 
Industrială  

140  –  140  115  45  160  300  

9  Metalurgie  190  –  190  70  20  90  280  

10  Construcţii 
Aerospaţiale  

115  –  115  –  –  –  115  

11  Transporturi  90  –  90  –  –  –  90  

12  Institutul de 
Subingineri din 
Piteşti  

–  –  –  200  25  225  225  

Institutul Politehnic din 
Bucureşti (total)  

1790  –  1790  795  200  995  2785  
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funcþioneazã aceste secþii; - personalul didactic din învãþãmântul superior va avea

sarcini normate atât la instituþiile de învãþãmânt superior de care aparþine, cât ºi la

secþiile serale de pe lângã întreprinderi.

În anexa la Hotãrârea Consiliului de Miniºtri se prevãd urmãtoarele secþii

atribuite Institutului Politehnic din Bucureºti:

1. Uzina „23 august” din Bucureºti, pentru pregãtirea în specialitatea

„Deformãri plastice ºi tratamente termice”, 40 locuri;

2. Întreprinderea de întreþinere ºi reparaþii utilaje de calcul din Bucureºti,

pentru pregãtirea în specialitatea „Electronicã aplicatã”, 60 locuri;

3. Industria Opticã Românã, pentru pregãtirea în specialitatea „Mecanicã

finã”, 40 locuri;

4. Uzina de Maºini Electrice din Bucureºti, pentru pregãtirea în specialitatea

„Electrotehnicã”, 60 locuri;

5. Fabrica de maºini unelte ºi agregate din Bucureºti, pentru pregãtirea în

specialitatea „Tehnologia pregãtirii la rece”, 40 locuri;

6. Centrala industrialã de aluminiu din Slatina, pentru pregãtirea în

specialitatea „Metalurgia metalelor neferoase”, 40 locuri;

7. Combinatul chimic din Fãgãraº, pentru pregãtirea în specialitatea

„Tehnologia chimicã anorganicã», 40 locuri;

8. Combinatul chimic din Fãgãraº, pentru pregãtirea în specialitatea

„Tehnologia chimicã organicã”, 40 locuri;

9. Combinatul chimic din Fãgãraº, pentru pregãtirea în specialitatea „Utilaj

chimic”, 40 locuri;

10. Grupul industrial petrochimic din Piteºti, pentru pregãtirea în

specialitatea „Tehnologia chimicã a macromoleculelor”, 40 locuri;

11. Grupul industrial de chimie din Râmnicul Vâlcea, pentru pregãtirea în

specialitatea „Tehnologia chimicã anorganicã”, 40 locuri;

12. Întreprinderea «Electrocentrale» din Bucureºti, pentru pregãtirea în

specialitatea „Termoenergeticã (centrale termice)”, 40 locuri;

13. Întreprinderea de distribuþie a energiei din Bucureºti, pentru pregãtirea

în specialitatea „Electroenergeticã (reþele electrice)”, 40 locuri;

14. Uzinele mecanice de material rulant „Griviþa Roºie” din Bucureºti, pentru

pregãtirea în specialitatea „Material rulant”, 40 locuri;

15. Întreprinderea „Tehnoconstrucþia” din Bucureºti, pentru pregãtirea în

specialitatea „Telefonie, telegrafie”, 40 locuri;

16. Combinatul de industrializarea lemnului din Pipera, Municipiul

Bucureºti, pentru pregãtirea în specialitatea „Industrializarea lemnului”, 40 locuri;

17. Grupul de uzine pentru producþia de utilaje ºi piese de schimb din

Bucureºti, pentru pregãtirea în specialitatea „Utilaje pentru industria materialelor

de construcþii1”, 40 locuri;
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18. Fabrica de geamuri din Buzãu, pentru pregãtirea în specialitatea „Utilaje

pentru industria materialelor de construcþii”, 40 locuri;

Ca urmare a acestei hotãrâri a Consiliului de Miniºtri, în luna decembrie

1972 a avut loc un concurs de admitere la secþiile serale înfiinþate pe lângã

întreprinderi ºi au început cursurile serale de subingineri.

Prin ordinul Ministerului Educaþiei ºi învãþãmântului nr. 2655, din 22

decembrie 1972, profesorul Constantin Bãlã a fost elibereat din funcþia de prorector

ºi au fost numiþi în funcþia de prorectori, urmãtoarele cadre didactice: Alexandru

Dãnescu ºi Suzana Gâdea, profesori; Jean Moncea ºi Mircea Stelian Petrescu,

conferenþiari.

În anul 1972, Institutul Politehnic din Bucureºti a încheiat o colaborare cu

ªcoala Superioarã Tehnicã de Transporturi din Zilina (R. S. Cehoslovacia), în

cadrul cãreia se prevãd schimburi de cadre didactice pe o duratã de patru sãptãmâni

anual ºi colaborãri ºtiinþifice în domeniul transporturilor. Înþelegerea a fost

încheiatã pe o duratã de patru ani cu posibilitatea de prelungire, dacã nici una

dintre pãrþi nu o denunþã.

În anul 1972 au fost cedate Ministerul Educaþiei ºi Învãþãmântului ºi etajele

3, 4 ºi 5 ale imobilului (adicã întregul imobil) din Bulevardul l Mai nr. 108,

totalizând, cu spaþiile cedate în anul 1971, o suprafaþã de 6564 m2, spaþii de

învãþãmânt.

În anul 1973 s-au fãcut urmãtoarele numiri de cadre didactice: Valter Vasile

Olariu (matematici I), Teodor Mladinescu (organe de maºini), Alexandru George

Diaconu (hidraulicã ºi maºini hidraulice), Alexandru Dãnescu (termotehnicã ºi

maºini termice), Crãciun Guþã (aeronave), Alfons Ifrim (maºini electrice), Vasile

Corlãþeanu (tehnologie electronicã ºi fiabilitate), Eugen Barbu Eneea (telefonie ºi

telegrafie) ºi Alexandru Balaban (chimie organicã), profesori; Octavian Stãnãºilã

(matematici II), Mariana Coroi (matematici III), Pãun Antonescu (mecanica ºi

teoria mecanismelor), Viorica Varga (socialism ºtiinþific), ªtefan Bârlea (organizare

ºi conducere industrialã) ºi Mihail Adrian (siderurgie), conferenþiari; Eugen

Stãncioiu ºi Mariana Teodorescu (educaþie fizicã ºi sport), Constantin Neaga

(cazane ºi turbine cu aburi), Aurel Dobramis (maºini electrice), Gabriel Vasilescu

(tuburi electronice ºi tranzistoare), Adrian Traian Murgan ºi Iuliana Spânu

(electronicã aplicatã), Eugen Rusu (siderurgie), Petru Moldovan ºi Iosif Nagy

(metalurgia metalelor neferoase), Ligia Stoica (chimie anorganicã ºi analiticã),

Teodor Mihai Ionescu (automobile, Institutul de Subingineri din Piteºti) ºi Victor

Rãdulescu (tehnologia prelucrãilor la rece, Institutul de Subingineri din Piteºti),

ºefi de lucrãri; Valeriu Prepeliþã (matematici I), Mariana Craiu ºi Vasile Tãnase

(matematici III) ºi Liana Nicuþã (limbi strãine), lectori; Ligia Lucia Brânzãnescu

ºi Ioana Hurtopeanu (matematici I), Ana Niþã (matematici II), Vasile Masgras

(matematici III), Barbu Grecu (mecanicã ºi teoria mecanismelor), Zaharia Morariu
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(organe de maºini), Ion Florea Hãnþilã ºi Aura Rodica Tuduce (electrotehnicã II),

Nicolae Ioniþã (economie politicã), Maria Berlo ºi Panorica Iliescu (socialism

ºtiinþific), Laura Aslan, Gabriel Dan, Sorin Baciu, Galina Bãdica, Doina Borza,

Valentina Dogmarova, Ninel Dulgheru, Mariana Marinescu, Lãcrãmioara Radeº

ºi Ion Sãraru (limbi strãine), Suzana Szabados ºi Mircea Vasilescu (educaþie fizicã

ºi sport), Constantin Tacã (mecanicã finã), Aurel Viºan (tehnologia construcþiilor

de maºini), Nicolae Bejan (material rulant), Cãtãlin Dumitriu (reþele electrice),

Nicolae Virgil Tomescu (electronicã aplicatã), Trandafir Moisa (calculatoare),

Mihai Buzatu (metalurgia metalelor neferoase), Cãlin Aniºoiu, Ion Bumbeneci,

Vasile Dumitrescu ºi Filofteia Nuica (automobile – Institutul de Subingineri din

Piteºti), asistenþi.

În anul 1973 s-au pensionat urmãtoarele cadre didactice: Simion Taigar ºi

Gheorghe Vanci, profesori; Emil Gailov, Gheorghe Lelescu, Ion Lazaru, Oasis

Sacher, Mircea Tiucra ºi Florea Zarea, conferenþiari; Ecaterina Nicolescu, ºef de

lucrãri; Tatiana Rudner, asistent.

A fost transferatã, la altã unitate, Maria Olteanu, asistent.

S-a desfãcut contractul de muncã urmãtoarelor cadre didactice: Ioan Ponner,

conferenþiar; Ovidiu Lupºa, ºef de lucrãri; Vasile Popescu, lector; Gheorghe

Antoniu, Teodor Coloyamis, Gheorghe Niþu ºi Elena Zamfirescu, asistenþi.

Au încetat din viaþã urmãtoarele cadre didactice: Ovidiu Bolgiu ºi Dumitru

Tutunaru, profesori; Teodor Nineaca ºi Alexandrina Stanciu, asistenþi.

În anul 1973 se accentueazã cerinþa integrãrii învãþãmântului superior cu

cercetarea ºi producþia. „Realizãrile“ încep sã aparã, înainte de a se demara bine

acþiunea. De exemplu, în ianuarie 1973, rectorul Institutului Politehnic din

Bucureºti raporta cã în 1972, Politehnica bucureºteanã a avut 140 de contracte de

cercetare cu 120 de întreprinderi, s-au realizat 52 de brevete de invenþii, iar 80 %

(sic!) din proiectele de diplomã au avut ca teme probleme concrete din producþie,

propuse de întreprinderi.

Þinându-se seama de propunerile fãcute de conducerea Institutului Politehnic

din Bucureºti, Ministerul Educaþiei ºi Învãþãmântului a comunicat prin adresa nr

6962 din 13 martie 1973, cadrele didactice care au fost numite în funcþia de ºef de

catedrã, în anul universitar 1972-1973, începând cu data de l octombrie 1972:

1. Facultatea de Electrotehnicã: prof. Marcel Roºculeþ (Matematici III);

prof. Gheorghe Hortopan (Mãsuri ºi Aparate Electrice); prof. Remus Rãduleþ

(Electrotehnicã I); prof. Constantin Bãlã (Maºini Electrice) ºi conf. Ion Opriºescu

(Educaþie Fizicã ºi Sport).

2. Facultatea de Energeticã: prof. Nicolae Gheorghiu (Centrale Electrice),

prof. Dumitru Dumitrescu (Hidraulicã ºi Maºini Hidraulice); prof. Gleb Drãgan

(Reþele Electrice) ºi prof. Ion Stãncescu (Organizare ºi Conducere Industrialã).
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3. Facultatea de Automaticã: prof. Corneliu Penescu (Automaticã I); prof.

Sergiu Cãlin (Automaticã II); conf. Mircea Petrescu (Calculatoare) ºi prof. Marius

Preda (Electrotehnicã II).

4. Facultatea de Electronicã ºi Telecomunicaþii: prof. Gheorghe Popescu–

Cartianu(Tehnologie electronicã ºi fiabilitate); prof. Nicolae Marinescu

(Telefonie-Telegrafie); prof. Mihai Drãgãnescu (Tuburi Electronice ºi Tranzistoare)

ºi prof. Alexandru Spãtaru (Electronicã Aplicatã).

5. Facultatea de Mecanicã: prof. George Bãrãnescu (Motoare cu Ardere

Internã); conf. Dan Pavelescu (Organe de Maºini); prof. Mihail Renert (Utilaj

Chimic); prof. Traian Demian (Mecanicã Finã); prof. Mircea Postelinicescu

(Cazane ºi Turbine cu Aburi ºi Gaze) ºi prof. Alexandru Dãnescu (Termotehnicã

ºi Maºini Termice).

6. Facultatea de Construcþii Aerospaþiale: prof. Augustin Petre (Aeronave

ºi Instalaþii de Bord); conf. Ioan M. Popescu (Fizicã); conf. Ion Tudosescu

(Filosofie) ºi prof. Ion ªabac (Matematici II).

7. Facultatea de Tehnologia Construcþiilor de Maºini: profesor Gheorghe

Buzdugan (Rezistenþa Materialelor); prof. Emil Botez (Maºini-Unelte ºi Scule);

conf. Jean Moncea (Geometrie Descriptivã ºi Desen); conf. Voicu Tache

(Tehnologia Construcþiilor de Maºini ºi Tehnologia Metalelor).

8. Facultatea de Transporturi: prof. Gheorghe Th. Gheorghiu (matematici

I); prof. Alexandru Popa (Material Rulant); conf. Alexandru Nancu (Tehnica

Transporturilor ºi Telecomenzi Feroviare); lector Steluþa Ciungan (Limbi Strãine).

9. Facultatea de Mecanicã Agricolã: prof. Ion Grãdiºteanu (Economie

Politicã); prof. Radu Voinea (Mecanicã ºi Teoria Mecanismelor); conf. Marcel

Segãrceanu (Maºini Agricole).

10. Facultatea de Chimie Industrialã: conf. Eugen Pincovschi (Tehnologia

Substanþelor Anorganice); prof. Ecaterina Ciorãnescu-Neniþescu (Chimie

Organicã), prof. Iosif Drimuº (Tehnologia Chimicã Organicã), conf. Victor

Mãrculeþiu (Chimie Anorganicã ºi Analiticã), prof. Emilian Bratu (Procedee ºi

Aparate), prof. Ion Teoreanu (Tehnologia Silicaþilor ºi Compuºilor Oxidici), prof.

Solomon Sternbey (Chimie Fizicã ºi Electrochimie) ºi prof. Francisc Albert (Chimie

Generalã).

11. Facultatea de Metalurgie: prof. Suzana Gâdea (Metalurgie Fizicã,

Studiul Metalelor ºi Semiconductorilor), prof. Laurenþiu Sofroni (Turnãtorie-

Forjã); prof. Florea Oprea (Metalurgia Metalelor Neferoase ºi Prepararea Mine-

reurilor) ºi prof. Walter Roman (Socialism ªtiinþific).

12. Institutul de Subingineri din Piteºti: ºef de lucrãri Gheorghe Potincu

(Automobile).

Decretul nr. 278 din 11 mai 1973, care a intrat în vigoare cu data de l

octombrie 1973, a stabilit urmãtoarele norme unitare de structurã pentru instituþiile
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de învãþãmânt: – O facultate poate fi constituitã dacã în toþi anii de studii are

minimum 500 de studenþi (în învãþãmântul superior de patru sau cinci ani) sau

minimum 300 de studenþi (în învãþãmântul superior de trei ani); – Un institut

poate fi constituit dacã are cel puþin 1000 de studenþi; – Formaþia de bazã pentru

activitatea didacticã de predare este anul de studiu (cu minimum 75 de studenþi)

sau secþia de specializare (cu minim 50 de studenþi, în anul I de studii); – Formaþia

de bazã pentru seminarii este grupa (cu 25-30 de studenþi); -În funcþie de specificul

unor discipline, Ministerul Educaþiei ºi Învãþãmântului poate aproba grupe mai

mici, dar nu cu mai puþin de ºapte studenþi (lucrãri practice, proiecte); – Personalul

didactic de conducere este normat astfel: un rector pentru fiecare universitate,

institut cu personalitate juridicã, academie de studii ºi conservator; un post de

prorector la 1000-3000 de studenþi, doi prorectori la 3001-6000 de studenþi, trei

prorectori la 6001-12000 de studenþi ºi patru prorectori la peste 12000 de studenþi

(rectorii având obligaþia de a efectua cel puþin 50%, iar prorectorii 75% din

activitatea normatã sãptãmânal), un post de decan pentru fiecare facultate, un post

de prodecan la 750-1500 de studenþi, douã posturi de prodecan la peste 1500 de

studenþi (decanul având obligaþia de a efectua cel puþin 60%, iar prodecanul 80%

din activitatea sãptãmânalã); un ºef de catedrã la o catedrã constituitã în medie

din 25 cadre didactice; – Personalul didactic de predare se normeazã astfel: un

post didactic la 11 studenþi ca raport mediu pe þarã calculat pentru învãþãmântul

de zi, seral ºi fãrã frecvenþã, postuniversitar ºi doctorat, diferenþiat pe sectoare de

învãþãmânt de cãtre Ministerul Educaþiei ºi Învãþãmântului, 40 de ore de activitate

pe sãptãmânã în care intrã 16-18 ore de activitate didacticã directã cu studenþii, 6

ore de pregãtire a acestei activitãþi, 12 ore de activitate ºtiinþificã ºi 4-6 ore alte

activitãþi legate de procesul de instruire ºi de educare; – în cadrul activitãþii didactice

norma de predare este de 2-6 ore pentru profesor, 2-4 ore pentru conferenþiar ºi

1-3 ore pentru lector (ºef de lucrãri), iar diferenþa pânã la 16-18 ore se completeazã

cu activitãþi de seminarii, lucrãri aplicative, proiecte, examinãri, activitãþi de

conducere, îndrumare ºi control a practicii studenþilor; ora de predare se echivaleazã

cu douã ore de seminar, lucrãri aplicative ºi altele asemãnãtoare; – în învãþãmântul

postuniversitar ora se echivaleazã cu 1,5 ore din învãþãmântul universitar; –

Personalul de cercetare ºtiinþificã se normeazã cu un post de cercetare ºtiinþificã

în medie pe catedrã.

În anul 1973 Ministerul Educaþiei ºi Învãþãmântulului a hotãrât ca acele

cadre didactice care ocupau funcþii de conducere în institut (rector, prorector, decan

ºi prodecan) sau în afara instituþiei nu mai puteau rãmâne ºi în funcþia de ºef de

catedrã. Ca urmare, pe baza propunerilor fãcute de conducerea institutului ºi a

acordului Ministerul Educaþiei ºi Învãþãmântulului, comunicat cu adresa nr. 44994/

1973, au fost numiþi ca ºefi de catedrã, pe data de l aprilie 1973, urmãtoarele cadre

didactice:
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l. Facultatea de Electrotehnicã: prof. Andrei Þugulea (Electrotehnicã I), în

locul prof. Remus Rãduleþ;

2. Facultatea de Automaticã: conf. Mihai Tertiºco (Automaticã II), în locul

prof. Sergiu Cãlin ºi conf.Adrian Petrescu (Calculatoare), în locul conf. Mircea

Petrescu;

3. Facultatea de Electrotehnicã ºi Telecomunicaþii: conf. Reinhardt Piringer

(Tuburi Electronice ºi Tranzistoare), în locul prof. Mihai Drãgãnescu;

4. Facultatea de Mecanicã:: conf. Dan ªtefãnescu (Termotehnicã ºi Maºini

Termice), în locul prof. Alexandru Dãnescu;

5. Facultatea de Construcþii Aerospaþiale: conf Cornel Popa (Filosofie), în

locul prof. Ion Tudosescu;

6. Facultatea de Transporturi: conf. Chiriac Vasiliu (Material Rulant), în

locul prof. Alexandru Popa;

7. Facultatea de Mecanicã Agricolã: prof. Cristian Pelicudi (Mecanicã ºi

Teoria Mecanismelor), în locul prof. Radu Voinea;

8. Facultatea de Chimie Industrialã: prof. Margareta Avram (Chimie

Organicã) în locul prof. Ecaterina Ciorãnescu-Neniþescu;

9. Facultatea de Metalurgie: prof. Nicolae Geru (Metalurgie Fizicã, Studiul

Metalelor ºi Semiconductorilor) în locul prof. Suzana Gâdea ºi conf. Moise Ienciu

(Metalurgia Metalelor Neferoase) în locul prof. Florea Oprea.

În intervalul de timp 29-31 mai s-au desfãºurat la Institutul Politehnic din

Bucureºti, lucrãrile celei de-a IV-a Conferinþã Naþionalã de Acusticã organizatã

de Academia R. S. România. Conferinþa ºi-a desfãºurat lucrãrile pe patru secþii:

Combaterea zgomotului ºi vibraþiilor (43 comunicãri); Ultraacustica (45

comunicãri); Acustica arhitecturalã ºi a sãlilor (17 comunicãri) ºi Acustica

fiziologicã, psihologicã ºi biologicã (29 comunicãri). Au participat ºi specialiºti

din Belgia, Bulgaria, China,Cehoslovacia, Danemarca, Franþa, R. D. Germanã,

Polonia ºi Ungaria.

În intervalul 7-13 iunie 1973 s-au desfãºurat la Institutul Politehnic din

Bucureºti lucrãrile Primului Simpozion Internaþional de Mecanisme ºi Metode de

Proiectare cu Ajutorul Calculatorului al Federaþiei Internaþionale pentru Teoria

Maºinilor ºi Mecanismelor (IFTOMM), la care s-au prezentat 135 de comunicãri,

grupate pe trei secþii: Mecanisme plane (58 comunicri); Mecanisme spaþiale (43

comunicãri) ºi Mecanisme complexe (34 comunicãri). Au participat 99 specialiºti

din România ºi 53 specialiºti din Australia, Belgia, Bulgaria, Canada, Cehoslovacia,

R. D. Germanã, R. F. Germanã, India, Marea Britanie, Olanda, U.S.A., Ungaria ºi

URSS:

Þinând seama de Hotãrârea Consiliului de Miniºtri nr. 647/1973, Ministerul

Educaþiei ºi învãþãmântului a fixat urmãtorul „Plan de ºcolarizare în anul I, pe

anul universitar 1973-1974” pentru Institutul Politehnic din Bucureºti:
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Ca urmare a Decretului nr.278 din 11 mai 1973, în conformitate cu care

numãrul maxim de prorectori la un institut de învãþãmânt superior era de patru, la

data de l octombrie 1973 profesorul Alexandru Popa a fost eliberat din funcþia de

prorector.

Prin adresa Ministerului Educaþiei ºi învãþãmântului nr. 32733/1973, pe

data de 15 septembrie 1975 au fost numiþi urmãtorii ºefi de catedrã:

1. conf. Tudor Homoº (Organizare ºi Conducere Industrialã), Facultatea de

Energeticã;

2. conf. Dolphi Drimer (Tehnologia Metalelor), Facultatea de Tehnologia

Construcþiilor de Maºini.

În anul 1973 s-au dat în funcþiune urmãtoarele corpuri de clãdiri în localul

nou al Institutului Politehnic din Bucureºti, situat în Splaiul Independenþei nr.313:

corpul EA pentru profilul Electrotehnicã, cu o suprafaþã desfãºuratã de 5320 m2,

cuprinzând douã amfiteatre a 175 de locuri fiecare, laboratoare pentru Catedra de

Maºini Electrice ºi spaþii pentru decanatul ºi secretariatul Facultãþii de

Electrotehnicã; corpul EB pentru profilul Electrotehnicã, cu o suprafaþã desfãºuratã

de 5338 m2, cuprinzând laboratoarele pentru Catedra de Mãsuri ºi Aparate Electrice;

corpul JD pentru profilul Metalurgie ºi profilul Transporturi, cu o suprafaþã

învăţământ de 
subingineri 

 Facultatea  învăţământ de 
ingineri 

cursuri de zi 
cursuri 
de zi 

cursuri 
serale 

total 

 
Total 

1  Electrotehnică  100  80  50  130  230  ~  

2  Energetică  120  140  100  240  360  

3  Electronică şi 
Telecomunicaţii  

350  260  100  360  710  

4  Automatică  260  –  –  –  260  

5  Mecanică  260  170  250  420  680  

6  Mecanică Agricolă  100  –  50  50  150  

7  Tehnologia Construcţiilor de 
Maşini  

220  110  50  160  380  

8  Chimie Industrială  205  200  200  400  605  

9  Metalurgie  200  100  150  250  450  

10  Construcţii Aerospaţiale  110  –  –  –  110  

11  Transporturi  190  60  110  170  360  

12  Institutul de Subingineri din 
Piteşti  

–  180  100  280  280  

Institutul Politehnic din 
Bucureşti (total)  

2115  1300  1160  2460  4575  
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desfãºuratã de 1510 m2, cuprinzând laboratoarele secþiei de Autovehicule Rutiere

a Facultãþii de Transporturi.

În anul 1973 s-a încheiat o „Înþelegere de colaborare între Institutul

Politehnic din Bucureºti ºi ªcoala Superioarã Cehã din Praga” pe o duratã de trei

ani, cu posibilitãþi de prelungire dacã niciuna din pãrþi nu o denunþã. Aceastã

înþelegere prevede schimburi de cadre didactice în limita a ºase sãptãmâni x om

anual ºi colaborãri în domeniile electrotehnicii, electronicii, construcþiilor de maºini

ºi modelãrii arderii cãrbunilor.

În anul 1974, în cadrul Institutului Politehnic din Bucureºti, au fost numite

urmãtoarele cadre didactice: Ioan M. Popescu (Fizicã), Aurelian Stan ºi Dumitru

Voiculescu (Mecanicã ºi Teoria Mecanismelor), Mihail Buga (Rezistenþa

Materialelor), Dan Pavelescu (Organe de Maºini), Florin Manea (Electrotehnicã

II), Jean Moncea (Geometrie Descriptivã ºi Desen I), Ion Tudosescu (Filosofie),

Eugen Prahoveanu (Economie Politicã), Voicu Tache (Tehnologia Construcþiilor

de Maºni), ªtefãniþã Enache (Maºini-Unelte ºi Scule), Marcel Segãrceanu (Maºini

Agricole), Nicu Condacse ºi Chiriac Vasiliu (Material Rulant), Gheorghe Iacobescu

(Reþele Electrice), Mugur Sãvescu (Radiocomunicaþii), Reinhardt Piringer ºi

Roman Stere (Tuburi Electronice ºi Tranzistoare), Cristofor Vasiliu (Telefonie ºi

Telegrafie), Simion Florea (Automaticã I), Mircea Petrescu (Calculatoare), Ion

Intrarea principalã în corpurile J, unde se aflã ºi sediile Facultãþii de ªtiinþe ºi Ingineria Materialelor,

Facultãþii de Transporturi ºi Facultãþii de Inginerie în Limbi Strãine
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Dragomir ºi Silvia Vacu (Siderurgie), Iulian Oprescu ºi Vasile Popescu (Turnãtorie

ºi Forje), Eugen Pincovshi (Tehnologia Substanþelor Anorganice), Constantin Firoiu

ºi Iulia Georgescu (Chimie Fizicã) ºi Octavian Floarea (Procedee ºi Aparate),

profesori; Florica Munteanu-Pascal (Matematici I), Julieta Florea (Hidraulicã ºi

Maºini Hidraulice), Petru Ghenghea (Termotehnicã ºi Maºini Termice), Ion Matei

Ciric (Electrotehnicã I), Paul Precupeþu ºi Tacor Tacorian (Geometrie Descriptivã

ºi Desen I), Ion Enache (Geometrie Descriptivã ºi Desen II), Ana Katz, Ion Moraru

ºi Aneta Nuþu (Filosofie), Virgil Ionescu (Economie Politicã), Ludmila Farcaº

(Limbi Strãine), Andrei Manole (Motoare cu Ardere Internã), Constantin Dumitraº

ºi Aurel Brãgaru (Tehnologia Construcþiilor de Maºini), Victor-Cornel Tabãrã

(Maºini-Unelte ºi Scule), Valentin Scripnic (Maºini Agricole), Gheorghe Nichita

ºi Virgil Raicu (Material Rulant), Corneliu Berbente (Aeronave), Gheorghe Tunsoiu

(Maºini Electrice), Aureliu Leca (Centrale Electrice), Teodor Miclescu (Reþele

Electrice), Dumitru Stanomir (Radiocomunicaþii), Gabriel Ionescu (Automaticã

I), Ioan Dumitrache ºi Stelian Popescu (Automaticã II), Radu Avram ºi Sorin

Roºca (Chimie ºi Tehnologie Organicã), Agneta Bâtcã-Cerbu (Chimie Anorganicã),

Iudith Adorian ºi Cornelia Mateescu (Chimie Fizicã), conferenþiari; Radu Chiºleag,

Hristu Fuia, Petre Suciu ºi ªtefan Tudorache (Fizicã), Leonard Buda, Marius

Munteanu, Nicolae Pandrea, Ion Roºca ºi ªtefan Stanciu (Mecanicã ºi Teoria

Mecanismelor), Ion Constantinescu, Nicolae Iliescu ºi Mircea Radeº (Rezistenþa

Materialelor), Ioan Voica (Organe de Maºini), Valeriu-Nicolae Panaitescu

(Hidraulicã ºi Maºini Hidraulice), Mircea Marinescu ºi Stanca Trifan

(Termotehnicã ºi Maºini Termice), Emanuel Vasiliu (Electrotehnicã II), Marcel

Þapu (Geometrie Descriptivã ºi Desen I), Dan Ardelea (Organizare ºi Conducere

Industrialã), Andy Radu Ardeleanu, Nicolae Rãducanu ºi Florentina Tudorache

(Educaþie Fizicã ºi Sport), Gheorghe Calea, Ilie Isarie ºi Mihai Voicu (Tehnologia

Metalelor), Florian Drãgãnescu ºi Ion Gheorghe (Maºini-Unelte ºi Scule) ºi Erol

Murad (Maºini Agricole), Ion Ghiþã, Ion Hedeºiu, Nicolae Nistor ºi ªtefan

Tregublere (Material Rulant), Corneliu Alexandrescu ºi Silviu Stãnciulescu

(Transporturi ºi Telecomenzi Feroviare), Paul Marinescu (Aeronave ºi Instalaþii

de Bord), Ion Beºtea, Sorin Bucurenciu ºi Aurelian Crãciunescu (Maºini Electrice),

Gheorghe Titz ºi Vasile Truºcã (Mãsuri ºi Aparate Electrice), Victor Athanasovici

(Centrale Electrice), Eliza Gârleºteanu, Lucia Pantelimon ºi Maria Tudose (Reþele

Electrice), Gheorghe Stanciu (Tuburi Electronice ºi Tranzistoare), Tatiana

Rãdulescu ºi Maria Suhãreanu (Telefonie ºi Telegrafie), Emil Georgescu ºi

Constantin Niþu (Automaticã II), Nicolae Cupcea (Calculatoare), Gheorghe Voicu

(Siderurgie), Rodica Apostolescu, Aurelia Dumitrescu ºi Lucia Iuliana Tocaci

(Metalurgia Metalelor Neferoase), Eugenia Balotã, Laurenþiu Filipescu ºi Felicia

Þurcanu (Chimie ºi Tehnologie Anorganicã), Anisia Bota, Alexandru Cioabã ºi

Iosif Schiketantz (Chimie Organicã), Maria Georgescu ºi Mihai Taler (Silicaþi ºi
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Compuºi Oxidici), Tudora Badea, Doru Constantinescu, Maria Constantinescu ºi

Silvia Daneº (Chimie Fizicã ºi Electrochimie), ºefi de lucrãri; Constantin Cealera,

Corneliu Gârlaºu, Constantin Drãguºin, Constantin Radu ºi Gheorghe Mocicã

(Matematici I), Constantin M. Bucur ºi Paul Cocârlan (Matematici II), Florea

Gândac (Matematici III), Ioji Boniº, Marin Diaconu, Cornelia Olãrescu, Rozalia

Trandafiropol ºi Angela Vasiliu (Filosofie), Nicolae ªtefan Alecu, Teodor Bugaru,

Stelian Iordache ºi Ion Niþã (Economie Politicã), Elena Nicolae (Socialism

ªtiinþific), Irina Boldescu, Steluþa Ciungan, Zina Guþu, Elena Iliescu, Simona

Nistor, Florea Pascovici ºi Tatiana Topor-Georgescu (Limbi Strãine), lectori; Dan

Marin Radu (Automaticã II), Alexandru Pavel Vasilescu (Matematici III), Mihai

Marin (Metalurgie Fizicã), Lucia Sandovici (Organizare ºi Conducere Industrialã),

Mariana Csapo (Tehnologia Metalelor), Alexandru Iulian Stan (Transporturi ºi

Telecomenzi Feroviare), Andrei Silard (Tuburi Electronice ºi Tranzistoare), Monica

Popa Boiu (Tehnologie Electronicã ºi Fiabilitate), Rodica Maria Roman

(Metalurgia Metalelor Neferoase), Cezar Florenþ Bãlescu ºi Florin Gheorghiu

(Turnãtorie ºi Forje), Georgeta Grigoraº ºi Nicolae Radu (Chimie ºi Tehnologie

Organicã), Marcela Munteanu ºi Dorel Radu (Silicaþi ºi Compuºi Oxidici), Aura

Gref (Chimie Fizicã), Paul Vasilescu ºi Alexandru Eligiu Woinaroschi (Inginerie

Chimicã), Ilie Luca (Tehnologia Prelucrãrii la Rece -Institutul de Subingieri din

Piteºti), asistenþi.

Prin Decretul nr. 147-1974, Facultatea de Chimie de la Universitatea din

Bucureºti a trecut la Institutul Politehnic din Bucureºti, formând împreunã cu

Facultatea de Chimie Industrialã de la acest institut, „Institutul de Chimie’”. S-au

reorganizat catedrele de la ambele facultãþi contopindu-se, astfel încât la Institutul

de Chimie format urmau sã funcþioneze, în continuare, urmãtoarele catedre: 1.

-Catedra de Chimie ºi Tehnologie Chimicã Anorganicã; 2. – Catedra de Chimie ºi

Tehnologie Chimicã Organicã; 3. – Catedra de Tehnologia Silicaþilor ºi Compuºilor

Oxidici; 4. – Catedra de Chimie Analiticã; 5. – Catedra de Chimie Fizicã; 6. –

Catedra de Inginerie Chimicã.

Personalul transferat de la Universitatea din Bucureºti a fost încadrat în

catedrele generale ºi catedrele de specialitate ale Institutului Politehnic din

Bucureºti, dupã cum urmeazã:

- Catedra de Matematici III: Dumitru Firescu, profesor, Petre Ilie, lector;

Constantin Anghel, Arºin Antonescu, Paraschiv Balea ºi Gheorghe Potcovaru,

asistenþi;

- Catedra de Fizicã: Leonard Muller, conferenþiar; Ion Petre, ºef de lucrãri;

Mihai Catrinescu, Constantin Cioacã, Iolanda Mihai ºi Marinela Muller, asistenþi;

- Catedra de Filosofie:: Elena Bellu, conferenþiar;

- Catedra de Socialism ªtiinþific: Marcel Voinescu, lector; Ana Bazac,

asistent;
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- Catedra de Educaþie Fizicã ºi Sport: Ion Silviu Tudoran, asistent;

- Catedra de Chimie ºi Tehnologie Anorganicã: Maria Brezeanu, Constanþa

Gheorghiu, Dumitru Negoiu, Ioan V. Nicolescu ºi Claudia Panait, profesori;

Emilian Angelescu ºi Dimitrie Totoiesu, conferenþiari; Nicolae Cioc, Elena

Cristureanu, Angela Krizo, Maria Negoiu ºi Olga ªerban, ºefi de lucrãri; Adriana

Antoniu, Florentina Avramescu, Vasile Bãrbulescu, Zenaida Cojocaru, Nicolae

Dãniºor, Melania Ecaterina Gutui, Mariana Simina Ionescu, Mircea Mercheº, Elena

Mihãilã, Gheorghe Nedelcu, Ana Maria Oancea, Cristina Pascu, Nicolae Popa,

Eugen Sãlceanu, Ion Sãndulescu, Alfred Szabo, Ilie ªerban, Vasile ªerban, Dana

ªtefãnescu, Margust Teodorescu, Elena Tudorache, Ion Udrea, Dumitra Vãcãrescu,

Eugen Vãleanu, Nicolae Vlãdescu ºi Florica Zãlaru, asistenþi;

- Catedra de Chimie ºi Tehnologie Organicã: Nicolae Bãrbulescu ºi Felicia

Cornea, profesori; Constantin Albu, Adlagizi Cioban, Lucia Ivan ºi Ovidiu Maior,

conferenþiari; Cristea Greff ºi Dinu Zãvoianu, ºefi de lucrãri; Ion Baciu, Constantin

Bornaz, Olga Cuza, Nistor Dinu, Cornelia Fulea, Alexandru Cioabã, Rodica Lazãr,

Mircea Moraru, Anca Nicolae, Gheorghe Nicolae, Daniela Irina Pop, Elena Popa,

Francisc Potmischil, Ion Sebe, Cãtãlin Stoicescu, Eva Turcu ºi Doina Verdeþ,

asistenþi;

- Catedra de Chimie Analiticã: Vasilica Croitoru ºi Grigore Popa, profesori;

George Emil Baiulescu, Elena Jercan ºi Constantin Luca, conferenþiari; Corneliu

Lazãr, Rudolf Lerch, Ion Parolescu, Constantin Patroescu, Doina Tudor ºi Doina

Viorel, ºefi de lucrãri; Ileana Constanþa Cazacu, Ion-Constantin Ciurea, Dumitru

Cruceru, Andrei Florin Dãneþ, Elena Dascãlescu, Nina Dumitrescu, Valericã

Dumitrescu, Vasile Magearu, Doina Mircea, ªerban Moldovan, Constantin Nedea,

Marilena ªerban ºi Luminiþa Vlãdescu, asistenþi;

- Catedra de Chimie Fizicã: Tatiana Oncescu, Octavian Radovici, Victor

Sahini, Eugen Segal ºi Rodica Vâlcu, profesori; Elena Constantinescu, Cristina

Mandravel ºi Jean Pãun, conferenþiari; Andrei Dobrescu, Ioana Gãinar, Ingrid

Ionescu-Bujor, Florica Irinei, Elena Lucinescu, Ion Mihalcea, Valentin Mincu,

Ilie Mândru, Liviu Virgil Rãdulescu, Emil Tomuº ºi Sorin Trestianu, ºefi de lucrãri

Cezar Bendic, Viorel Brânzoi, Dumitru Ceacãreanu, Zoica Cenuºe, Ion Ciocãzeanu,

Liliana Ciurea, Mariana Ciureanu, Voicu Constantin, Mihai Constantinescu,

Dumitru Costache, Ioana Demetrescu, Dumitru Fãtu, Adriana Fulea, Aurora Greff,

Mihaela Hilebrand, Savu Ionescu, Ecaterina Jurconi, Minodora Leca, Gabriela

Mincu, Dumitru Oancea, Mihaela Olteanu, ªtefan Periºanu, Corneliu Podinã,

Belarisa Popescu, Eugeniu Sãlãgeanu, Ion Sãlãgeanu, Ecaterian Tudor ºi Elena

Volanschi, asistenþi.

În anul 1974 s-au pensionat urmãtoarele cadre didactice ale Institutului

Politehnic din Bucureºti: Emilian Bratu, Dumitru Dumitrescu, Nicolae Marinescu

ºi Remus Rãduleþ, profesori; Emanuel Beilich ºi Haralambrie Ionescu,
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conferenþiari; Traian Atanasiu, Tudor Dene, Aurel Marinescu ºi Liviu Roºea, ºefi

de lucrãri; Nicolae Danciu, lector; Cornelia Naneº, Monica Perianu ºi Constantin

Popescu, asistenþi.

Au fost transferate de la Institutul Politehnic din Bucureºti la alte unitãþi

urmãtoarele cadre didactice: Tiberiu Ardeleanu, Ilarion Ghearã, Mihail Dan Guþu,

Nicolae Stan ºi Matache Voicu, asistenþi.

S-a desfãcut contractul de muncã urmtoarelor cadre didactice: Eugenia

Tonca, ºef de lucrãri; Irina Antipa, Laura Aslan, Vasile Ohamian Constantinescu

ºi Alexandru Socianu, asistenþi.

Au încetat din viaþã urmãtoarele cadre didactice: Alexandru Popescu,

conferenþiar; Ion Rãducanu, conferenþiar; Gheorghe Rusianu, ºef de lucrãri;

Cornelia Daminescu, asistent.

Prin decretul nr. 105 din 20 martie 1974 s-a înfiinþat Universitatea din Galaþi,

Institutul de Învãþãmânt Superior din Baia Mare ºi Institutul de Învãþãmânt Superior

din Piteºti. Potrivit acestui decret, Institutul de Învãþãmânt Superior din Piteºti se

înfiinþeazã prin fuzionarea Institutului de Subingineri din Piteºti cu Institutul

Pedagogic de Trei Ani din Piteºti. Studenþii institutelor care au fuzionat îºi continuã

pregãtirea în formele de învãþãmânt ºi specializãrile pe care le-au urmat ºi vor

obþine, dupã susþinerea examenului de diplomã, titluri corespunzãtoare formei de

învãþãmânt absolvite. Sarcinile de învãþãmânt ºi de cercetare ºtiinþificã, indicaþiile

de plan economici ºi financiari pe trimestrul III ºi IV ale anului 1974, activul ºi

pasivul institutelor existente, se transmit la data de l iulie 1974 noilor instituþii

create prin prezentul decret.

Prin decretul Consiliului de Stat nr. 147 din 5 iunie 1974, s-a aprobat

nomenclatorul profilelor ºi specializãrilor din învãþãmântul superior, precum ºi

instituþiile ºi facultãþile din sistemul Ministerului Educaþiei ºi Învãþãmântulului.

Potrivit acestui decret, la Institutul Politehnic din Bucureºti s-au aprobat urmã-

toarele facultãþi, profile ºi specializãri:

1. Facultatea de Mecanicã – profilul mecanic (construcþii de maºini);

specializãrii:– pentru ingineri (maºini hidraulice ºi pneumatice, maºini termice,

mecanicã finã, utilaj tehnologic) ºi – pentru subingineri (mecanicã finã, utilaj

chimic ºi petrochimic, utilaj pentru industria materialelor de construcþii);

2. Facultatea de Aeronave – profilul mecanic (construcþii de maºini);

specializãri:– pentru ingineri (aeronave);

3. Facultatea de Tehnologia Construcþiilor de Maºini – profilul mecanic

(construcþii de maºini), specializãri: – pentru ingineri (tehnologia construcþiilor

de maºini, maºini-unelte) ºi – pentru subingineri (tehnologia construcþiilor de

maºini);

4. Facultatea de Mecanicã Agricolã – profilul mecanic (construcþiile

maºini); specializãri:– pentru ingineri (mecanicã agricolã); profilul forestier;

specializãri;– pentru subingineri (industria lemnului);
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5. Facultatea de Transporturi – profilul mecanic (construcþii de maºini);

specializãri:– pentru ingineri (autovehicule rutiere, material rulant de cale feratã)

ºi – pentru subingineri (automobile rutiere, material rulant de cale feratã); –

profilul electric: specializãri, – pentru ingineri (tehnologia transporturilor ºi

telecomenzi feroviare);

6. Facultatea de Electrotehnicã – profilul electric; specializãri:– pentru

ingineri (electrotehnicã) ºi - pentru subingineri (maºini ºi aparate electrice);

7. Facultatea de Energeticã – profilul electric; specializãri;– pentru ingineri

(energeticã) ºi – pentru subingineri (reþele electrice, centrale termoelectrice);

8. Facultatea de Automaticã – profilul electric; specializãri:– pentru ingineri

(automatizãri, calculatoare) ºi – pentru subingineri (automatizãri industriale);

9. Facultatea de Electronicã ºi Telecomunicaþii – profilul electric;

specializãrii: – pentru ingineri (electronicã, telecomunicaþii) ºi pentru subingineri

(electronicã, telefonie – telegrafie);

10. Facultatea de Metalurgie – profilul metalurgie; specializãri: – pentru

ingineri (metalurgie extractivã, turnãtorie, prelucrãri metalurgie) ºi – pentru

subingineri (turnãtorie, deformãri plastice ºi tratamente termice, metalurgie

neferoasã).

Institutul de Chimie din Bucureºti funcþioneazã în cadrul Institutului

Politehnic din Bucureºti cu facultãþile:

11. Facultatea de Chimie – profilul chimic; specializãri:– pentru licenþiaþi

în chimie.

12. Facultatea de Inginerie Chimicã – profilul chimic; specializãri: – pentru

ingineri (tehnologie chimicã anorganicã, tehnologia silicaþilor ºi a compuºilor

oxidici, tehnologie chimicã organicã, tehnologia compuºilor macromoleculari) ºi

– pentru subingineri (tehnologia chimicã anorganicã,tehnologia materialelor de

construcþii, tehnologia chimicã organicã, tehnologia maselor plastice.

Prin Decretul Consiliului de Stat nr. 153 din 19 iunie 1974 s-a reglementat

activitatea didacticã a personalului didactic titular din învãþãmântul superior

care îndeplineºte funcþii în aparatul de partid, de stat sau a unor organizaþii

obºteºti. Potrivit acestui decret, cadrele didactice titulare din învãþãmântul superior,

chemate în funcþii colective retribuite începând cu funcþia de director sau trimise

în misiuni în strãinãtate sau care însoþesc pe cei care îndeplinesc asemenea misiuni

în calitate de membri de familie, li se vor rezerva posturile în care au funcþionat pe

întreaga perioadã în care se aflã în aceastã situaþie. În perioada rezervãrii postului

ele vor putea îndeplini anumite sarcini didactice, cu acordul instituþiei în care

exercitã funcþia permanentã, în mãsura în care obligaþiile de serviciu ale acestei

funcþii permit îndeplinirea lor. Sarcinile didactice astfel îndeplinite vor fi

remunerate.

Decretul Consiliului de Stat nr. 173 din 22 iulie 1974 a hotãrât majorarea

burselor studenþilor din învãþãmântul superior ºi anume – bursa integralã categoria
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I, de la 587,60 lei la 660 lei; – bursa integralã categoria a Il-a, de la 517,50 lei la

590 lei; – bursa parþialã categoria I, de la 487,50 lei la 560 lei; – bursa parþialã

categoria a II-a, de la 405,00 lei la 480 lei.

Având la bazã Hotãrârea Consiliului de Miniºtri nr. 662 din 8 iunie 1974,

Ministerul Educaþiei ºi învãþãmântului a stabilit urmãtorul „Plan de ºcolarizare

la anul I, în anul universitar 1974-1975” la Institutul Politehnic din Bucureºti:

 Facultatea învăţământ 
de ingineri 

învăţământ 
de subingineri 

Total 

 
 

 
 

cursuri  
de zi 

cursuri 
_ de zi 

cursuri 
serale 

total  
 

1  Mecanică  270  135  250  385  655  

2  Aeronave  60  –  –  –  60  

3  Tehnologia Construcţiilor de 
Maşini  

230  50  –  50  280  

4  Mecanică Agricolă  75  –  50  50  125  

5  Transporturi  175  60  100  160  335  

6  Electrotehnică  100  80  50  130  230  

7  Energetică  200  135  100  235  435  

8  Automatică  260  50  –  50  310  

9  Electrotehnică şi 
Telecomunicaţii  

390  315  100  415  805  

10  Metalurgie  280  –  150  150  430  

11  Institutul de Chimie din 
Bucureşti  
Chimie 

100  –  –  –  100  

12  Inginerie Chimică  190  200  300  500  690  

Institutul Politehnic din 
Bucureşti (total)  

2330  1025  1100  2125  4455  

 
În anul 1974 s-a dat în funcþiune la localul nou al Institutului Politehnic din

Bucureºti, din Splaiul Independenþei nr. 313, urmãtoarele noi corpuri de clãdiri: –

corpul JA pentru profilurile metalurgie ºi transporturi, cu o suprafaþã desfãºuratã

de 3270 m2, cuprinzând un amfiteatru de 175 locuri, un amfiteatru de 100 locuri,
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spaþii pentru decanatele ºi secretariatele Facultãþii de Metalurgie ºi Facultãþii de

Transporturi, o bibliotecã cu o salã de lecturã ºi depozit de cãrþi, vestiare pentru

studenþi ºi subsoluri tehnice; – corpul JB pentru profilurile metalurgie ºi

transporturi, cu o suprafaþã desfãºuratã de 2500m2, cuprinzând laboratoarele

Catedrei de Turnãtorie ºi Catedrei de Siderurgie; – corpul JC pentru profilurile

metalurgie ºi transporturi, cu o suprafaþã desfãºuratã de 2160 m2, cuprinzând

laboratoarele Catedrei de Autovehicule Rutiere; – corpul JF pentru profilurile

metalurgie ºi transporturi, cu o suprafaþã desfãºuratã de 2350 m2, cuprinzând ºase

sãli de curs cu 66 locuri fiecare, opt sãli de seminar cu câte 24 de locuri fiecare,

spaþii administrative ºi tehnice; – corpul JE pentru profilurile metalurgie ºi

transporturi, cu o suprafaþã desfãºuratã de 2490 m2, cuprinzând 14 sãli de seminar

a 24 locuri fiecare ºi spaþii tehnice; – corpul JG pentru profilurile metalurgie ºi

transporturi, cu o suprafaþã desfãºuratã de 2310 m2, cuprinzând o halã ºi laboratoare

pentru Catedra de Turnãtorie ºi Catedra de Siderurgie; – corpul CG pentru profilul

mecanic, format din cinci tronsoane, cu o suprafaþã desfãºuratã de 7894 m2

cuprinzând laboratoarele pentru Catedra de Organe de Maºini, Catedra de

Termotehnicã ºi Catedra de Motoare cu Ardere Internã, precum ºi spaþii pentru

decanatul ºi secretariatul Facultãþii de Mecanicã; corpul FA, cu o suprafaþã

desfãºuratã de 2763 m2, cuprinzând spaþiile destinate laboratoarelor Catedrei

de Cazane.

În anul 1974 valoarea contractelor de cercetare ºtiinþificã ºi a producþiei

Institutului Politehnic din Bucureºti s-a ridicat la 48 milioane de lei.

La conducerea catedrelor au intervenit urmãtoarele schimbãri în decursul

anului 1974:

– La l februarie profesorul Alexandru Popa a fost numit ºeful Catedrei de

Material Rulant (Facultatea de Transporturi).

– La 15 aprilie profesorul Remus Rãduleþ ºi-a reluat activitatea ca ºef al

Catedrei de Electrotehnicã I (Facultatea de Electrotehnicã), în locul profesorului

Andrei Þugulea; conferenþiarul Silvia Vacu a fost numitã ºef al Catedrei de

Siderurgie (Facultatea de Metalurgie).

– La l mai profesorul Traian Demian a fost numit ºeful Catedrei de Mecanicã

Finã (Facultatea de Mecanicã).

– La 15 septembrie profesorul Andrei Þugulea a fost numit ºeful Catedrei

de Electrotehnicã I (Facultatea de Electrotehnicã), în locul profesorului Remus

Rãduleþ, pensionat; profesorul Simion Florea a fost numit ºeful Catedrei de

Automaticã I (Facultatea de Automaticã); profesorul Adelaida Mateescu a fost

numitã ºeful Catedrei de Telefonie-Telegrafie (Facultatea de Electronicã ºi

Telecomunicaþii); profesorul Dumitru Voiculescu a fost numit ªeful Catedrei de

Mecanicã ºi Teoria Mecanismelor (Facultatea de Mecanicã Agricolã); profesorul

Ecaterina Ciorãnescu-Neniþescu a fost numitã ºeful Catedrei de Chimie ºi
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Tehnologie Chimicã Organicã (Institutul de Chimie din Bucureºti) ºi conferenþiarul

Octavian Smighelschi a fost numit ºeful Catedrei de Procedee ºi Aparate (Institutul

de Chimie din Bucureºti).

În anul 1974 s-a încheiat o „înþelegere de colaborare între Institutul

Politehnic din Bucureºti ºi Universitatea Tehnicã din Darmstadt (Republica

Federalã Germania)”, înþelegerea a fost încheiatã pe timp de doi ani, prevãzãndu-se

schimburi de patru-cinci persoane anual, pe baza unor planuri anuale de colaborare

în domeniile calculatoare electronice, aparate electrice, reþele electrice, motoare

cu ardere internã, sinteze în chimia organicã etc.

De asemenea, în anul 1974, s-au încheiat contracte de „service” între

Institutul Politehnic din Bucureºti ºi firmele: Bruel ºi Kjaer din Danemarca, pentru

aparaturã electronicã de mãsurã a mãrimilor mecanice ºi electroacustice

(service-ul funcþioneazã în cadrul atelierului Catedrei de Diapozitive Electronice);

Seifert (din R. F. Germania) pentru aparate de defectoscopie cu raze X (service-ul

funcþioneazã în cadrul atelierului Catedrei de Tehnologia Materialelor ºi Sudurii);

Krautkramer Brason International (din R. F. Germania) pentru aparate de

defectoscopie cu ultrasunete (service-ul funcþioneazã în cadrul atelierului Catedrei

de Tehnologia Materialelor ºi Sudurii) ºi Balzer’s din Lichtenstein, pentru

echipamente de producþie ºi cercetare din tehnica vidului ºi a straturilor subþiri

(service-ul funcþioneazã în cadrul atelierului Catedrei de Diapozitive Electronice).

În anul 1974 cadrele didactice de la Institutul Politehnic din Bucureºti:

Emilian Bratu, Ecaterina Ciorãnescu-Neniþescu ºi Radu Voinea au fost alese

membri titulari ai Academiei R. S. România, iar Mihai Corneliu Drãgãnescu ºi

Suzana Gâdea au fost alese membri corespondenþi ai Academiei R. S. România.

În acelaºi an a încetat funcþia de secretar general al Academiei R.S. Romãnia a

profesorului Radu Voinea.

În anul 1975 s-au fãcut urmãtoarele numiri de cadre didactice: Mircea

Predeleanu (matematici I), profesor; Cezar Flueraºu (electrotehnicã I), Mircea

Soare (maºini agricole), Constantin Pantelimon (electronicã aplicatã),

conferenþiari; Constantin Cristescu (fizicã), Alexandru Codoban (mecanicã ºi teoria

mecanismelor), Marin Ghergu (hidraulicã ºi maºini hidraulice), Gheorghe Costache

ºi Mircea Gabriel Tomesu (electrotehnicã I), Aureliu Panaitescu (electrotehnicã

II), Ileana Vraca (geometrie descriptivã ºi desen II), Dumitru Constantin, Adrian

Gheorghe, Victor Corneliu Radu ºi Florica Staicu (organizare ºi conducere

industrialã), Ion Tudoran (educaþie fizicã ºi sport), Nicolae Alexandrescu ºi Florin

Cucu (mecanicã finã), Zamfir Manolache (utilaj chimic), Costin Emil Dobre

(motoare cu ardere internã), Mihai Mincã (tehnologia metalelor), Ion Popescu,

Magdalena Trandafir ºi Ion Ungureanu (tehnologia construcþiilor de maºini),

Dumitru Catrina ºi Alexnadru Dorin (maºini-unelte ºi scule), Tudor Cãsãndroiu ºi

Ilie Cristea (maºini agricole), Andonie Cotoreanu (material rulant de cale feratã),
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Dumitru Marincaº ºi Gabriela Popa-Iarca (autovehicule rutiere), Mircea Grigore

Eremia (reþele electrice), Teodor Mihai Petrescu (radiocomunicaþii), Anca Manuela

Manolescu (dispozitive, circuite ºi aparate electronice), Inge Gavãþ (electronicã

aplicatã), Marieta Dragomirescu, Orest Oltu ºi Rodica Strugaru (tehnologie

electronicã ºi fiabilitate), Gheorghe Petrache, Cornel Popeea ºi Dumitru Popescu

(automaticã II), Petricã Dumitru, Valeriu Iorga, Florin Filip Moraru ºi Luca

ªerbãnaþi (calculatoare), Ilie Soit Vizante (siderurgie) ºi Constantin Cernat

(turnãtorie ºi forje), ºefi de lucrãri; Constantin Târcolea (matematici I), Alexandru

Gheorghe (filosofie), Gheorghe Savin (economie politicã), Mihaela Silvia Blându,

Atena Celmare, Ana Ganciu, Monica Ionescu, Viorica Lupu, Vintilã Panduru ºi

Constantin Pãun (pedagogie ºi limbi strãine), lectori; Bogdan Ionescu (rezistenþa

materialelor), ªerban Minculescu (geometrie descriptivã ºi desen I), Gheorghe

Costandache ºi Laura Panã (filosofie), Aurel Ciocârlea-Vasilescu ºi Grigore

Octavian Donþu (mecanicã finã), Ion Dan Dimitrescu ºi Gabriel Marius Dumitru

(tehnologia metalelor), Mihai ªerbãnescu (mãsuri ºi aparate electrice), Ilei Ovidiu

Radu (electronicã aplicatã), Maria Mihaela Iliescu (tehnologie electronicã ºi

fiabilitate) ºi Pavel Toboc (turnãtorie ºi forje), asistenþi.

În anul 1975 au fost pensionate urmãtoarele cadre didactice: Ion S. Antoniu,

Dumitru Firescu, Dumitru Ionescu, Mihail Renert, Aurelian Stan ºi ªerban

Solacolu, profesori; Leo Gruia, Mircea Ghiliceanu, Petre Popescu, Dimitrie Totescu

ºi Heinrich Urschersohn, conferenþiari; Ana Boiangiu, Maria Beloiu, Maria Hlevca

ºi Aurel Lupan, ºefi de lucrãri; Irina Boldescu ºi Cornelia Rusnac, lectori; ºi

Florica Popescu, asistent.

S-au transferat de la Institutul Politehnic din Bucureºti la alte unitãþi

urmããtoarele cadre didactice: Elena Caimacan, Mihai Mãruþã ºi Traian Nicolescu,

ºefi de lucrãri; Mihail Badea, Edita Terezia Mazilescu ºi Grigore Pavlenco,

asistenþi.

Au încetat din viaþã Isac Blum, profesor consultant; Dan Cosmulescu, Maria

Stoia ºi Nicolae Vlãdescu, asistenþi.

În 1975 are loc „Prima Conferinþã de Automaticã ºi Calculatoare” cu

participare internaþionalã.

În anul 1975, la Institutul Politehnic din Bucureºti erau 17000 de studenþi

ºi 1450 cadre didactice.

Prin Decretul Consiliului de Stat nr. 71 din 23 iunie 1975 s-a înfiinþat

Institutul Naþional de Motoare Termice, care are printre obiective ºi pe acela de

„a asigura integrarea în activitatea de cercetare, proiectare ºi producþie a

studenþilor ºi cadrelor didactice de la Institutul Politehnic din Bucureºti în domeniul

motoarelor termice». Activitatea acestui institut se va desfãºura în parte în incinta

fostului Institut de Cercetãri Miniere din Bucureºti, iar în parte în localul actualei

Secþii de Cercetare pentru Motoare cu Ardere Internã, Institutul Politehnic din

Bucureºti. ªeful catedrei de Motoare cu Ardere Internã va conduce nemijlocit
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unul din compartimentele Institutului Naþional de Motoare Termice ºi activitãþile

de cercetare ale cadrelor didactice din catedra respectivã se vor desfãºura în acest

institut. Institutul Naþional de Motoare Termice intrã în componenþa Institutului

Central de Cercetãri pentru Construcþiile de Maºini, aflatã în subordinea

Ministerului Industriei Construcþiilor de Maºini Grele.

Decretul Consiliului de Stat nr. 95 din 29 iulie 1975 a reglementat trimiterea

la studii, doctorat ºi specializãri în strãinãtate, prevãzând urmãtoarele: –

Cercetãtorii români pot fi trimiºi la studii în strãinãtate, în conformitate cu

prevederile acordurilor guvernamentale încheiate cu alte state sau organizaþii

internaþionale pentru pregãtirea în domenii în care nu se pot asigura studiile în

þarã ºi pentru însuºirea unor limbi strãine pentru care nu se poate asigura

pregãtirea în þarã; – Trimiterea la studii în strãinãtate se face pe bazã de concurs

de selecþie, organizat de Ministerul Educaþiei ºi Învãþãmântului, propunerile de

trimitere trebuind sã fie fãcute cu acordul ministerului ºi organelor centrale care

au în subordonare instituþiile de învãþãmânt superior ºi cu avizul Consiliului

Naþional pentru ªtiinþã ºi Tehnologie; – Trimiterea la doctorat în strãinãtate se

face în cadrul acordurilor guvernamentale, în domenii tehnico-ºtiinþifice care

prezintã interes deosebit pentru economia naþionalã ºi pentru care nu existã

posibilitãþi de pregãtire în þarã, pe baza propunerilor Ministerului Educaþiei ºi

Învãþãmântului, ale institutelor centrale de cercetare, academiilor de ºtiinþe ºi

institutelor de cercetare de profil, cu avizul Consiliului Naþional pentru ªtiinþã ºi

Tehnologie; – Trimiterea la specializare în strãinãtate se face în cadrul acordurilor,

convenþiilor de cercetare ºi programelor de schimburi ºtiinþifice, tehnice ºi culturale

încheiate cu alte state, la propunerea Consiliului Naþional pentru ªtiinþã ºi

Tehnologie, în colaborare cu ministerele ºi celelalte organe centrale interesate,

selecþia candidaþilor fiind fãcutã pe bazã de concurs; – Sunt prevãzute norme care

sã reglementeze condiþiile de concurs; -Se prevede cã cei care beneficiazã de burse

de studii, doctorat sau specializare în strãinãtate, vor încheia înainte de plecare un

contract cu unitatea socialistã din care provin, în care se vor prevedea obligaþiile

pãrþilor; – Cei trimiºi la studii, doctorat ºi specializare beneficiazã de drepturile

prevãzute în acordurile guvernamentale; – Pe perioada în care se aflã în strãinãtate,

nu primesc alte drepturi materiale în þarã; – în cazul persoanelor încadrate în

muncã, la data trimiterii în strãinãtate, se considerã vechime în funcþie de

specialitate ºi vechime neîntreruptã în aceeaºi unitate, iar pe aceastã perioadã

persoanele în cauzã sunt considerate în concediu fãrã platã.

În anul 1973–1975 s-au dat în folosinþã, în localul nou al Institutului

Politehnic din Bucureºti, în Splaiul Independenþei nr. 313, urmãtoarele noi corpuri

de clãdiri: – corpul EC pentru profilurile electrotehnicã ºi automaticã, cu o suprafaþã

desfãºuratã de 5244 m2, cuprinzând douã amfiteatre a 150 de locuri fiecare, douã

amfiteatre a 125 de locuri fiecare, patru sãli de curs a 75 de locuri fiecare, biblioteca

profilului elctrotehnicã ºi un bufet pentru studenþi; – corpul ED pentru profilul
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Clãdirea Facultãþii de Automaticã ºi Calculatoare

Trecerea de la clãdirea

Facultãþii de Automaticã ºi

Calculatoare la clãdirea unde

se aflã anumite facilitãþi ale

aceleiaºi facultãþi ºi începe

corpul de clãdiri al Facultãþii

de Inginerie Electricã
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automaticã, cu o suprafaþã desfãºuratã de 6363 m2, cuprinzând laboratoarele

Catedrei de Automaticã ºi Catedrei de Calculatoare, precum ºi decanatul ºi

secretariatul Facultãþii de Automaticã; – corpul EG pentru profilul energeticã, cu

o suprafaþã desfãºuratã de 8963 m2, cuprinzând patru sãli de curs de 80 de locuri

fiecare, 12 sãli de seminar a 24 de locuri fiecare, 36 sãli de proiectare ºi desen a 24

de locuri fiecare; – corpul EH pentru profilul energeticã, cu o suprafaþã desfãºuratã

de 2703 m2, cuprinzând laboratoarele Catedrei de Reþele Electrice; – corpul EI

pentru profilul energeticã, cu o suprafaþã desfãºuratã de 2703 m2,cuprinzând

laboratoarele Catedrei de Reþele Electrice, o salã de curs de 70 de locuri, o salã de

proiecte de 24 de locuri, precum ºi spaþii pentru decanatul ºi secretariatul Facultãþii

de Energeticã; – corpul EB pentru profilul energeticã, cu o suprafaþã desfãºuratã

de 4025 m2, cuprinzând Centrala electricã de termoficare (CET-laborator) cu un

turn de rãcire ºi o staþie de dedurizare a apei.

Vedere din unele clãdiri ale Facultãþii de Energeticã (în spate se observã clãdiri ale Facultãþii de

Inginerie Electricã)

Pe baza prevederilor Consiliului de Miniºtri nr. 491/1975, prin ordinul

Ministerul Educaþiei ºi Învãþãmântului nr. 476 din 9 iunie 1975, s-a aprobat

urmãtorul „Plan de ºcolarizare la anul I, în anul universitar 1975-1976” la

Institutul Politehnic din Bucureºti:
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Prin Hotãrârea Consiliului de Miniºtri nr. 629 din 12 iulie 1975 s-a aprobat

nomenclatorul ºi planul de ºcolarizare în învãþãmântul postuniversitar pentru anul

universitar 1975-1976. Totodatã au fost aprobate ºi mãsurile de perfecþionare a

acestei forme de învãþãmânt, în sensul cã: – se va aplica o metodologie specificã

bazatã pe elaborarea de proiecte, studii ºi analize în sprijinul producþiei, pe studierea

unor cazuri concrete, semnificative pentru munca specialitãþilor care se pregãtesc

ºi pe dezbaterea acelor proiecte care sunt legate direct de activitatea lor viitoare; –

învãþãmântul postuniversitar se realizeazã de regulã prin forma fãrã frecvenþã, cu

durata de 9-12 luni; – pentru activitãþile practice (laborator, proiectare, sintezã) ºi

de verificare a cunoºtinþelor, scoaterea din producþie se va face eºalonat pe 2 – 3

perioade, pe o duratã de cel mult 4-6 sãptãmâni; – durata globalã ºi durata

perioadelor de scoatere din producþie se aprobã de Ministerul Educaþiei ºi

Învãþãmântulului odatã cu planurile de învãþãmânt; – în unele cazuri bine justificate,

pentru domenii de perfecþionare care necesitã activitãþi continue ºi de duratã în

laboratoare, centre de calcul, staþii-pilot etc., se poate organiza, la cererea

ministerelor ºi institutelor centrale, învãþãmânt postuniversitar cu scoaterea din

producþie a cursanþilor (cursuri de zi), durata acestora fiind aprobatã de Ministerul

Educaþiei ºi învãþãmântului, odatã cu planurile de învãþãmânt ºi nu va depãºi 3-4

luni; – absolvirea învãþãmântului postuniversitar se face prin examen la disciplinele

stabilite prin planurile de învãþãmânt, la unele domenii susþinându-se o lucrare de

absolvire, a cãrei temã se stabileºte împreunã cu unitatea în care activeazã cursantul

Învăţământ 
de ingineri 

Învăţământ 
de subingineri 

 Facultatea 

cursuri 
de zi 

cursuri 
de zi 

cursuri 
serale 

total 

Total 

1 Mecanică  450 190 160 350 800 
2 Aeronave  120 - - - 120 
3 Tehnologia Construcţiilor de 

Maşini  

300 110 75 185 485 

4 Mecanică Agricolă  160 - 30 30 190 
5 Transporturi  185 50 75 125 310 
6 Electrotehnică  145 60 60 120 265 
7 Energetică  225 10 - 100 325 
8 Automatică  270 50 - 50 320 
9 Electronică şi 

Telecomunicaţii  

400 230 180 410 810 

10 Metalurgie 550 145 110 250 800 
Institutul de chimie din Bucureşti, în cadrul Institutului Politehnic din Bucureşti 

11 Chimie 115 - - - 115 
12 Inginerie Chimică 245 180 130 310 555 

 Institutul Politehnic din Bucureşti 
(total) 

3165 1110 820 1930 5095 
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ºi care trebuie sã conducã la rezolvarea unor probleme concrete ale producþiei;

– absolvenþii învãþãmântului postuniversitar vor primi certificate de absolvire a

acestor cursuri.

Pentru anul universitar 1975-1976, Institutului Politehnic din Bucureºti i

s-a aprobat urmãtorul plan de ºcolarizare la învãþãmântul postuniversitar:

 Specializarea  Total  

1  Inginerie economică  66  

2  Maşini unelte cu comandă numerică  108  

3  Tribologie, vibraţii, stabilitate şi fiabilitate în construcţiile 

de maşini  

67  

4  Fiabilitatea componentelor şi instalaţiilor electronice, 

electrotehnice şi de automatizare  

148  

5  Automatizarea complexă şi optimizarea proiectelor 

industriale  

80  

6  Optimizarea proceselor termoenergetice şi utilizarea 

raţională a energiei şi combustibilului, surse noi de 

energie  

89  

7  Tehnologia construcţiilor de maşini grele  76  

8  Motoare cu ardere internă  24  

9  Prelucrări neconvenţionale, electroeroziune, prelucrări cu 

laseri, electrochimie, ultrasunete, deformări 

electromagnetice  

51  

10  Mijloace  de  transport  –  economicitate  şi siguranţă, 

optimizare şi sisteme de reglare  

77  

11  Sisteme de transmisie şi de prelucrarea automată 

a datelor, programarea calculatoarelor electronice  

137  

12  Electronică  –  aparate  şi  instalaţii  pentru măsurări  electrice 

şi  neelectrice,  pentru frecvenţe înalte şi puteri mari, 

microelectronică  

61  

13  Elaborarea metalelor şi aliajelor cu destinaţie specială  39  

14  Prelucrarea plastică a metalelor şi aliajelor cu destinaţie 

specială  

28  
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În anul 1975 s-au fãcut urmãtoarele numiri de cadre didactice în funcþiile

de ºef de catedrã ºi de prodecan:

- conferenþiarul Gheorghe Rãdulescu – prodecan, la Facultatea de Mecanicã,

în locul conferenþiarului Andrei Manole, de la l februarie 1975 ºi conferenþiarul

Vsevolod Radcenco, prodecan la aceeaºi facultate de la l iulie 1975;

- conferenþiarul Tacor Tacorian – ºeful Catedrei de Geometrie descriptivã

ºi Desen I, Facultatea de Tehnologia Construcþiilor de Maºini, de la 15 septembrie

1975;

- conferenþiarul Mircea Soare – ºeful Catedrei de Maºini Agricole, Facultatea

de Mecanicã Agricolã, de la 15 septembrie 1975;

- profesorul Chiriac Vasiliu – ºeful Catedrei de Autovehicule Rutiere ºi

conferenþiarul Nicolae Sipoº -ªeful Catedrei de Pedagogie, Facultatea de

Transporturi, de la 15 septembrie 1975;

- conferenþiarul Maria Petrescu – prodecan, Facultatea de Metalurgie, de la

l iulie 1975.

Decretul Consiliului de Stat nr. 151 din 11 decembrie 1975 în legãturã cu

autofinanþarea unor activitãþi ale instituþiilor de stat stabileºte cã acestea pot utiliza

veniturile realizate din sursele prevãzute în anexa l pentru autofinanþãri integrale

sau parþiale ale cheltuielilor planificate privind activitãþile menþionate în aceeaºi

anexã; în cazul învãþãmântului, punctul „C” din anexa l, prevede: -veniturile

realizate de instituþiile de învãþãmânt superior, prin secþii, ateliere, centre de calcul,

laboratoare, staþii pilot, studiouri de producþie artisticã, colective, birouri, oficii ºi

15  Tratamente termice primare şi secundare  47  

16  Trafic şi autostrăzi  10  

17  Mecanizarea complexă a lucrărilor în producţia vegetală şi 

animală 

72  

18 Chimie analitică şi analiză automatică a proceselor 

industriale  

20  

19 Coroziune şi protecţii anticorozive 40 

20 Catalizatori şi procese catalitice în industria chimică şi 

petrochimică  

10 

21 Optimizarea proceselor din industria chimică, celulozei, 

hârtiei şi materialelor de construcţii  

355 

 TOTAL 1605 



Ioan M. Popescu, Ioan Gr. Dumitrache426

alte unitãþi asemãnãtoare, fãrã personalitate juridicã, din activitatea de integrare

cu producþie, cercetarea, proiectarea ºi prestarea de servicii, asigurã acoperirea

integralã a cheltuielilor determinate de realizarea veniturilor, precum ºi a

cheltuielilor pentru dezvoltarea bazei materiale, iar diferenþa între venituri ºi

cheltuieli se foloseºte integral de instituþiile de învãþãmânt superior, ca sursã de

finanþare a învãþãmântului; – Veniturile realizate de unitãþile de cercetare fãrã

personalitate juridicã, organizate în cadrul instituþiilor de învãþãmânt superior,

din activitatea de cercetare pe bazã de contracte, asigurã acoperirea integralã a

cheltuielilor de funcþionare a bazei materiale, iar fondurile necesare pentru

acoperirea cheltuielilor pânã la încasarea veniturilor se asigurã, în condiþiile legii,

din credite bancare pe termen scurt, iar diferenþa între venituri ºi cheltuieli se

reporteazã în întregime în anul urmãtor, cu aceeaºi destinaþie.

De asemenea, Decretul 151/11 dec. 1975 prevede (la articolul 8) posibilitatea

organizãrii unor subunitãþi cu gestiune economicã, fãrã personalitate juridicã, care

pot avea independenþã operativã, cont în bancã, sã poatã beneficia ºi sã poatã

încheia contracte prin împuternicire de reprezentare, iar beneficiile realizate se

repartizeazã în proporþie de 50% la dispoziþia subunitãþii pentru funcþionarea ºi

dezvoltarea ei ºi restul de 50% la bugetul de stat. Pentru învãþãmântul superior

(anexa 3) sunt prevãzute douã asemenea subunitãþi: – restaurantele-cantinã ale

caselor universitare, cu circuit închis, pentru personalul didactic din învãþãmântul

superior ºi – litografiile instituþiilor de învãþãmânt superior.

În anul 1975 s-a încheiat o înþelegere între Institutul Politehnic din Bucureºti

ºi Universitatea Naþionalã de Inginerie din Lima (Peru), pe o duratã de doi ani,

prevãzându-se schimburi de cadre didactice ºi acordãri de burse de specializare.

În anul 1976 s-au fãcut urmãtoarele numiri de cadre didactice: Heinrich Bir

(economie politicã), Tudor Homoº (organizare ºi conducere industrialã), Gheorghe

Diaconescu (mecanicã finã), Constantin Ciocârdia ºi Ion Gavrilaº (tehnologia

construcþiilor de maºini), Alexandru Nancu (transporturi ºi telecomenzi feroviare),

Adrian Petrescu (calculatoare) ºi Moise Ienciu (metalurgia metalelor neferoase),

profesori; Constantin Udriºte (matematici I), George Ionescu ºi Dan Iordache

(fizicã), Cornelia Ionescu (electrotehnicã I), Fãnicã Spinei (electrotehnicã II), Florea

Mihai ºi Ana Gluvacov (filosofie), Amexandru Pascal ºi Rozalia Soare (economie

politicã), Natalia Stoica (organizare ºi conducere industrialã), Ion Bontaº

(pedagogie ºi limbi strãine), Dumitru Tudor (mecanicã finã), Valeriu Jinescu (utilaj

chimic), Anca-Rodica Bãrãnescu (motoare cu ardere internã), Gheorghe Biber,

Constantin Minciu ºi Vasile Moraru (maºini-unelte ºi scule), Ioan Chelemen (maºini

agricole), Eugen Negruº (material rulant ºi telecomenzi feroviare), Paul Dinculescu

(mãsuri ºi aparate electrice), Dan Dascãlu (tuburi electronice ºi tranzistoare), Ovidiu

Iancu (tehnologie electronicã ºi fiabilitate) ºi Ion Vârcolacu (turnãtorie ºi foraje),

conferenþiari; Corneliu Cãlin, Radu Chiºleag, Gabriela Cone, Lucia Constan-
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tinescu, Vladimir Datcu ºi Corneliu Ghizdeanu (fizicã), Filofteia Ceauºu, Lucia

Ionescu-Ghermãnescu ºi Ion Magheþi (mecanicã ºi teoria mecanismelor), Costicã

Atanasiu, Lucia Fetcu, Elena Mihãilescu, Ion Mincã, Klauss Schuler, Gheorghe

Tiperciuc, Ion Tudose ºi Corina Voicu (rezistenþa materialelor), Dan Lãzãrescu ºi

Mihail Muºat (organe de maºini), Mihai Exarhu ºi Eugen Isbãºoiu (hidraulicã ºi

maºini hidraulice), Tudor Nicolae Duicu, Octavian Mãlãncioiu ºi Carmen

Papadopol (termotehnicã ºi maºini termice), Ana Armugescu, Sorin Antoniu, Lidia

Constantinescu, Nicolo Iosif, Ion Cristea, Rodrig Mãrculescu, Alexandru Nicolae

ºi Ion Tofan (electrotehnicã I), Elena Alãmoreanu, Sorin Aldea, Doina-Cornelia

Constantinescu, Elisabeta Vasilescu (geometrie descriptivã ºi desen I), Cornelia

Barba, Margareta Bontaº, Tatiana Ivãnceanu ºi Petre Popa (geometrie descriptivã

ºi desen II), Constantin Dinescu, Luta Erma Haffer, Alexandru Niculescu, Elena

Pãdureanu ºi Cornelia Zlãtescu (educaþie fizicã ºi sport), Simona Antonescu, Iosif

Curiþa, Ovidiu Popescu ºi Constantin Udrea (mecanicã finã), Radu Iatan (utilaj

chimic), Gheorghe Borilã (motoare cu ardere internã), Gheorghe Csapo, Petre

Gladcov, Mihai Sorin Ionescu ºi Petre Pavel Szel (tehnologia metalelor), Constantin

Maican (maºini agricole), Felicia Anghel Sprânceanã (maºini electrice), Mihai

ªerbãnescu (mãsuri ºi aparate electrice), Adrian Bodea, Constantin Brãtianu,

Gabriela Dedu ºi Cezar Dumitriu Ionescu (centrale electrice), Anton Manolescu,

Ion Mihuþ, Marcel Profirescu ºi Adrian Rusu (dispozitive, circuite ºi aparate

electronice), ªerban Bârcã-Gãlãþeanu, Lasylo Doboº ºi Istvan Sztojanov

(electronicã aplicatã), Victor Croitoru ºi Tatiana Rãdulescu (telefonie ºi telegrafie),

Stelian Sergiu Iliescu ºi Traian Ionescu (automaticã I), Grigore Brãileanu ºi Dan

Cautiº (automaticã II), Cristian Giumale (calculatoare), Sorin Badea, Voicu Brabie,

Constantin Bratu, Ion Chira, Florin Gheorghiu ºi Iulian Ripoºan (turnãtorie ºi

forje), Avram Nicolae (agregate ºi instalaþii metalurgice), Rodica Cãtuneanu, Ion

Sãndulescu, Alfredo Szabo, Margareta Teodorescu ºi Dumitru Turtoi (chimie ºi

tehnologie anorganicã), Constantin Boghinã, Mircea Dorel Gheorghiu ºi Mihai

Corneliu Tãrãbãºanu (chimie ºi tehnologie organicã), Maria Preda ºi Constantin

Spurcaciu (silicaþi ºi compuºi oxidici), Dumitru Ceacãreanu, Dumitru Fãtu,

Dumitru Oancea, Valeria Petrescu ºi Margareta Tomescu (chimie fizicã) ºi Cornelia

Balaban (inginerie chimicã), ºefi de lucrãri; Petre Dumitru, Tatiana Stãnãºilã ºi

Elena Tãnãsescu (matematici I), Gheorghe Opriºan (matematici II), Acsinte Dobrie,

Dumitru Liviu Mitrãnescu ºi Vasile Vãcar (filosofie), Marin Trãistaru (socialism

ºtiinþific), Maria Brânzaru, Georgeta Eleonora Petrescu, Maria Pârlea ºi Elena

Pâslaru (pedagogie ºi limbi strãine), lectori: Mircea Cârnu, Alexandru Filipoiu,

Paul Cãtãlin, Flondor Stihi ºi Monica Stihi (matematici II), Marin Cilea ºi Nicolae

Luca (fizicã), Florian Paul Simion (mecanicã), Nicolae Bãran (termotehnicã ºi

maºini termice), Florin Constantinescu, Viorel Ovidiu, Virgil Marie ºi Lucian
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Ocheanã (electrotehnicã), Marian Bane ºi Toma Vasile (metalurgie fizicã), Vasile

Buzilã ºi Barbu Plosceanu (geometrie descriptivã ºi desen II), Iancu Filipescu ºi

Gheorghe Stoica (filosofie); Mariana Necheº ºi Ecaterina Savu (pedagogie ºi limbi

strãine), Constantin Negrãu, Valentin Pãdureanu, Toma Liviu Preda, Ana Rãducanu

(educaþie fizicã ºi sport), Eugeniu Condurãþeanu, Constantin Ioan Ionescu ºi

Alexandrina ªtefãnescu (tehnologia metalelor), Liviu Ioan Boºianu (material

rulant), Vasile Dincescu (transporturi ºi telecomenzi feroviare), Mihaela Stan

(centrale electrice), Radu Alexandru ºi Gheorghe Dragomir (dispozitive, circuite

ºi aparate electrice), Nicolae Drãgulinescu ºi Vasile Lãzãrescu (electronicã aplicatã),

Doina Angela Chiru ºi Elvira Stoica (tehnologie electronicã ºi fiabilitate), Vasilica

Dina ºi Dan Zamfirescu (siderurgie), Gheorghe Gicu Chelu, Mihai Chiºamera ºi

Simion Cocoloº (turnãtorie ºi forje) ºi Cãlin Sergiu Stoicescu (chimie ºi tehnologie

organicã), asistenþi.

În anul 1976 au fost pensionate urmãtoarele cadre didactice: Grigore Popa,

profesor, Gheorghe Stãncioiu, conferenþiar; Silverius Pop ºi Jeana Vencov, ºefi de

lucrãri; Dumitru Flondor, Liana Nicuþã ºi Marcel Voinescu, lectori.

S-au transferat de la Institutul Politehnic din Bucureºti la alte unitãþi,

urmãtoarele cadre didactice: Ion Tudosescu, profesor; Ilie Viorel Isarie, ºef de

lucrãri; Eugenia Condurãþeanu, Valentina Dogmarova, Ecaterina Dragu, Doina

Gavrilescu, Cãlin Sergiu Stoicescu, Elena Tãtar Moisescu ºi Doina Verdeþ Dinu,

asistenþi.

S-a desfãcut contractul de muncã urmãtoarelor cadre didactice: Dimitrie

Camboli, Ion Nerescu ºi Dan Taºcã, conferenþiari; Aurel Dobranis ºi Adriana

Nãstase, ºefi de lucrãri; Constantin Anghel, Ion Amãriuþei, Daniela Brânduºa

Diaconescu ºi Debora Rãceu, asistenþi.

A încetat din viaþã Constantin Ghiulai, profesor.

Decretul Consiliului de Stat nr. 14 din 13 februarie 1976 privind înfiinþarea,

organizarea ºi funcþionarea unitãþilor de producþie, cercetare, proiectare ºi servicii

pentru integrarea învãþãmântului superior cu producþia ºi cercetarea, prevede: –

Posibilitatea înfiinþãrii a trei tipuri de asemenea unitãþi, anume (a) întreprinderi

pe principiul gestiunii economice, având personalitate juridicã, subordonate minis-

terelor, celorlalte organe centrale de profil sau centralelor industriale, precum ºi

instituþiilor de învãþãmânt superior în ceea ce priveºte activitatea de integrare;

(b) fabrici, uzine, secþii, ateliere, ºantiere etc., fãrã personalitate juridicã, care

fac parte din structura unitãþilor economice de profil sau organizaþiilor de cercetare

ºi proiectare subordonate acestora ºi instituþiilor de învãþãmânt superior pentru

activitãþi de integrare; (c) secþii, ateliere, centre de calcul, laboratoare, staþii pilot,

colective, birouri etc., organizate pe principiul autofinanþãrii, fãrã personalitate

juridicã, subordonate atât unitãþilor de învãþãmânt superior cât ºi unitãþilor de
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profil. – Activitatea acestor unitãþi se asigurã ºi cu participarea directã a personalului

didactic în cadrul normei didactice. Studenþii pot participa ºi ei la activitatea

unitãþilor respective ca muncitori sau alt personal de execuþie, norma studenþeascã

de lucru determinându-se prin aplicarea unui coeficient mediu de 0,3 la normele

stabilite pentru muncitorii calificaþi. Ei beneficiazã de echipament de lucru gratuit

ºi pot fi stimulaþi cu pânã la 20% din valoarea manoperei realizate. Valoarea

manoperei studenþilor se vireazã instituþiilor de învãþãmânt superior. -Activitatea

unitãþilor de tip (c) se desfãºoarã pe bazã de plan de producþie ce se stabileºte de

institutul de învãþãmânt superior, care, va întocmi ºi un plan de venituri ºi cheltuieli,

veniturile realizate de unitãþile de tip (c) constituind surse de finanþarea a

învãþãmântului.

Pe baza Decretului din nr. 14 din 3 februarie 1976, la Institutul Politehnic

din Bucureºti s-au înfiinþat, în anul 1976, urmãtoarele unitãþi:

(a) Unitãþi de cercetare-proiectare

– Prin Ordinul Ministerul Educaþiei ºi învãþãmântului nr. 150/1976:

l. – Secþia de cercetare, proiectare ºi execuþie de prototipuri, de maºini-

unelte, scule, dispozitive ºi verificatoare de tehnologii, cu urmãtoarele colective:

– colectivul de instalaþii, dispozitive ºi tehnologii (pe lângã Catedra de Tehnologia

Construcþiilor de Maºini), – Colectivul de cercetare-proiectare DISROM (pe lângã

Facultatea de Tehnologia Construcþiilor de Maºini), – Colectivul de prototipuri de

maºini-unelte ºi scule (de pe lângã Catedra de Maºini-Unelte ºi Scule) ºi –

Colectivul de utilaje, aparate ºi tehnologii neconvenþioanle (de pe lângã Catedra

de Tehnologia Metalelor);

2. – Colectivul de cercetare-proiectare pentru construcþii aerospaþiale ºi

sisteme de propulsie (de pe lângã Catedra de Aeronave);

3. – Laboratorul de cercetãri pentru încercãri de materiale (pe lângã Catedra

de Rezistenþa Materialelor);

- Prin Ordinul Ministerul Educaþiei ºi învãþãmântului nr. 1550/1976:

4. – Secþia de cercetare-proiectare pentru electronicã ºi telecomunicaþii

(de pe lângã Facultatea de Electronicã ºi Telecomunicaþii);

5. – Atelierul de cercetare-proiectare pentru automatizãri ºi echipamente

electronice de calcul (de pe lângã Facultatea de Automaticã).

- Prin Ordinul Ministerul Educaþiei ºi învãþãmântului nr. 1552/1976:

6. – Laboratorul de cercetãri metalurgice (de pe lângã Facultatea de

Metalurgie).

- Prin Ordinul Ministerul Educaþiei ºi învãþãmântului nr. 1556/1976:

7. – Secþia de cercetare-proiectare de energeticã, cu urmãtoarele colective:

– Laboratorul de cercetãri hidraulice (de pe lângã Catedra de Hidraulicã ºi Maºini

Hidraulice); – colectivul de cercetare-proiectare de ingineria sistemelor (de pe
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lângã Catedra de Organizare ºi Conducerea întreprinderilor) ºi – Colectivul de

cercetare-proiectare de centrale electrice (de pe lângã Catedra de Centrale

Electrice).

- Prin Ordinul Ministerul Educaþiei ºi învãþãmântului nr. 1557/1976:

8. – Colectivul de cercetare-proiectare pentru autovehicule ºi transporturi

rutiere (de pe lângã Catedra de Autovehicule Rutiere).

- Prin Ordinul Ministerul Educaþiei ºi învãþãmântului nr. 1559/1976:

9. – Laboratorul de cercetare-proiectare, microproducþie ºi servicii, aparate

de mãsurã ºi control ºi mijloace de învãþãmânt (de pe lângã Rectorat).

(b) Unitãþi de producþie

- Prin Ordinul Ministerul Educaþiei ºi învãþãmântului nr. 1551/1976:

1. Atelierul de producþie pentru aparate ºi echipamente de mãsurã ºi testare,

de calcul ºi automatizãri (de pe lângã Facultatea de Automaticã).

- Prin Ordinul Ministerul Educaþiei ºi învãþãmântului nr. 1552/1976:

2. Atelier de microproducþie metalurgicã (de pe lângã Catedra de Turnãtorie

ºi Forje).

- Prin Ordinul Ministerul Educaþiei ºi învãþãmântului nr. 1556/1976:

3. Centrala electricã de termoficare (de pe lângã Catedra de Centrale

Electrice).

- Prin Ordinul Ministerul Educaþiei ºi învãþãmântului nr. 1557/l976:

4. – Formaþii de producþie pentru echipamente de telecomenzi ºi transporturi

(de pe lângã Catedra de Tehnologia Transporturilor ºi Telecomenzi Feroviare).

În lunile mai ºi iunie 1976 au avut loc adunãri de dãri de seamã ºi de alegeri

la nivelul facultãþilor ºi al institutului. Au fost alese consiliile profesorale ale

facultãþilor, senatul institutului, decanii, secretarii consiliilor profesorale, rectorul,

prorectorii ºi secretarul senatului. Au fost aleºi: profesorul Radu Voinea (rector),

profesorii Constantin Bâlã, Jean Moncea, Stelian Mircea Petrescu ºi Rodica Vâlcu

(prorectori); profesorul Ion Grãdiºteanu (secretar al senatului). De asemenea, au

fost aleºi decanii: profesor Constantin Ciocârdia (Facultatea de Mecanicã Agricolã),

profesor Alexandru Diaconu (Facultatea de Energeticã), profesor Octavian Floarea

(Facultatea de Inginerie Chimicã), profesor Simion Florea (Facultatea de

Automaticã), profesor Constantin Luca (Facultatea de Chimie), conferenþiar Andrei

Manole (Facultatea de Mecanicã), profesor Florea Oprea (Facultatea de

Metalurgie), profesor Victor Pimsner (Facultatea de Aeronave), profesor Oliviu

Rusu (Facultatea de Transporturi), profesor George Rulea (Facultatea de

Electronicã ºi Telecomunicaþii), profesor Voicu Tache (Facultatea de Tehnologia

Construcþiilor de Maºini), profesor Andrei Þugulea (Facultatea de Electrotehnicã).

În afarã de rector, cei patru prorectori, secretarul senatului ºi cei 12 decani,

din Senatul Institutului Politehnic din Bucureºti, ales, au mai fãcut parte: profesorii

Gheorghe Buzdugan, Sergiu Cãlin, Vasile Cãtuneanu, Felicia Cornea, Alexandru
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Dãnescu, Traian Demian, Suzana Gâdea, Nicolae Geru, Tudor Homoº, Gheorghe

Hortopan, Moise Ienciu, Ion Iordãnescu, Constantin Mocanu, Adelaida Mateescu,

Dan Pavelescu, Corneliu Penescu, Augustin Petre, Ion M. Popescu, Mircea

Panteliomon, Marcel Segãrceanu, Alexandru Spãtaru, Octavian Stãniºilã, Ion

Teodoreanu ºi Silvia Vacu, ºefi de catedrã; conferenþiarii: Corneliu Brebente,

Ionel Constantinescu, Rãzvan Mãgureanu, Vasile Moraru, Ileana Niculescu, ªerban

Raicu, Sorin Roºca, Gheorghe Samachiºe ºi Ioana Smirnov; ºefi de lucrãri: Valentin

Ceauºu, Alexandru Dorin, Mircea Eremia, Elena Mihãilescu, Graþiela Niculescu,

Ioan Pãunescu, Gabriela Iarca Popa ºi Iulian Ripoºan (preºedintele Uniunii

Asociaþiei Studenþilor Comuniºti din I. P. B.); asistenþii Ecaterina Andronescu,

Lucia Bãrbulescu Popa ºi Dana ªtefãnescu. Au mai fãcut parte 12 studenþi

(desemnaþi de Uniunea Asociaþiei Studenþilor Comuniºti din I. P. B.) ºi 9

reprezentanþi ai ministerelor, întreprinderilor ºi institutelor de cercetare ºi

proiectare, desemnaþi de unitãþile respective.

La 16 iunie 1976, profesorul Suzana Gâdea a fost numitã ministru al

Educaþiei ºi învãþãmântului.

Pentru anul universitar 1976-1977 s-a aprobat urmãtorul „plan de ºcolarizare

la Institutul Politehnic din Bucureti în anul I de studii”:

  
Facultatea 

învăţământ   de 
ingineri 

învăţământ 
de 

subingineri 

 
Total 

 
 

 
 

cursuri de zi cursuri 
de zi 

cursuri 
serale 

total  
 

1  Mecanică 500 180 130 310 810 

2  Aeronave  120 - - - 120 

3  Tehnologia construcţiilor de 
maşini 

350 100 50 150 500 

4  Mecanică Agricolă 160 - 25 25 185 

5  Transporturi  230 50 75 125 355 

6  Electrotehnică 150 50 - 50 200 

7  Energetică 250 100 - 100 350 

8  Automatică 270 50 - 50 320 

9  Electronică şi Telecomunicaţii 400 230 150 380 780 

10  Metalurgie 650 155 85 240 890 
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Numãrul studenþilor strãini ºcolarizaþi în anul I, 1976-1977, pe specializri a

fost:

 Institutul de Chimie din Bucureşti, care aparţine de Institutul Politehnic din Bucureşti  

11 Chimie 110 - - - 110 

12 Inginerie Chimică 275 140 300 300 575 

 
 

Institutul Politehnic din 
Bucureşti (total) 

3465 655 1730 1730 5195 

 Specializarea Total 

1 Maşini termice 3 

2 Mecanică Fină 2 

3 Aeronave 15 

4 Tehnologia Construcţiilor de Maşini 7 

5 Maşini-Unelte 3 

6 Mecanică Agricolă 4 

7 Autovehicule Rutiere 6 

8 Material Rulant de Cale Ferată 3 

9 Electrotehnică 13 

10 Energetică 4 

11 Automatică şi Calculatoare 16 

12 Electronică şi Telecomunicaţii 20 

13 Metalurgie Extractivă 7 

14 Prelucrări Metalurgice 8 

15 Turntorie 2 

16 Tehnologie Chimică Anorganică 5 

 Institutul Politehnic din Bucureşti (total) 128 

În anul 1976 au fost date în funcþiune noi corpuri de clãdiri la localul nou al

Institutului Politehnic din Bucureºti (în Splaiul Independenþei nr.313): – corpul

JH, pentru profilurile metalurgie ºi transporturi, cu o suprafaþã desfãºuratã de

2084 m2, cuprinzând hala ºi laboratoarele Catedrei de Material Rulant de Cale
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Feratã din Facultatea de Transporturi; corpurile JI ºi JK, pentru profilurile

metalurgie ºi transporturi, cu o suprafaþã desfãºuratã de 6448 m2, cuprinzând

laboratoarele Catedrei de Metalurgie Fizicã, – corpul JL, pentru profilurile

metalurgie ºi transporturi, cu o suprafaþã desfãºuratã de 3120 m2, cuprinzând

laboratoarele Catedrei de Metalurgie Neferoasã; – corpul CH, pentru profilul

mecanic, cu o suprafaþã desfãºuratã de 3233 m2, cuprinzând laboratoarele Catedrei

de Mecanicã Finã; -corpul CI, pentru profilul mecanic, cu o suprafaþã desfãºuratã

de 1285 m2, cuprinzând hala ºi laboratoarele Catedrei de Utilaj Chimic.

În anul 1976 s-a încheiat un contract de „service” între Institutul Politehnic

din Bucureºti ºi firma Haereus, pentru aparate de simulare a condiþiilor de mediu

ºi aparaturã biomedicalã, din R. F. Germania. Service-ul respectiv funcþioneazã în

cadrul unitãþii de producþie de tip (c) de pe lângã Catedra de Mecanicã Finã.

În anul 1977 s-au fãcut urmãtoarele numiri de cadre didactice: Octavian

Stãnãºilã (matematici II), Ilie Cucurezeanu ºi Cornelia Motoc (fizicã), Cornel

Popa (filosofie), Pavel Ioniþã (economie politicã), Ion Stãncioiu (organizare ºi

conducere industrialã), Dolphi Drimer, Viorel Micloºi ºi Ion Senea (tehnologia

metalelor ºi sudurã), Alexandru Rãdulescu (tehnologia construcþiilor de maºini),

Mircea Soare (maºini agricole), Ion Iordãnescu (reþele electrice), Vasile Minilici

ºi Nicolae Petrescu (metalurgia metalelor neferoase), Grigore Teodorescu (chimie

ºi tehnologie anorganicã), Constantin Luca (chimie analiticã) ºi Radu Mihail

(inginerie chimicã), profesori; Alexandru Preda (fizicã), Ion Constantinescu ºi

Vasilica Cosac (rezistenþa materialelor), Mircea Marinescu ºi Stoian Anghel

Petrescu (termotehnicã ºi maºini termice), Anghel Aloman (metalurgie fizicã),

Constantin Anton Micu ºi Vasile Stoica (mecanicã fizicã), Dinu Taraza (motoare

cu ardere internã), Gheorghe Anton ºi Gheorghe Frãþilã (autovehicule rutiere),

Niculai Chimu (material rulant), Alexandru Nancu (transporturi ºi telecomunicaþii

feroviare), Stelian Gãletuºe (aeronave), Nãstase Bichir, Ana Sofia Diculescu,

Nicolae Galan, Rãzvan Mãgureanu ºi Constantin Rãduþi (maºini electrice), Valeriu

Panaite (mãsuri ºi aparate electrice), Alexandru Salinschi (centrale electrice),

Nicolae Golovanov (reþele electrice), Eugen Cazimirovici (siderurgie), Ion

Paralescu (chimie analiticã) ºi Gheorghiþa Jinescu (inginerie chimicã),

conferenþiari; Doina Elena Gavrilã, Iolanda Mihai ºi Mircea Aurelian Stan (fizicã),

Mariana Frãþilã, Steluþa Marioara Stroe ºi Eliza Zamfirescu Haºeganu (mecanicã);

Horia Miron Gheroghiu (rezistenþa materialelor), Aurel Martineac (mecanisme),

Mircea Dumbravã (organe de maºini), Petre Roman ºi Nicolae Vasiliu (hidraulicã

ºi maºini hidraulice), Alexandru Petcovici (termotehnicã ºi maºini termice), Dan

Chiricã, Alexandra Dobre, Nicolae Emil Florian, Ioana Raluca Groza ºi Simona

Zamfir (metalurgie fizicã), Iolanda Niþã (geometrie descriptivã ºi desen I), Marina

Carmina Panaitescu (geometrie descriptivã ºi desen II), Sorina Ciurea ºi Cristian
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Suciu (organizare ºi conducere industrialã), Adrian Pascu (mecanicã finã), Virgil

Chiriac ºi Mihaela Pãunescu (utilaj chimic), Alexe Manea (motoare cu ardere

internã), Florea Dumitrache (tehnologia metalelor ºi sudurã), Ion Pãunescu (maºini

agricole), Radu Patraulea ºi Dan Rugescu (aeronave), Petru Notingher (maºini

electrice), Cristian Emilian Lazarovici ºi Dan Alexandru Pavelescu (mãsuri ºi

aparate electrice), Ion Sotir Dumitrescu, Petre Ghiþescu ºi Ilie Prisecaru (centrale

electrice), Constantin Rãdoi (electronicã aplicatã), Mihai Brânzan, Ion Nicolescu

ºi Paul Svasta (tehnologie electricã ºi fiabilitate), Radu Nicolae Dobrecu ºi Aurel

Mihai Stãnescu (automaticã I), Constantin Florin Munteanu (automaticã II),

Valentin Nicolae Cristea, Barbu ªerban Petrescu ºi Miron Vasile Petre

(calculatoare), Lambrache Papahagi ºi Dan Sorin Vasilescu (chimie ºi tehnologie

organicã) ºi Ovidiu Munteanu (inginerie chimicã), ºefi de lucrãri; Florica Munteanu

Pascal (matematici I), Georgeta Todea (filosifie), Maria Hagistate ºi Nicolae Ioniþã

(economie politicã), Petre Anghel, Elena Dobriþoiu, Ion Frãþilã, Iustina Galan,

Ana Nedelea ºi Lucia Vlãdulescu Vârghici (pedagogie ºi limbi strãine), lectori;

Silvia Rãdulescu (matematici I), Irina Bucurescu (matematici III), Oltin Horia

Dogaru ºi Ion Fãgeþeanu (matematici II), Mihaela Bugeanu, Cristian Florea, Jean

Mauerer, Ecaterina Cornelia Niculescu ºi Dragoº Popa (fizicã), Mircea Ivan

(mecanicã), Victor Moise, Dan Nicolae Robescu ºi Vicenþiu Valentin Tcacenco

(hidraulicã ºi maºini hidraulice), Monica Drãgan (electrotehnicã II), Mihai

Constantinescu ºi Elena Drãgulescu (geometrie descriptivã ºi desen II), Anca

Cherebenþiu ºi Liana Rodica ªabac (pedagogie ºi limbi strãine), Constantin Tacã

(utilaj chimic), Ioana Bogdan ºi Lucian Tomescu (autovehicule rutiere), Adriana

Marinescu (tehnologia construcþiilor de maºini), Viorel Macaleþ (metalurgia

metalelor neferoase), Teodora Sabãu (turnãtorie ºi forje), Marina Mihaela

Georgescu (agregate ºi instalaþii metalurgice), Dumitru Savu (chimie ºi tehnologie

organicã) ºi Mihaela Camelia ªtefania Mihai (inginerie chimicã), asistenþi.

În cursul anului 1977 au fost pensionate urmãtoarele cadre didactice:

Ecaterina Ciorãnescu-Neniþescu, Teodor Mlãdinescu, Ileana Necºoiu ºi Gheorghe

Popescu Cartianu, profesori; Iudith Adorian, conferenþiar; Maria Bolgiu, Nicolae

Cruli, Gheorghe Ioniþã, Nicolae Mirescu, Aurel Mihãrtescu ºi Ion Vieroºanu, ºefi

de lucrãri; Viorica Ghenghea ºi Viorica Roºu, lectori; Zenaida Cojocaru, Constanþa

Gheroghiu ºi Lary Schachter, asistenþi.

Au fost transferaþi de la Institutul Politehnic din Bucureºti la alte unitãþi,

urmãtoarele cadre didactice: Gheorghe Tiperciuc, ºef de lucrãri; Viorel Fodor,

Mariana Simina Ionescu ºi Nicolae Radu, asistenþi.

S-a desfãcut contractul de muncã urmãtoarelor cadre didactice: Reinhardt

Piringer, profesor; Silvia Atanasiu, Virgil Bogdan, Dumitru Ceacãreanu, Gheorghe

Costache ºi Florin Cucu, ºefi de lucrãri; Florica Pascal, lector; Cristian Boiangiu,
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Dana Boiangiu, Oltea Bogdan, ªerban Constantinescu, Virgil Gligor, Doru Nicolae

Gherban, Ion Paraschiviu, Petre Nichifor Turcu ºi Ionela Viºan, asistenþi.

Au încetat din viaþã la cutremurul din 4 martie 1977: Ioan Emil Sonea,

profesor, Hristul Fuia ºi Iolanda Niþã, ºefi de lucrãri; Au mai încetat din viaþã, din

alte cauze, urmãtoarele cadre didactice: Dumitru Briºcan, Iosif Drimuº ºi Vasile

Nedelcu, profesori ºi Valentina Alexandrescu, asistent.

Pe baza propunerilor fãcute de Senatul Institutului Politehnic din Bucureºti

ºi a acorduluiMinisterul Educaþiei ºi învãþãmântului (ordinul nr. 24514/1977),

prin ordinul rectoratului nr. 13/1977, urmãtoarele cadre didactice au fost numite

în funcþia de prodecan: conferenþiar Paul Dinculescu (Facultatea de Electrotehnicã);

conferenþiarii Ion Iordãnescu ºi Aureliu Leca (Facultatea de Energeticã);

conferenþiar Ioan Dumitrache (Facultatea de Automaticã); conferenþiarii Ion

Teodorescu ºi Ovidiu Iancu (Facultatea de Electronicã ºi Telecomunicaþii);

conferenþiarii Gheorghe Rãdulescu ºi Vsevolod Radcenco (Facultatea de

Mecanicã); conferenþiarii Ion Gheghea ºi Gheorghe Zgurã (Facultatea de

Tehnologia Construcþiilor de Maºini), conferenþiar Eugen Negruº (Facultatea de

Transporturi), profesor Ion Dragomir ºi conferenþiar Maria Petrescu (Facultatea

de Metalurgie); conferenþiarii Radu Avram ºi Sorin Roºca (Facultatea de Inginerie

Chimicã) ºi profesor Constanþa Gheroghiu (Facultatea de Chimie).

În perioada 17-21 iunie 1977 a avut loc la Institutul Politehnic din Bucureºti

lucrãrile celui de „Al Doilea Simpozion Internaþional de Mecanisme ºi Metode de

Proiectare cu Ajutorul Calculatorului (SYROM 77)”, la care s-au prezentat 152 de

lucrãri. Au participat 123 specialiºti din þarã ºi 61 de specialiºti din strãinãtate,

care au prezentat 42 de lucrãri (Austria – 4, Bulgaria – 3, Cehoslovacia – 8, R. D.

Germanã – 4, R. F. Germania – 2, India – 4, Mexic – l, Olanda – l, Polonia – 3,

Marea Britanie – 7, U.R.S.S. – 5). Preºedintele comitetului de organizare a fost

profesor doctor docent Nicolae Manolescu (Catedra de Mecanisme).

Decretul Consiliului de Stat nr. 29 din 12 iulie 1977, pentru modificarea

anexelor nr. l ºi nr. 2 de la decretul nr. 147/1977 privind nomenclatorul profilurilor

ºi specializãrilor din învãþãmântul superior, precum ºi instituþiilor ºi facultãþilor

din sistemul Ministerul Educaþiei ºi Învãþãmântului, a stabilit pentru facultãþile

Institutului Politehnic din Bucureºti urmãtoarele profiluri ºi specializãri:



Ioan M. Popescu, Ioan Gr. Dumitrache436

 Facultatea Profirurile Specializările 
Învăţământ cu durata de 4-6 ani: 

- tehnologia construcţiilor de maşini; 
- maşini –unelte; 
- utilajul şi tehnologia sudurii. 
Învăţământ cu durata de 3-4 ani: 

- tehnologia construcţiilor de maşini; 

1 Tehnologia Construcţiilor de 
Maşini 

– mecanic 

- tehnologia sudurii 
Învăţământ cu durata de 4-6 ani: 
- maşini hidraulice şi pneumatic; 
- maşini termice; 
- mecanică fină; 
- utilaj tehnologic (chimic). 
Învăţământ cu durata de 3-4 ani: 
– mecanică fină; 
- utilaj chimic şi petrochimic; 

2 Mecanică – mecanic 

- utilaj pentru industria materialelor 
de construcţii. 

Învăţământ cu durata de 4-6 ani: – mecanic 
- mecanică agricolă. 
Învăţământ cu durata de 3-4 ani: 

3 Mecanică Agricolă 

– forestier 
- industrializarea lemnului. 
Învăţământ cu durata de 4-6 ani: 4 Aeronave – mecanic 
-  aeronave. 
Învăţământ cu durata de 4-6 ani: 
- autovehicule rutiere; 
- meterial rulant de cale ferată. 
Învăţământ cu durata de 3-4 ani: 
- automobile; 

– mecanic 

– meterial rulant de cale ferată. 
Învăţământ cu durata de 4-6 ani: 

5 Transporturi 

– electric 
- tehnologia transporturilor şi 

telecomenzi feroviare. 
Învăţământ cu durata de 4-6 ani: 
- metalurgie extractivă; 
- turnătorie; 
- prelucrări metalurgice. 
Învăţământ cu durata de 3-4 ani: 
- metalurgie neferoasă; 
- turnătorie; 

6 Metalurgie – metalurgie 

- deformări plastice şi tratamente 
termice. 

Învăţământ cu durata de 4-6 ani: 
- electrotehnică. 
Învăţământ cu durata de 3-4 ani: 

7 Electrotehnică  – electric 

- maşini şi aparate electrice. 
Î

pneumatice;
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Învăţământ cu durata de 4-6 ani: 
- electronică şi telecomunicaţii. 
Învăţământ cu durata de 3-4 ani: 
- electronic; 

8 Electronică şi 
Telecomunicaţii 

– electric 

-telefonie-telegrafie. 
Învăţământ cu durata de 4-6 ani: 
- automatizări şi calculatoare. 
Învăţământ cu durata de 3-4 ani: 

9 Automatică – electric 

- automatizări industrial. 
Învăţământ cu durata de 4-6 ani: 
- energetică. 
Învăţământ cu durata de 3-4 ani: 
- reele electrice; 

10 Energetică – energetic 

- centrale termoelectrice. 
Institutul Naţional de Chimie din Bucureşti 

Învăţământ cu durata de 4-6 ani: 
– tehnologia chimică organic; 
– tehnologia compuşilor 

macromoleculari; 
- petrochimie; 
– tehnologia chimică anorganică; 
- tehnologia silicaţilor şi compuşilor 

oxidici; 
- chimie; 
- chimie fizică. 
Învăţământ cu durata de 3-4 ani: 
– tehnologia chimică organică; 
– tehnologia maselor plastice; 
– tehnologia chimică anorganică; 

– chimic 

- tehnologia materialelor de 
construcţii. 

Învăţământ cu durata de 4-6 ani 

12 Tehnologie Chimică 

– biologic 
- biochimie 
Învăţământ cu durata de 4-6 ani: 13 Utilaje şi Ingineria Proceselor 

Chimice 
– mecano-
chimic - utilaje şi ingineria proceselor 

chimice. 

industriale.

organicã;
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Pentru anul universitar 1977 -1978 s-au repartizat urmãtoarele cifre de

ºcolarizare în anul I, la Institutul Politehnic din Bucureºti,

  
 

Facultatea 

 

învăţămâ
nt de 

ingineri 
cursuri 
de zi 

 
învăţământ de 

subingineri 

 
 

Total 

 
 

 
 

cursuri 
de zi 

cursuri 
de zi 

cursuri 
serale 

total  
 

1  Tehnologia Construcţiilor  
de Maşini 

500 60 60 120 620 

2  Mecanică 630 180 110 290 920 

3  Mecanică Agricolă 200 - 30 30 230 

4  Aeronave 120 - - - 120 

5  Transporturi 270 60 60 120 390 

6  Metalurgie 720 210 60 270 990 

7  Electrotehnică 185 30 30 60 245 

8  Electronică şi Telecomunicaţii 380 200 60 260 640 

9  Automatică 300 90 60 150 450 

10  Energetică 270 70 - 70 340 

Institutul Nţional de Chimie din Bucureşti 

11 
 
 

Tehnologie Chimică 360 (ingi- 
neri) 
140 

(univer- 
sitari) 

160 120 280 780 

12 Utilaje şi Ingineria proceselor 
Chimice 

200 - - - 200 

 Institutul Politehnic din Bucureşti 4275 1060 590 1650 5925 

Învãþã-

mânt

de

ingineri

Învãþãmânt de

subingineri
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Planul de ºcolarizare pentru anul I, 1977-1978, al Institutului Politehnic din

Bucureºti, pentru studenþi strãini:

În anul 1977 au luat fiinþã în Institutul Politehnic din Bucureºti urmãtoarele

unitãþi de integrare a învãþãmântului în cercetare ºi producþie:

 (a) Unitãþi de cercetare-proiectare

- Prin Ordinul Ministerului Educaþiei ºi Învãþãmântului nr. 182/1977:

1. – Laboratorul de cercetare ºi microproducþie în domeniul fizicii tehnice

(de pe lângã Catedra de Fizicã);

- Prin ordinul Ministerului Educaþiei ºi învãþãmântului nr. 194/1977:

2. – Colectivul de cercetãri pentru biotehnologie (de pe lângã Rectorat),

care a luat fiinþã prin transferarea ºi restructurarea Laboratorului de medicinã

spaþialã ºi biologie chimicã de la Observatorul Astronomic al Academiei R. S.

România.

(b) Unitãþi de producþie

– Prin Ordinul Ministerului Educaþiei ºi Învãþãmântului nr. 2304/1977:

1.Atelier de producþie cu profil chimic (de pe lângã Institutul Naþional de Chimie).

Pe data de 28 ianuarie 1977, prin adresa Ministerului Educaþiei ºi

învãþãmântului nr. 84513/1977, au fost numite urmãtoarele cadre didactice în

funcþia de ºef de catedrã pe perioada 1976-1980:

 Specializarea Total 

1 Maşini termice 10 

2 Mecanică fină 8 

3 Electrotehnică 26 

4 Tehnologia Construcţiilor de Maşini 10 

5 Maşini-unelte 7 

6 Prelucrări Metalurgice 5 

7 Turnătorie 4 

8 Energetică 10 

9 Electronică şi Telecomunicaţii 26 

10 Automatică şi calculatoare 22 

11 Aeronave 11 

12 Mecanică Agricolă 2 

 TOTAL 141 
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 Facultatea Catedra Şeful de Catedră 
Măsuri şi Aparate Electrice Prof. Gheorghe 

Hortopan 
Electrotehnică I Prof. Constantin 

Mocanu 
Maşini Electrice Prof. Alexandru Fransua 
Matematici III Prof. Marcel Roşculeţ 

1 Electrotehnică 

Educaţie Fizică şi Sport Prof. Ion Dumitru 
Oprişescu 

Centrale Electrice Prof. Nicolae Gheorghiu 
Hidraulică şi Maşini Hidraulice Prof. Julieta Florea 
Reţele Electrice Prof. Gleb Drăgan 

2 Energetică 

Organizare şi Conducere 
Industrială 

Prof. Gheorghe Homoş 

Automatică I Prof. Cornel Penescu 
Automatică II Prof. Sergiu Călin 
Calculatoare Prof. Adrian Petrescu 

3 Automatică 

Electrotehnică II Prof. Marius Preda 
Radiocomunicaţii Prof. Gheorghe Cartianu 
Tehnologie Electronică şi 
Fiabilitate 

Prof. Vasile Cătuneanu 

Dispozitive, Circuite şi aparate 
Electronice 

Prof. Mihai Drăgănescu 

Electronică Aplicată Prof. Alexandru Spătaru 

4 Electronică şi 
Telecomunicaţii 

Telefonie-Telegrafie Prof. Adelaida Mateescu 
Motoare cu Ardere Internă Prof. George Bărănescu 
Organe de maşini Prof. Dan Pavelescu 
Mecanică Fină Prof. Traian Demian 
Cazane şi turbine cu Aburi şi 
Gaze 

Prof. Mircea 
Postelnicescu 

Termotehnică I Maşini Termice Prof. Alexandru 
Dănescu 

5 Mecanică 

Utilaj Chimic Conf. Valeriu Jinescu 
Rezistenţa Materialelor Prof. Gheorghe 

Buzdugan 
Maşini -Unelte şi Scule Prof. Emil Botez 
Tehnologia Materialelor şi 
Sudurii 

Conf. Dolphi Drimer 

Tehnologia Construcţiilor de 
Maşini 

Conf. Alexandru 
Rădulescu 

6 Tehnologia 
Construcţiilor de 
Maşini 

Geometrie Descriptivă şi Desen 
II 

Conf. Tacor Tacorian 

Maşini Agricole Prof. Marcel Segărceanu 
Mecanică Prof. Dumitru 

Voiculescu 
Economie Politică Prof. Ion Grădişteanu 

7 Mecanică Agricolă 

Geometrie Descriptivă şi Desen 
I 

Conf. Ion Enache 

Aparate
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În cursul anului 1977 au fost numite urmãtoarele cadre didactice în funcþia

de ºef de catedrã: prof. Valter Olariu (Matematici I); prof. Edmond Victor Nicolau

(Radiocomunicaþii); prof. Ion Carabogdan (Centrale Electrice); prof. Felicia Cornea

(Chimie ºi Tehnologie Chimicã Organicã) ºi prof. Petru Baltã (Chimie ºi Tehnologia

Silicaþilor ºi Compuºilor Oxidici).

În anul 1977 Institutul Politehnic din Bucureºti a încheiat urmãtoarele

înþelegeri cu institute din strãinãtate: – Înþelegerea dintre Institutul Politehnic din

Bucureºti ºi Institutul Superior de Maºini Electrotehnice din Sofia (Bulgaria) pe

o perioadã de cinci ani, însoþitã pe planuri de câte doi ani. Înþelegerea prevede

schimburi de cadre didactice pe câte patru sãptãmâni – om anual ºi cercetãri comune

în domeniile de electrotehnicã, construcþiilor de maºini ºi metalurgiei. – Înþelegerea

dintre Institutul Politehnic din Bucureºti ºi Politehnica din Londra Centralã

(Anglia) pe o perioadã de doi ani, cu posibilitãþi de prelungire dacã nu este denunþatã

de nici una din pãrþi. Se prevãd schimburi de cadre didactice ºi, în primul program,

o colaborare în domeniul tehnicii de calcul ºi achiziþionãrii electrice.

În anul 1977, prin intermediul Uniunii Asociaþiei Studenþilor Comuniºti

din Institutul Politehnic din Bucureºti, s-au organizat detaºamente de studenþi

Material Rulant Prof. Alexandru Popa 
Autovehicule Rutiere Prof. Chiriac Vasiliu 
Tehnologia Transporturilor şi 
telecomenzi Feroviare 

Prof. Alexandru Nancu 

Mecanisme Prof. Cristian Pelicudi 

8 Transporturi 

Pedagogie şi Limbi Străine Conf. Nicolae Sipoş 
Aeronave şi Instalaţii de Bord Prof. Augustin Petre 
Fizică Prof. Ioan M. Popescu 
Matematici II Prof. Ion Şabac 

9 Aeronave 

Filosofie Conf. Cornel Popa 
Metalurgie Fizică şi studiul 
Metalelor 

Prof. Nicolae Geru 

Siderurgie Prof. Silvia Vacu 
Aparate şi Instalaţii Tehnologice 
Metalurgice 

Prof. Nicolae Murguleţ 

Turntorie-Forjă Prof. Laurenţiu Sofroni 
Metalurgia Metalelor Neferoase Prof. Moise Ienciu 

10 Metalurgie 

Socialism Ştiinţific Prof. Ion Şerbănescu 
Chimie şi Tehnologie Chimică 
Anorganică 

Prof. Ioan V. Nicolaescu 

Chimie Fizică şi Tehnologie 
Electrochimică 

Prof. Victor Sahini 

Chimie şi Tehnologia Silicaţilor 
şi Compuşilor Oxidici 

Prof. Ecaterina 
Ciorănescu-Neniţescu 

Chimie Analitică Prof. Constantin Luca 

11 Institutul Naţiopnal 
de Chimie din 
Bucureşti 

Inginerie chimică Conf. Octavian 
Smighelschi 

Studiul
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care au participat la ªantierul Naþional al Tineretului de la Canalul Dunãre-Marea

Neagrã. În vacanþa de varã 900 de studenþi ai Institutului Politehnic din Bucureºti

au lucrat pe ºantierul de reconstrucþie din Bucureºti, organizat în urma calamitãþilor

produse de cutremurul catastrofal care a avut loc în ziua de 4 martie 1977.

În anul 1978 s-au fãcut urmãtoarele numiri de cadre didactice: Dumitru

Boiangiu (mecanicã), Gheorghe Rãdulescu (organe de maºini), Nicolae Popescu

(metalurgie fizicã), Nicolae Sipoº (pedagogie ºi limbi strãine), Nicolae Apostolescu

(motoare cu ardere internã), Victor Tabãrã (maºini-unelte ºi scule), Mihai Niþã

(aeronave), Ion Gheorghe Carabogdan (centrale electrice), Mihai Tertiºco

(atutomaticã II), Ortansa Landauer (chimie fizicã) ºi Octavian Smighelschi

(inginerie chimicã), profesori; Mihai Nicu (biotehnologie), Iosif Tempea

(mecanisme), Valeriu Nistreanu ºi Gheorghe Zidaru (hidraulicã ºi maºini

hodraulice), Horia Gavrilã (electrotehnicã II), Lucia Chincã Cumpãnaºu

(metalurgie fizicã), Georgeta Hãlãºan Feller (filosofie), Gheorghe Zãtreanu

(motoare cu ardere internã), Nicolae Atanasiu ºi Gheorghe Calea (tehnologia

materialelor ºi sudãrii), Ion Gheorghe (tehnologia construcþiilor de maºini), Ion

Gheorghe Sandu (maºini-unelte ºi scule), Pavel Babiciu (maºini agricole), Aurelian

Crãciunescu ºi Gheorghe Mihai Ionescu (maºini electrice), Carmen Golovanov

(mãsuri ºi aparate electrice), Adrian Murgan (electronicã aplicatã), Ion Bãnicã

(telefonie-telegrafie), Costicã Nitu (automaticã II), Rodica Apostolescu ºi Dragoº

ªerban (chimie ºi tehnologie anorganicã), Dinu Zãvoianu (chimie ºi tehnologie

organicã), Cornel Lazãr (chimie analiticã) ºi Ilie Mândru (chimie fizicã),

conferenþiari; Ion Belciu, Iuliana Cuculescu, Maria Honciuc ºi Paul Sterian (fizicã),

Ion Dinu, Gheorghe Drãgãnoiu, Cosntantin Ion, Sabin Murgulescu ºi Irina Petrescu

(mecanicã), Dan Nicolae Borza ºi Gheorghe Radu (rezistenþa materialelor), Adriana

Comãnescu Marinescu ºi Ion Simionescu (mecanisme), George Dobre (organe de

maºini), Corneliu Marinov (electrotehnicã I), Gheorghe Cristea, Ioana Dorobanþu

ºi Mihai Iordache (electrotehnicã II), Mihai Marin (metalurgie fizicã), Mihai

Stãnescu ºi Alexandrina Zgurã (geometrie descriptivã ºi desen II), Stana Costoiu

ºi Mihai Alexandru Dumitrescu (organizare ºi conducere industrialã), Victor Cicu,

Dumitru Calibaba Evuleþ, Elena Forþu ºi Iosefina ªtefãnescu (educaþie fizicã ºi

sport), Constantin Silvestru (motoare cu ardere internã), Napoleon Andrei,

Constantin Militaru ºi Aurelian Vlase (tehnologia construcþiilor de maºini), Radu

Chiriac ºi Anca Lisovschi (maºini agricole), Ion Sebeºan (material rulant),

Gheorghe Andronescu, Sandalã Gãnescu ºi Constantin Ghiþã (maºini electrice),

Florin Nicolae Alexe, Basarab Guzun, Alexandrina Mihaela Maria Iordache ºi

Virgil Muºetescu (centrale electrice), Victor Neagoe (electronicã aplicatã), Ovidiu

Dragomirescu (tehnologie electronicã ºi fiabilitate), Ion Mitescu, Grazziela

Niculescu (telefonie ºi telegrafie), Cãlin Soare (automaticã I), Boris Jora
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(automaticã II), Marian Dobra, Tiberiu Popescu ºi Cristian Zervos (calculatoare),

Ionel Negulescu ºi Dan Zamfirescu (siderurgie), Erich Muller ºi Pavel Toboc

(turnãtorie ºi forje), Cezar Bãlescu (agregate ºi instalaþii metalurgice), Dan

Braºoveanu, Irina Constantinescu, Irina Ionescu, Ioana Jitaru, Szabolos Lany ºi

Florica Zãlaru (chimie ºi tehnologie anorganicã), Ion Baciu, Cornel Cincu ºi Ion

Iliuþã (chimie ºi tehnologie anorganicã), Annemaria Puri (silicaþi ºi compuºi

oxidici), Ion Constantin Ciurea, Drumitru Cruceru, Elena Dãscãlescu ºi Constantin

Nedea (chimie analiticã), Maria Nicola Neaþã (chimie fizicã), Alexandru Dimian,

Mioara Filipescu ºi Octavian Iordache (inginerie chimicã), ºefi de lucrãri; Raluca

Brãileanu, Alexandra Colojoarã, Odette Mãlãncioiu ºi Miron Nicolescu (matematici

I), Ion Bacalu, Vasile Brânzãnescu, Radu Constantin, Lucia Drãguºin, Paul Flondor,

Viorel Mihãilescu, Cornelia Niculescu, Alexandru ªchiop, Sigrid Theil ºi Radu

Urseanu (matematici II), Paraschiv Balea ºi Virgil Ganea (matematici III),

Gheorghe Gorincu, Letiþia Ionescu ºi Matilda Savu (economie politicã), Ion Sãraru

ºi Ioana Vuºdea (pedagogie ºi limbi strãine), lectori; Dobra Georgescu, Silvia

Nica, Doina Maria Petroniu, Ionel Tevy ºi Gheorghe Tudor (matematici I), Justina

Roman ºi Teodor Stihi (matematici II), Vlad Boicescu, Sergiu Corbu, Inocenþiu

Drãghicescu, Emil Motaº, Mihaela Ioana Mureºan ºi Ioana Maria Petrescu

(matematici III), Eleonora Rodica Bena, Ilie Ivanov, Mihai Constantin Piscureanu,

Carmen Mihaela Popa, Mihai Ralea ºi Ion-Cristian-Edmond Turcu (fizicã), Nicolae

Constantin (rezistenþa materialelor), Marin Ene (mecanisme), Cornelia Chiujdea,

Ernest Fulop, Anca Marinov ºi Florin Vlasache (hidraulicã ºi maºini hidraulice),

Alexandru Dobrovicescu (termotehnicã ºi maºini termice), Lucia Cristina Dumitriu

ºi Nicolae Voicu (electrotehnicã II), Georgeta Constantinescu ºi Stela Ioniþã Rotaru

(geometrie descriptivã ºi desen II), Ion Bãlin ºi Valentin Murean (Filosofie), Dan

Cucu (economie politicã), Elisabeta Dogaru (socialism ºtiinþific), Mircea Dan

Brânzã, Martha Gabriela Mihãilescu ºi Mihaela Germaine Panait (pedagogie ºi

limbi strãine), Daniela Bãcescu (mecanicã finã), Nicolae Marinescu (tehnologia

construcþiilor de maºini), Viorel Drãgan ºi Viorel Mateescu (autovehicule rutiere),

Georgeta Mariana Costache ºi Petre Stelian Niþã (siderurgie), Mihai Belcu (chimie

ºi tehnologie anorganicã), Tudor Mohora (chimie analiticã), Grigore Bazga ºi

Tãnase Dobre (inginerie chimicã), asistenþi;

În anul 1978 au fost transferate de la Institutul Politehnic din Bucureºti la

alte unitãþi, urmãtoarele cadre didactice: Liviu Mãsãlar, Nicolae Pandrea, Ioan

Popescu ºi Ion Ungureanu, ºefi de lucrãri; Filaret Ilie Doboº, Românita Dobre,

Maria Maricaru, Elena Mihãilã, Cristina Roth, Dan Romulus Tonceanu ºi Titi

Turcoiu, asistenþi.

S-a desfãcut contractul de muncã urmãtoarelor cadre didactice: George

Bãrãnescu, Emil Constantinescu, Mircea Predeleanu, Roman Stere ºi ªtefan Zarea,
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profesori; Anca Rodica Bãrãnescu ºi Dan Brãiloiu, conferenþiari; Emil Georgescu,

Ion Ghiþã, Ion Aurel Hedeºiu, Ion Luchian, Gheorghe Mityko, Constanþa Popovici,

ªtefan Toader ºi Sorin Trestianu, ºefi de lucrãri; Carmen Ambruº, Marius Cojan,

Margareta Cupfer, Ion Mircea Nicoarã, Dan Popescu, Liana Alexandra Popescu,

Radu Popescu ºi Valeria Secu, asistenþi.

În anul 1978 au încetat din viaþã urmãtoarele cadre didactice: Ion Atanasiu,

Emil Botez, Gheorghe Mãrgãrit Manea ºi Cãlin Adrian Vasilescu, profesori;

Ludmila Farcaº ºi Mihai Florea, conferenþiari; Adriana Simescu ºi Margareta

Teodorescu, ºefi de lucrãri; Valter Rudner, lector ºi Petre Popa, asistent.

Þinându-se seama de Decretul nr.209 din 12 iulie 1977 pentru modificarea

anexelor la Decretul nr. 147/1974 cu privire la nomenclatorul profilelor,

specializãrilor precum ºi a instituþiilor de învãþãmânt superior ºi la facultãþile din

structura Institutului de Chimie din Bucureºti, devenit Institutul Naþional de Chimie

din Bucureºti a intervenit schimbarea: în loc de Facultatea de Chimie ºi Facultatea

de Inginerie Chimicã s-au înfiinþat Facultatea de Tehnologie Chimicã ºi Facultatea

de Utilaje ºi Ingineria Proceselor Chimice.

Astfel, la începutul anului 1978 au avut loc adunãri generale ale cadrelor

didactice din cele douã facultãþi pentru alegerea consiliilor profesorale ºi ale

organelor de conducere. Adunarea generalã a cadrelor didactice din Facultatea de

Tehnologie Chimicã s-a constituit din membrii Catedrei de Chimie ºi Tehnologie

Chimicã Organicã, Catedra de Chimie ºi Tehnologie Chimicã Anorganicã, Catedra

de Chimia ºi Tehnologia Silicaþilor ºi Compuºilor Oxidici ºi Catedrei de Chimie

Analiticã, iar adunarea generalã a cadrelor didactice din Facultatea de Utilaj ºi

Ingineria Proceselor Chimice s-a constituit din membrii Catedrei de Inginerie

Chimicã ºi Catedrei de Chimie Fizicã ºi Tehnologie Electrochimicã. Pe baza

alegerilor fãcute, Ministerul Educaþiei ºi Învãþãmântului a numit pe profesorul

Ion Teoreanu, decan, profesorul Constanþa Gheorghiu ºi conferenþiarul Radu

Avram, prodecani, la Facultatea de Tehnologie Chimicã, precum ºi pe profesorul

Octavian Floarea, decan, la Facultatea de Utilaje ºi Ingineria Proceselor Chimice.

Profesorul Felicia Cornea a fost eliberatã din funcþia de decan al Facultãþii de

Chimie ºi Tehnologie Chimicã Organicã ºi conferenþiarul Sorin Roºca a fost eliberat

din funcþia de prodecan al Facultãþii de Inginerie Chimicã.

Prin Decretul numãrul 116 din 11 mai 1978 s-au aprobat planurile de

ºcolarizare pe anul 1978-1979, Institutului Politehnic din Bucureºti fixându-i-se

urmãtoarele cifre de ºcolarizare în anul I, pe anul universitar 1978-1979:
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Pentru anul universitar 1978-1979 s-a aprobat pentru Institutul Politehnic

din Bucureºti urmãtorul plan de ºcolarizare la învãþãmântul postuniversitar fãrã

frecvenþã:

 
înv?ţ?mânt   de 

ingineri 

 

înv?ţ?mânt 
de 

subingineri 

 

Facultatea 

cursuri de zi cursuri 
de zi 

cursuri 
serale 

total 

Total 

1 Tehnologia Construcţiilor 
de Maşini  

520  60  55  115  635  

2 Mecanic? 645  180  80  260  905  

3 Mecanic? Agricol?  200  –  30  30  230  

4 Aeronave  165  –  –  –  165  

5 Transporturi  325  60  55  115  440  

6 Metalurgie  670  455  25  480  1150  

7 Electrotehnic?  170  25  25  50  220  

8 Electronic? şi Telecomunicaţii  350  225  60  285  635  

9 Automatic?  270  75  –  75  345  

10 Energetic?  250  70  –  70  320  

 Institutul Naţional de Chimie din Bucureşti  

11 Tehnologie Chimic?  5 1 5 (ingineri) 
 135 

(universitari)  

160  130  290  940  

12 Utilaje єi Ingineria 
Proceselor Chimice  

200  –  –  –  200  

 
 

Institutul Politehnic din 
Bucureşti (total) 

4415  1310  460  1770  6185  

 

Învãþãmânt
Învãþãmânt

Mecanicã

Mecanicã Agricolã

Electrotehnicã

Electronicã

Automaticã

Energeticã

Chimicã

ºi
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 Specializarea  Total  

1 Inginerie economică  69  

2 Maşini unelte cu comandă numerică  26  

3 Tribologie, vibraţii, stabilitate şi fiabilitate în construcţiile 
de maşini  

36  

4 Tehnologia construcţiilor de maşini grele  42  

5 Motoare cu ardere internă  25  

6 Prelucrări neconvenţionale  24  

7 Mijloace de transport  62  

8 Fiabilitatea componentelor şi instalaţiilor electronice, 
electrotehnice şi automatizări  

40  

9 Automatizarea complexă şi optimizarea proiectelor 
industriale  

52  

10 Sisteme  de  transmisie  şi  de  prelucrarea automată a datelor  69  

11 Electronică  82  

12 Prelucrarea plastică a metalelor şi aliajelor cu destinaţie 
specială  

52  

13 Elaborarea metalelor şi aliajelor cu destinaţie specială  12  

14 Tratamente termice primare єi secundare  27  

15 Trafic şi autostrăzi  7  

16 Mecanizarea complexă a lucrărilor în producţia animală pe 
specii de producţie  

16  

17 Chimia  analitică  şi  analiza  automatică  a proceselor 
industriale  

15  

18 Coroziune şi protecţii autocorozive  26  

19 Catalizatori şi procese catalitice în industria chimică şi 
petrochimică  

14  

20 Optimizarea proceselor din industria chimică, celulozei, 
hârtiei şi materialelor de construcţii  

20  

 Total 716 
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Prin Ordinul Ministerului Educaþiei ºi Învãþãmântului nr. 1128/ 1978,

profesorul Marin Rãdoi a fost numit prorector în locul profesorului Mircea Petrescu.

Prin Decretul Prezidenþial nr. 278 din 16 octombrie 1978 profesorul Ion

Teoreanu, decanul Facultãþii de Tehnologie Chimicã, a fost numit adjunct al

ministrului Economiei Forestiere ºi Materialelor de Construcþii.

La ºedinþa Senatului Institutului Politehnic din Bucureºti din luna decembrie

1978 a fost aprobatã execuþia bugetarã pe anul 1978 ºi planul financiar pe anul

1979. A reieºit cã Institutul Politehnic din Bucureºti a contribuit la finanþarea

învãþãmântului în anul 1978 cu suma de 44.475.000 lei, rezultatã din încasãrile

realizate din contractele de cercetare ºtiinþificã ale cadrelor didactice ºi din

activitatea productivã a studenþilor.

În ºedinþa din 21 decembrie 1978 Marea Adunare Naþionalã a adoptat „Legea

Educaþiei ºi învãþãmântului“ (legea nr. 28 din 1978), care prevede, în principal:

– gratuitatea învãþãmântului de toate gradele; – asigurarea accesului neîngrãdit al

cetãþenilor, fãrã deosebire de naþionalitate, în învãþãmântului de toate gradele

corespunzãtor nevoilor dezvoltãrii economico-sociale a þãrii, aptitudinile ºi

dorinþele fiecãruia; – garantarea dreptului la învãþãturã a tuturor cetãþenilor, iar

pentru naþionalitãþile conlocuitoare asigurându-se folosirea limbii materne în

învãþãmântul de toate gradele; – realizarea învãþãmântului obligatoriu de 10 ani;

– asigurarea unei temeinice pregãtiri a tineretului în ºtiinþele fundamentale;

– însuºirea concepþiei revoluþionare a clasei muncitoare despre lume; – principiul

politehnizãrii; – integrarea organicã a învãþãmântului cu producþia ºi cercetarea

ºtiinþificã; – aplicarea principiului muncii ºi conducerii colective în toate instituþiile

de învãþãmânt superior.

În domeniul învãþãmântului superior legea asigurã: – condiþiile pregãtirii

de specialitate cu o înaltã calificare, pentru toate domeniile de activitate; – însuºirea

de cãtre studenþi a celor mai noi cuceriri ale ºtiinþei ºi tehnicii, ale culturii ºi

cunoaºterii umane, a socialismului ºtiinþific, a concepþiei materialist-dialectice ºi

istorice despre lume ºi viaþã, a ideologiei partidului; – condiþiile participãrii

învãþãmântului superior la progresele ºtiinþei, tehnicii ºi culturii; – desfãºurarea

întregului proces instructiv-educativ din învãþãmântul superior pe baza integrãrii

acestuia cu producþia, proiectarea ºi cercetarea ºtiinþificã; – pregãtirea specialiºtilor

în profiluri largi, astfel încât sã se poatã adapta rapid la transfigurãrile care au loc

în viaþa economicã ºi socialã, în domeniul ºtiinþei ºi tehnicii; – efectuarea unei

practici în producþie corespunzãtoare pentru ca studenþii sã-ºi însuºeascã

cunoºtinþele ºi deprinderile necesare exercitãrii eficiente a viitoarei profesiuni;

– o pregãtire permanentã în timp.

Legea prevede ca îndrumarea, controlul ºi conducerea învãþãmântului de

toate gradele sã se facã de cãtre Consiliul Superior al Educaþiei ºi învãþãmântului,

organism nou creat, larg reprezentativ, iar Congresul Educaþiei ºi al Învãþãmântului
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sã se dezbatã ºi sã soluþioneze problemele fundamentale, sã stabileascã sarcinile

ce revin ºcolii.

În anul 1978 au fost încheiate urmãtoarele înþelegeri de colaborare a

Institutului Politehnic din Bucureºti cu instituþiile de învãþãmânt superior ºi de

cercetare ºtiinþificã din strãinãtate:

- Înþelegerea dintre Institutul Politehnic din Bucureºti ºi Institutul Politehnic

din Varºovia (Polonia), pe o duratã de trei ani, cu posibilitãþi de prelungire, care

prevede schimburi de cadre didactice pe o duratã de patru sãptãmâni anual.

- Înþelegerea dintre Institutul Politehnic din Bucureºti ºi Universitatea de

Stat „M. V. Lomonosov» din Moscova (U RSS), la care participã Institutul Naþional

de Chimie din Bucureºti, pe perioada 1978-1980, constituind continuarea unui

acord încheiat în anul 1971 când Facultatea de Chimie aparþinea Universitãþii din

Bucureºti.

- Înþelegerea dintre Institutul Politehnic din Bucureºti ºi Universitatea

„Louis Pasteur” din Strassbourg (Franþa), în care se prevede o colaborare între

Laboratorul de Chimie Fizicã ºi Electrochimie (I.P.B.) ºi Laboratorul de Chimie

Fizicã a Corpului Solid (Universitatea „Louis Pasteur») pentru a efectua cercetãri

comune asupra sistemelor electrochimice de conversie a energiei. Se prevedea

deplasarea a unu-doi specialiºti anual.

- Înþelegerea dintre Institutul Politehnic din Bucureºti ºi Universitatea „Aix

Marsilia” (Franþa) pe perioada 1978-1980, în care se prevede colaborarea pe teme

de chimie fizicã.

În anul 1978, prin ordinul Ministerul Educaþiei ºi Învãþãmântului nr. 347

s-a înfiinþat unitatea de cercetare proiectare:

- Colectivul de cercetare-proiectare, microproducþie ºi servicii în domeniul

mecanicii fine (de pe lângã Catedra de Mecanicã Finã, Facultatea de Mecanicã).

În acelaºi an (1978), Catedra de Tehnologia Metalelor ºi Sudurã (Facultatea

de Tehnologia Construcþiilor de Maºini) a preluat Service-ul pentru aparate cu

ultrasunete ºi aparate cu raze X produse de Firma Krautkramer ºi de Firma Sciefert,

ambele din R. F. Germania.

În anul 1978 s-a dat în funcþiune un nou corp de clãdire la localul nou al

Institutului Politehnic din Bucureºti din Splaiul Independenþei nr.313, cu o suprafaþã

desfãºuratã de 977 m2, cuprinzând laboratoare de încercãri materiale ale Catedrei

de Rezistenþa Materialelor (Facultatea de Tehnologia Construcþiilor de Maºini).

În vacanþa de varã a anului 1978, studenþii Institutului Politehnic din

Bucureºti au participat la muncã pe douã mari ºantiere ale tineretului: – ªantierul

„Dunãre-Marea Neagrã” (studenþii Facultãþii de Electrotehnicã ºi Facultãþii de

Mecanicã); – ªantierul „Combinatului Minier Oltenia” (studenþii Facultãþii de

Energeticã).

În anul 1979 s-au fãcut urmãtoarele numiri de cadre didactice: Vsevolod

Radcenco (termotehnicã ºi maºini termice), Petre Sonea (electrotehnicã II), Ionel
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Achim (filosofie) ºi Vlad Ionescu (automaticã I), profesori; Maria Nãstase-

Georgescu (socialism ºtiinþific), Vasile Popescu (pedagogie ºi limbi strãine), Victor

Surugiu (educaþie fizicã ºi sport), Aurel Stoicescu (autovehicule rutiere), Marin

Drãgulinescu (tehnologie electrronicã ºi fiabilitate), Dan Mihoc (automaticã I) ºi

Cornelia Costin (chimie ºi tehnologie anorganicã), conferenþiari; Luminiþa Iolanda

Daniello, Vladimir Fara ºi Maria Popa-Milea (fizicã), Bogdan Sergiu Ionescu

(rezistenþa materialelor), Sergiu Ivancenco, Elena Miriþã, Mihail Roºeev, ªtefan

Stanciu, Andrei Tudor ºi Sergiu Turcu (organe de maºini), Gheorghe Bãran, Bedros

Petru, Nae Sandu ºi Nicolae Dan Robescu (hidraulicã ºi maºini hidraulice), Teodor

Brusalis (termotehnicã ºi maºini termice), Constantin Ioan Daniel (electrotehnicã),

Maria Neamþu, Rodica Aurora Tuduce ºi Liubov Tertiºco (electrotehnicã II), Mihai

Cojocaru (metalurgie fizicã), Ioana Chiriac ºi Dumitru Marin (geometrie descriptivã

ºi desen I), Gheorghe Ene (utilaj chimic), Gheorghe Hobeanu (cazane ºi turbine

cu aburi), Andrei Belei, Nicolae Negurescu, Constantin Panã ºi Marcel Popa

(motoare cu ardere internã), Gheorghe Amza, Dan Dumitrescu ºi Adrian Paris

(tehnologia materialelor ºi sudurii), Marian Gheorghe, Florin Ionescu, Iulian

Luncaº, Florin Manolache, Corneliu Neagu, Emil Rizescu, Ion Spulber ºi Andrei

Szuder (tehnologia construcþiilor de maºini),Traian Aurite, Constantin Panã ºi

Constantin Sandu (maºini-unelte ºi scule), Dan Stoian (maºini agricole), Decebal

Farini (transporturi ºi telecomenzi feroviare), Mircea Covrig ºi Ruxandra Togui

(maºini electrice), Florin Ionescu ºi Constantin Vlaicu (mãsuri ºi aparate electrice),

Longin Ionescu (centrale electrice), Cornel Toader (reþele electrice), Silvia

Ciochinã, George Eugen Lojevschi, Ion Marghescu ºi Dinu Zamfirescu

(radiocomunicaþii), Andrei Silard ºi Emil ªofron (dispozitive, circuite ºi aparate

electronice), Ilie Catanã (automaticã I), Irina Atanasiu, Eugenia Kalisz, Florica

Moldeoveanu ºi Nicolae Þãpuº (calculatoare), Ilie Butnariu (siderurgie), Ion

Constantin (metalurgia metalelor neferoase), Gheorghe Chelu ºi Gheorghe Istrate

(turnãtorie ºi forjã), Ariana Cristina Antoniu, Mircea Mercheº, Iulia Strungaru,

Vasile ªerban ºi Elena Tudorache (chimie ºi tehnologie anorganicã), Constantin

Aurel Bornaz, Take Constantinescu, Sanda Fãtu, Ion Ionescu, Florin Iordache,

Rodica Lazãr, Luminiþa Pârvulescu, Sânziana Roºca ºi Marieta Elena Sava (chimie

ºi tehnologie organicã), Hans Helmut Rehner (silicaþi ºi compuºi oxidici), Vasile

Magearu ºi ªerban Constantin Moldoveanu (chimie analiticã), Liliana Ciurea,

Minodora Leca ºi Aurelia Megheo (chimie fizicã), ºefi de lucrãri; Constantin

Dicu, Eleonora Marcu ºi Violeta Popescu (matematici I), Gheorghe Budianu ºi

Constantin Meghea (matematici II), Mircea Cârnu, Dan Larionescu ºi Vasile

Masgros (matematici III), Panorica Iliescu ºi Marioara Rãdulescu (socialism

ºtiinþific), Domnica Bãbuº, Mihai Gabriel Bordãnc, Mihaela Alice Delia Popa ºi

Lucia Gabriela Popa (organizare ºi conducere industrialã), Irina Ionescu-Vâlceanu,

Elena Lazu, Iulian Popescu, Rodica Popescu ºi Maria Zaharia (pedagogie ºi limbi
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strãine), Marius Paul Rãdulescu (educaþie fizicã ºi sport), lectori; Dumitru ªerban

Bolintineanu, Ilie Burlacu, Laurenþiu Viorica Degeratu, Astra Rodica Minculescu

ºi Cristian Octav Olteanu (matematici I), Mihaela Petru Radu Moroianu

(matematici II), Cãtãlin Ioniãþã, Dumitru Ivaºcu ºi Magdalena Lungu (matematici

III), Carmina Aurelia Bãlþatu, Dorin Cecan, Nicoleta Eºanu, Ion Gurgu, Vladimir

Iancu, Romeo Ionicã; Rudolph Emil Nistor, Vasile Popescu, Constantin Roºu ºi

Cãtãlin Valer Scridoneºi (fizicã), Luminiþa Radcenco ºi Mariana Sava (mecanicã),

Alexandru Chisucov (termotehnicã ºi maºini termice), Gheorghe Frãþiloiu

(electrotehnicã I), Dorina Adriana Meriºcã (electrotehnicã II), Georgeta Coºmeleaþã

ºi Romi ªerban (metalurgie fizicã), Elena Elvira Ion (geometrie descriptivã ºi

desen II), Dumitru Cristea (filosofie), Florin Dãnãlache, Cezar Scarlat, Anca Iuliana

Stoica ºi Mihai Adinei Stoica (organizare ºi conducere industrialã), Sanda Marina

Chiuþã, Dumitru Necºulea ºi Alexandru Ronai (pedagogie ºi limbi strãine), Liliana

Becea, George Constatinescu ºi Teodor Uscatu (educaþie fizicã ºi sport), Constantin

Lipãnescu, Constantin Niþu ºi, Horia Panaitopol (mecanicã finã), Gheorghe Dan

Pãsat (utilaj chimic), Manuela Elena Ghinde (cazane ºi turbine cu aburi), Victor

Gheorghiu (motoare cu ardere internã), Cãlin Bungetzianu ºi Ilie Stiharu (aeronave),

Smaranda Niþu ºi Claudia Laurenþia Popenþiu (tehnologie electronicã ºi fiabilitate),

Gabriela Vrânceanu (telefonie, telegrafie), Ioan Cezar Corâci (automaticã I), Vasile

Grigore Lungu, Gheorghe Petrescu ºi Dominic Sotirescu (calculatoare), Maria

Nicolae (siderurgie), Florin ªtefãnescu (turnãtorie, forje), Ursula Lucia-Bologa,

Christina Mihaela Hajduy, Mihaela Carmen Mocioi-Ceauºescu ºi Ion Untea

(chimie ºi tehnologie anorganicã), Renate Hermine Pãtraºcu (chimie ºi tehnologie

organicã), Nicolae Toma (silicaþi ºi compuºi oxidici), Cecilia Constantinescu

(chimie analiticã), Valentin Pleºu, Paula Postelnicu ºi Gheorghe Soare (inginerie

chimicã), asistenþi;

În anul 1979 au fost pensionate urmãtoarele cadre didactice: Radu Dinescu,

Radu ªabac ºi Chiriac Vasiliu, profesori; Zoe Alexandrina Dumitrescu, Marina

Carmina Panaitescu ºi Florica Staicu, ºefi de lucrãri; Marioara Ionescu, Ioana

Lungeanu-Coman ºi Ruxandra Tudorail, lectori; Elena Aurelia Dinescu ºi Valentina

Pãduraru, asistenþi.

S-au transferat de la Institutul Politehnic din Bucureºti la alte instituþii,

urmãtoarele cadre didactice: Ioana Raluca Grozea, ºef de lucrãri; ºi Eugen Ciortu,

asistent.

S-a desfãcut contractul de muncã urmãtoarelor cadre didactice: Enrich

Muller ºi Alexandra Monica Petrescu, ºefi de lucrãri; Corneliu Iordache ºi Elvira

Stoica, asistenþi.

Au decedat (în anul 1979) urmãtoarele cadre didactice: Gheorghe Th.

Gheorghiu, ªtefan Matea ºi Dorin Pavel, profesori; Viorica Hortopan, conferenþiar;

Irina Ruxandra Pãtrângenaru ºi Sanda Maria Teodorescu, asistenþi.
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Prin ordinul Ministerul Educaþiei ºi Învãþãmântului nr. 2805/1979,

conferenþiarul Sorin Roºca a fost numit decan al Facultãþii de Tehnologie Chimicã,

începând cu data de 01 februarie 1979.

În 12 aprilie 1979 s-a semnat la Academia „ªtefan Gheorghiu” o convenþie

de colaborare între aceastã instituþie ºi Institutul Politehnic din Bucureºti, care

prevedea urmãtoarele: – un schimb sistematic ºi permanent de experienþã în

domenii de interes reciproc, prin organizarea de expuneri ºi seminarii pe teme

social-politice, economice ºi tehnice; – abordarea în comun a unor lucrãri de

cercetare, organizare de manifestãri ºtiinþifice comune; – colaborarea între centrele

de calcul ale celor douã instituþii; – participarea în comun la acþiunea de

perfecþionare a pregãtirii marilor întreprinderi. Convenþia era însoþitã de planuri

întocmite anual ºi concretiza probleme ce urmau a fi abordate în anul respectiv.

În perioada 14-16 iunie 1979 a avut loc „A 3-a Conferinþã de sisteme

automate ºi informaþionale în industrie SAII 3”, organizatã de Facultatea de

Automaticã. Au fost prezentate 168 de comunicãri ºtiinþifice, dintre care 156 de

comunicãri au fost prezentate de specialiºti români, iar 12 comunicãri au fost

prezentate de specialiºti de peste hotare.

Conform Decretului prezidenþial nr. 200 din 26 iunie 1979, în anul universitar

1979-1980 s-au fixat urmãtoarele cifre de ºcolarizare pentru Institutul Politehnic

din Bucureºti:

 Facultatea  învăţământ de ingineri învăţământ de subingineri 

  cursuri  
de zi 

cursuri 
serale 

cursuri  
de zi 

cursuri 
serale 

total 

TOTAL  

1  
Tehnologia 
Construcţiilor 
de Maşini  

520  60  50  50  100  680  

2  Mecanică  645  —  165  55  220  865  

3  
Mecanică 
Agricolă  

200  –  –  –  –  200  

4  Aeronave  175  –  –  –  –  175  

5  Transporturi  350  –  50  55  105  455  

6  Metalurgie  740  –  195  60  255  995  

7  Electrotehnică  170  –  25  25  50  220  

8  Electronică şi 
Telecomunicaţii  

350  25  155  50  205  580  

9  Automatică  270  –  75  50  125  395  

10  Energetică  250  –  30  40  70  320  
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Pentru anul universitar 1979-1980 s-a aprobat, pentru Institutul Politehnic

din Bucureºti, urmãtorul plan de ºcolarizare la învãþãmântul postuniversitar fãrã

frecvenþã:

Institutul Naţional de Chimie din Bucureşti  

11  Tehnologie 
Chimică  

475  
ingineri  

125 
universitari  

50  140  25  165  815  

12 
 

Utilaje şi 
Ingineria 
Proceselor 
Chimice  

450 
 

- - –  –  450  

Institutul   Politehnic 
din Bucureşti (total)  

4720  135  885  410  1295  6150  

 Specializarea Total 

1 Inginerie economică  76 

2 Maşini unelte cu comandă numerică  44 

3 Tribologie, vibraţii, stabilitate şi fiabilitate în construcţiile 

de maşini  

40 

4 Tehnologia construcţiilor de maşini grele  27 

5 Motoare cu ardere internă  40 

6 Prelucrări neconvenţionale  29 

7 Mijloace de transport  55 

8 Fiabilitatea componentelor şi instalaţiilor electronice, 

electrotehnice şi automatizări  

54 

9 Automatizarea complexă şi optimizarea proiectelor 

industriale  

65 

10 Termoenergetică  65 

11 Sisteme de transmisie şi de prelucrarea automată a 

datelor  

76 

12 Electronică  68 
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În zilele de 19-24 noiembrie 1979 au avut loc lucrãrile celui de-Al XII-lea

Congres al Partidului Comunist Român. Urmãtoarele cadre didactice de la Institutul

Politehnic din Bucureºti au fost alese în Comitetul Central al Partidului Comunist

Român: conf. ªtefan Bârlea, conf. Traian Dudaº, prof. Suzana Gâdea, prof. Marin

Rãdoi ºi prof. Voicu Tache, membri; prof. Ion Teodoreanu, prof. Rodica Vâlcu ºi

prof. Radu Voinea, membri supleanþi.

În Consiliul Politic Executiv al C.C. al P.C.R. au fost aleºi ca membri

supleanþi, urmãtoarele cadre didactice de la Institutul Politehnic din Bucureºti:

prof. Suzana Gâdea ºi prof. Marin Rãdoi.

În 7 decembrie 1979 a avut loc ºedinþa comunã a Senatului Institutului

Politehnic din Bucureºti ºi Comitetul P.C.R. din institut, în care s-a hotãrât ca

activitatea de cercetare ºtiinþificã sã aibã loc în continuare, în principal, pe baza

unor programe prioritare cu caracter multidisciplinar ºi interdisciplinar, care sã

reuneascã, fiecare, mai multe cadre didactice din institut; într-o primã etapã,

activitatea de cercetare ºtiinþificã la nivelul Institutului Politehnic din Bucureºti

are ca programe prioritare: – calculatoare electronice ºi aplicaþii în industrie; –

tehnica microundelor; – tribologie; – energie solarã; – stocarea energiei; – tehnica

nuclearã;– interacþiunea radiaþiei cu substanþa; – energeticã ºi – roboþi industriali.

În anul 1979 studenþii Institutului Politehnic din Bucureºti au participat, în

vacanþa de varã, la trei mari ºantiere ale tineretului – ªantierul „Canalul

Dunãre-Marea Neagrã” (studenþii Facultãþii de Tehnologie Chimicã ºi ai Facultãþii

de Metalurgie); – ªantierul „Bazinul Carbonifer Oltenia” (studenþii de la Facultatea

13 Elaborarea metalelor şi aliajelor  17 

14 Prelucrarea plastică a metalelor şi aliajelor cu destinaţie 

specială  

13 

15 Tratamente termice primare şi secundare  23 

16 Mecanizarea complexă a lucrărilor în producţia vegetală şi 

animală  

48 

17 Chimia  analitică  şi  analiza  automatică  în procesele 

industriale  

17 

18 Coroziune şi protecţii autocorozive  46 

19 Catalizatori şi procese catalitice în industria chimică şi 

petrochimică  

12 

20 Optimizarea proceselor din industria chimică, celulozei, 

hârtiei şi materialelor de construcţii  

15 

 TOTAL  830 
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Tehnologia Construcþiilor de Maºini) ºi – ªantierul „Viiºoara Nord” (studenþii de

la Facultatea de Aeronave).

În zilele de 11 ºi 12 februarie– 1980 au avut loc lucrãrile Congresului

Educaþiei ºi învãþãmântului, la care au participat 3350 delegaþi-invitaþi. De la

Institutul Politehnic din Bucureºti au participat 54 delegaþi ºi 27 invitaþi. Acest

congres a stabilit sarcinile care revin cadrelor didactice ºi instituþiilor de învãþãmânt

superior pentru a înfãptui hotãrârile Congresului al XII-lea al P.C.R. Congresul a

ales Consiliul Superior al Educaþiei ºi Învãþãmântului la care a fost desemnat

preºedinte ªtefan Voitec ºi prim-vicepreºedinte Aneta Spornic, ministrul educaþiei

ºi învãþãmântului.

În 9 martie 1980 au avut loc în întreaga þarã alegeri de deputaþi în Marea

Adunare Naþionalã; din Institutul Politehnic din Bucureºti au fost alese

urmãtoarele cadre didactice: prof. Felicia Cornea, prof. Mihai Drãgãnescu,

prof. Suzana Gâdea, prof. Marin Rãdoi, prof. Ion Teoreanu, prof. Rodica Vâlcu

ºi conf. Mariana Beliº.

În anul 1980 s-au fãcut urmãtoarele numiri de cadre didactice: Traian Creþu

(fizicã), Mihai Luciliu Atanasiu (mecanicã), Toma Panã (rezistenþa materialelor),

Maria Petrescu (metalurgie fizicã), Neculai Bãdilã ºi Dimitrie Rebuºapcã

(economie politicã), Anatolie Carabulea (organizare ºi conducere industrialã), Petre

Dodoc (mecancã finã), Gheorghe Zgurã (tehnologia materialelor ºi sudurii), Ion

Gheghea (maºini-unelte ºi scule), Dorin Cristescu (reþele electrice), Simion Buzilã

(turnãtorie, forjã), Emilian Angelescu, Cornelia Bejan ºi Ionel Constantinescu

(chimie ºi tehnologie anorganicã), Mihai Dimonie (chimie ºi tehnologie organicã)

ºi Emil Danciu (inginerie chimicã), profesori; Valeriu Prepeliþã (matematici II),

Dorel Homentcovschi ºi Vasile Tãnase (matematici III), Neculai Stere (organe de

maºini), Ion Seteanu (hidraulicã ºi maºini pneumatice), Constantin Dumitrescu ºi

Mihai Ursache (metalurgie fizicã), Cãtãlin Basarab Zamfir (filosifie), Gheorghe

Maºalã (economie politicã), Adrian Gheorghe (organizare ºi conducere industrialã),

Ion Bulugioiu, ªtefan Miu ºi Georgeta Stoenescu (educaþie fizicã), Ion Iordache

(cazane ºi turbine cu abur), Constantin Ispas (maºini unelte ºi scule), Teodor

Bãdescu, Angela Krizo ºi Ana Zaharia (chimie ºi tehnologie anorganicã), Mircea

Banciu, Nicolae Cobianu ºi Aurelia Ghenciulescu (chimie ºi tehnologie organicã),

Alin Bãrbulescu (silicaþi ºi compuºi oxidici), Constantin Petroescu (chimie

analiticã) ºi Florin Daneº (chimie fizicã), conferenþiari; Gheorghe Lãzãrescu,

Gheorghe Macarie ºi Amelita Vogel (fizicã), Nicoleta Manafi, Barbu Plosceanu ºi

Florin Paul Simion (mecanicã), Barbu Grecu (mecanisme), Ion Dan Filipoiu ºi

Ioan Marin (organe de maºini), Mircea Erhan ºi Mihai Manoliu (hidraulicã ºi

maºini hidraulice), Sorin Dimitriu (termotehnicã ºi maºini termice), Radu Enache

ºi Gheorghe Frãþiloiu (electrotehnicã I), Gelu Ionel Ionescu (electrotehnicã II),

ªerban Minculescu (geometrie descriptivã ºi desen I), Marin Bane ºi Toma Vasile

(metalurgie fizicã), Emanoil Cosor, Radu Dumitru Marinescu ºi Anca Iuliana Stoica
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(organizare ºi conducere industrialã), Gheorghe Valeriu Banu, Dinu Mihai

Comãnescu, Gheorghe Octavian Donþu, Eugen Grecu, Silvia Ionescu-Muscel, Sorin

Kostrakievici (mecanicã finã), Mihai Delgeanu ºi Lucian Mihãescu (cazane ºi

turbine cu abur), Doru Virgil Pãuºan, Gabriel Dumitru ºi Maria Petrescu (tehnologia

materialelor ºi sudurii), Gheorghe Sindilã ºi Constantin Stãncescu (tehnologia

construcþiilor de maºini), Adrian Lucian Ghionea ºi Eugen Strãjescu (maºini unelte

ºi scule), Alexandru Frãþilã (maºini agricole), Liviu Ioan Roºianu (material rulant),

Vasile Dincescu (transporturi ºi telecomenzi feroviare), Virgil Fireþeanu ºi Dumitru

Stanciu (maºini electrice), Marin Sãrãcin (maºini ºi aparate electrice), Ion Chiuþã,

Gheorghe Comãnescu, Neculai Mihãilescu ºi Horia Mihail Tãnase (centrale

electrice), Petre Postolache (reþele electrice), Augustin Iuoraº ºi Raul Vergulescu

(radiocomunicaþii), Dan Stoichescu (electronicã aplicatã), Adiran Nicolae

Mihalache, Ion Rusu ºi Paul ªchiopu (tehnologie electronicã ºi fiabilitate), Teodor

Borangiu, Bogdan Dreaºcã, Doina Stãnescu-Gâdea ºi Florin Stratulat (automaticã

I), Silviu Dumitru, Ruxandra Ioana Mihu, Ion Cãlin Russ ºi Petre Gheorghe Stoica

(automaticã II), Dorin Florin Irimescu, Trandafir Moisa ºi Mihail Atodiroaie

(calculatoare), Vasilica Dina (agregate ºi instalaþii metalurgice), Mihai Buzatu

(metalurgia metalelor neferoase), Florentina Avrumescu, Mariana Bihcir,

Magdalena Dinculescu, Melania Ecaterina Gutui, Dana Maria Marinescu,

Gheorghe Nedelcu, Cristina Pascu ºi Ion Udrea (chimie ºi tehnologie anorganicã),

Cornelia Cercasov, Bogdan Mãrculescu, Mircea Moraru, Anca Rodica Nicolae,

Ion Sebe, Rodica Adriana Vlad (chimie ºi tehnologie organicã), Virginia Burghelea

(silicaþi ºi compuºi oxidici), Zoe Alexandrina Cenuºe, Marilena Lucia Cihodaru,

Dumitru Costache, Dan Petre Geanã, Magdalena Maria Hilebrand, Mihaela

Olteanu, Belanisa Popescu ºi Teodor Viºan (chimie fizicã), Romulus Dima ºi

Alexandru Woinarovschi (inginerie chimicã), ºefi de lucrãri; Ligia Lucia

Brânzãnescu, Ecaterina Cioarã, Ionel Tevy ºi Gheorghe Tudor (matematici I),

Dumitru Ivaºcu ºi Rodica Tomescu (matematici II), Antoaneta Arºin, Larisa

Bãjenar, Elena Deci, Martina Ileana Dinu, Inocenþiu Drãghicescu, Sanda Manea,

Radu Medinþiu, Ana Maria Neagu, Gheorghe Ion Ciutacu (economie politicã),

Ana Elisabeta Bazac, ªtefan Ciobanu, Dumitru Iacob, Gheorghe Radu ºi Mircea

Stoica (socialism ºtiinþific), Gabriel Sorin Beciu, Nicolae Dima, Georgeta Ghionea,

Neonila Horneþ, Liliana Macovei, Ana Nicula ºi Lãcrãmioara Radeº (pedagogie

ºi limbi strãine), Ion Bota (educaþie fizicã ºi sport), lectori; Silvia Eugenia Bontaº,

Mircea Alexandru Botnariu ºi Cristian Dumitrescu (matematici I), Traian Dragu

Atanasiu, Emilian Brãilescu, Lucian Jude, Gheorghe Linca, Marilena Voica

Mateescu, Marius Mateescu, Mihai Rebenciuc ºi Victoria Stanciu (matematici

III), Eugenia Cãrbunescu, Mihaela Dumitru, Alexe Petcov, Adrian Podoleanu,

Liliana Mihaela Popa, Ileana Rusu, Elena Slavnicu ºi Petre ªtiucã (fizicã), Eliza

Victoria Armeanu (mecanicã), Mihai Sebec (rezistenþa materialelor), Maria Bejan
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(electrotehnicã II), Mircea Grigoriu, Mihai Manoliu ºi Monica Popovici (hidraulicã

ºi maºini hidraulice), Valerica Suciu (metalurgie fizicã), Ligia Carmen ºi Mariana

Petrescu (geometrie descriptivã ºi desen I), Traian Onaciu (geometrie descriptivã

ºi desen II), Sorin Cristian Ionescu (organizare ºi conducere industrialã), Maria

Cornelia Bârliba, Adrian Paul Iliescu ºi Vladimir Petrovici (filosofie), Ioan Matei

ºi Stela Rãdulescu (pedagogie ºi limbi strãine), Nicolae Mastocaru ºi Eugeniu

Voiculescu (educaþie fizicã ºi sport), Nicoleta Teodorescu (utilaj chimic), Florin

Munteanu, Marcel Pleºca ºi Gheorghe Solomon (tehnologia materialelor ºi sudurã),

Radu Cristea ºi Constantin Opran (tehnologia construcþiilor de maºini), Ioan

Marinescu (maºini unelte ºi scule), Laurenþiu Popa (autovehicule rutiere), Andrei

Sârbu (aeronave ºi instalaþii de bord), Felicia Soran (maºini electrice), Mihail

Ceclan (centrale electrice), Corneliu Burileanu (dispozitive, circuite ºi aparate

electronice), Dumitru Mihai Armulescu ºi Virgil Golumbeanu (tehnologie

electronicã ºi fiabilitate), Dan Popescu (automaticã I), Sorin Barbula (automaticã

II), Mihail Corneliu Constantinescu (calculatoare), Doina Rãducanu, Marcel

Valeriu Suciu ºi Mihail Târcolea (siderurgie), Danei Dorel Baiu, Mariela Daniela

Marinescu ºi Dan Constantinescu (agregate ºi instalaþii metalurgie), Sorin Drãghici

ºi Vasile Grad (turnãtorie, forjã), Manuela Nicoleta Bobârnac, Gabriela Tina

Teodorescu (chimie ºi tehnologie anorganicã), Angela Popescu (chimie ºi

tehnologie organicã), Florinel Gabriel Bãnicã, Elena Diacu ºi Dan Constantin

Vârtosu (chimie analiticã), Gheorghe Aniþescu ºi Mihaela Drãgãnoiae (chimie

fizicã), Vasile Bologa, Iosif Nagy, Ioan Pârjol, Mircea Ioan Popescu, Marina Radu,

Marta Cãtãlina Stroescu ºi Alexandru ªtefan (inginerie chimicã), asistenþi.

În anul 1980 au fost pensionate urmãtoarele cadre didactice: Francisc Albert,

Vasile Mantilici ºi Nicolae Sipoº, profesori; Jean Heri Boisnard ºi Marioara Iustina

Rãdulescu, conferenþiari; Tatiana Georgescu, ºef de lucrãri; Iulian Popescu, lector

ºi Lidia Brebene, asistent.

Au fost transferate de la Institutul Politehnic din Bucureºti la alte instituþii

ºi întreprinderi, urmãtoarele cadre didactice: Victor Chiujdea ºi Radu Zitti, asistenþi.

A fost desfãcut contractul de muncã urmãtoarelor cadre didactice: Corneliu

Penescu ºi Ion Stãncescu, profesori; Ion Ciric, conferenþiar; Joji Bonis, ªtefan

Cserveni ºi Eugen Stãniciu, ºefi de lucrãri; Maria Agoston, Zamfira Caþanu, Dan

Cautiº, Gheorghe Nicolae, Minica Popeea, Andrei Savin ºi Cristian Suciu, asistenþi.

Au încetat din viaþã urmãtoarele cadre didactice: Mircea Constantin Soare,

profesor; Eva Butuceanu, ºef de lucrãri ºi Romeo Abãlaru, lector.

În perioada 11-14 iunie 1980 a avut loc „A 8-a Conferinþã Internaþionalã

de Fluidicã Jablona, organizatã de Facultatea de Automaticã. La conferinþã s-au

prezentat 104 lucrãri: 35 de lucrãri având ca autori specialiºti români ºi 69 lucrãri

– autori din alte þãri. La discuþii au luat parte 121 specialiºti din România ºi 59 din

strãinãtate (Canada, Bulgaria, Polonia, R. D. Germania, URSS º.a.).
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Pentru anul universitar 1980-1981, Institutului Politehnic din Bucureºti i

s-a aprobat urmãtorul plan de ºcolarizare pentru anul I:

În cursul anului 1980, urmãtoarele cadre didactice au fost numite în funcþia

de ºef de catedrã: prof. Octavian Stãnãºilã (matematici II), prof. Nicolae

Apostolescu (motoare cu ardere internã), prof. Vlad Ionescu (automaticã I), prof.

Berthold Grunwald (autovehicule rutiere), prof. Marcel Segãrceanu (maºini

agricole) ºi conf. Ion Bontaº (pedagogie ºi limbi strãine).

Facultatea 
învăţământ de ingineri învăţământ de subingineri 

Total 

 
 

cursuri  
de zi 

cursuri 
serale 

Total cursuri 
de zi 

cursuri 
serale 

Total 
 
 

 
1 Tehnologia 

Construcţiilor 
de Maşini  

530 60 590 33 60 93 683 

2 Mecanică 605 75 680 357 60 417 1097 

3 Mecanică 
Agricolă  

200 – 200 – – – 200 

4 Aeronave  220 – 220 – – – 220 

5 Transporturi  350 25 375 32 30 62 437 

6 Metalurgie  570 – 570 105 30 135 705 

7 Electrotehnică  170 – 170 25 75 100 270 

8 Electronică şi 
Telecomunicaţii  

350 100 450 135 160 295 745 

9 Automatică  270 50 320 50 120 170 490 

10 Energetică  250 – 250 80 30 110 360 

Institutul Naţional de Chimie din Bucureşti  

11 Tehnologie 
Chimică  

430 ingineri 
125 

universitari 

125 680 105 110 215 895 

12 
Utilaje şi 
Ingineria 
Proceselor 
Chimice  

320 30 350 – – – 350 

Institutul Politehnic 
din Bucureşti (total)  

4390 465 4855 922 675 1597 6452 
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Tot în anul 1980, urmãtoarele cadre didactice au fost numite în funcþii de

conducere la nivelul institutului ºi al facultãþilor: – prof. Voicu Tache, prorector al

I. P. B., în postul rãmas vacant în urma numirii prof. Marin Rãdoi ca adjunct al

ministrului educaþiei ºi învãþãmântului (în 28 octombrie 1980), – prof. Ion Gheghea,

decan al Facultãþii de Tehnologia Construcþiilor de Maºini, în locul prof. Voicu

Tache, promovat prorector; conf. Constantin Dumitraº, prodecan al Facultãþii de

Tehnologia Construcþiilor de Maºini, în locul profesorului Ion Gheghea, promovat

decan; conf. Stelian Gãletuºe, prodecan al Facultãþii de Aeronave, care depãºind,

acum, numãrul de 750 de studenþi, are dreptul la un post de prodecan (conform

Decretului nr.278/1973); ºef de lucrãri Doru Constantinescu, prodecan la Facultatea

de Utilaje ºi Ingineria Proceselor Chimice, care are, acum, mai mult de 750 de

studenþi ºi are dreptul la un post de prodecan (conform Decretului nr. 278/1973).

În cursul anului 1980 a fost reînointã înþelegerea care fusese încheiatã în

anul 1978 între Institutul Naþional de Chimie (din cadrul Institutului Politehnic

din Bucureºti) ºi Universitatea de Stat „M. V. Lomonosov” din Moscova (URSS),

pe perioada 1981-1985.

În vacanþa de varã a anului 1980, studenþii Institutului Politehnic din

Bucureºti au participat la ªantierul Naþional al Tineretului „ Canalul

Dunãre-Marea Neagrã” (studenþii Facultãþii de Transporturi, Facultãþii de

Mecanicã Agricolã ºi Facultãþii de Utilaje ºi Ingineria Proceselor Chimice).

În anul 1980 au fost date în funcþiune ºase corpuri de cãmine pentru studenþii

Institutului Politehnic din Bucureºti, cu 2150 de locuri.

În anul 1981 s-au fãcut urmãtoarele numiri de cadre didactice: Mariana

Coroi (matematici III), Julieta Florea (hidraulicã ºi maºini hidraulice), Andrei

Manole (motoare cu ardere internã), Pavel Buhuºi (centrale electrice), Ioan

Teodorescu (electronicã aplicatã) ºi Iuliu Pogany (chimie ºi tehnologie organicã),

profesori; Constantin Cristescu, Diana Moisil ºi ªtefan Tudorache (fizicã), Dan

Mateescu (mecanicã), Valeriu Panaitescu (hidraulicã ºi maºini termice), Marieta

Grigoriu (termotehnicã ºi maºini termice), Mihail Leon (electrotehnicã I), Tudor

Marinescu (socialism ºtiinþific), Gheorghe Borilã (motoare cu ardere internã),

Corneliu Mihai Alexandrescu (transporturi ºi telecomenzi feroviare), Rodica

Strungaru (tehnologie electronicã ºi fiabilitate) ºi Cristea Greff (chimie ºi tehnologie

organicã), conferenþiari; Marcel Dobre, Cristian Florea, Alexandru Lupaºcu ºi

Gheorghe Stanciu (fizicã), Marian Ene, Victor Moise ºi Daniela Terme

(mecanisme), Vicenþiu Tacenco (hidraulicã ºi maºini hidraulice), Nicolae Bãran

(termotehnicã ºi maºini termice), Dionezie Bojin (metalurgie fizicã), Gheorghe

Ruse (geometrie descriptivã ºi desen I ), Florin Dãnãlache ºi Anca Alexandrina

Purcãrea (organizare ºi conducere industrialã), Aurel Ciocârlea-Vasilescu

(mecanicã finã), Constantin Ion Ionescu (tehnologia metalelor ºi a sudurii), Ion

Maºala ºi Ion Tãnsae (maºini-unelte ºi scule), Ioan Felician Soran ºi Matilda Tigler
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(maºini electrice), Brânduºa Pantelimon (mãsuri ºi aparate electrice), Nicolae Stan

(centrale electrice), Radu Tenovici (reþele electrice), Ioan Chiril Bacivarof

(tehnologie electrochimicã ºi fiabilitate), Neculai Dumitru (telefonie ºi transmisiuni

de date), Ion Hohan, Sever ªerban ºi Valentin Sgârciu-Dogeanu (automaticã I),

Lotus Stoicescu (calculatoare), Simion Cocolaº ºi Teodora Sabãu (turnãtorie ºi

forje), Lucian Enescu (chimie ºi tehnologie organicã), Ion Cicãzanu (chimie fizicã),

ºefi de lucrri; Anton Topalã (matematici II), Floarea Ivan ºi Maria Ioana

Petrescu-Voiculescu (matematici III), Florica Diaconu, Iancu Filipescu ºi Georgeta

Marghescu (filosofie), Stelian Iordache ºi ªtefan Marinescu (economie politicã),

Angela Banciu ºi ªtefan Lanescu (socialism ºtiinþific), Dumitru Necºulea, Aurora

Niculescu ºi Dana Sorana Urs (pedagogie ºi limbi strãine), lectori; Radu Paul

Lungu, Paulina Elisabeta Marian, Rãzvan Mihai Mitroi, Tatiana Pop ºi Nicolae

Tiberiu Puºcaº (fizicã), Ilie Tãlpãºanu (mecanicã), Mircea Doru Stoenescu

(mecanisme), Alexandru Arhip (termotehnicã ºi maºini termice), Nicolae Mircea

Andrei Marinescu (electrotehnicã II), Mihaela Isca (metalurgie fizicã), Constantin

Alexandrescu ºi Nicolae Gorgorin (educaþie fizicã ºi sport), Gabriel Oprea

(geometrie descriptivã ºi desen II), Cezar Georgescu (geometrie descriptivã ºi

desen II), Georgeta Ionaºcu (mecanicã finã), Ion Oprea (cazane ºi turbine cu aburi),

Liliana Cecan (centrale electrice), Nicolae Gabriel Caºancs (radiocomunicaþii),

Vasile Mirea (agregate ºi instalaþii metalurgice), Ana Tudoran-Bordea (chimie ºi

tehnologie anorganicã), Ana Schiketanz (chimie ºi tehnologie organicã), Ion Tãnase

(chimie analiticã), Viorica Dogaru ºi Eleonora Mihaela Ungureanu (chimie -fizicã),

asistenþi.

În anul 1981 au fost pensionate urmãtoarele cadre didactice: Emil

Caragheorghe, Pavel Ioniþã ºi I. V. Nicolescu, profesori; Margareta Bontaº ºi Tatiana

Ivãnceanu, ºefi de lucrãri; Violeta Popescu, lector.

A fost transferat de la Institutul Politehnic din Bucureºti la alte unitãþi:

Mihai Constantinescu, asistent.

S-a desfãcut contractul de muncã urmãtoarelor cadre didactice: Gheorghe

Samachiºã, conferenþiar; Gheorghe Borilã, Dan Ciocan, Gheorghe Csapo, Ion

Constantin Ciurea, Take Constantinescu, Liviu Ionescu ºi Klaus Schulle, ºefi de

lucrãri; Pavel Al. Vasilescu, lector; Radu George Andrei, Gheorghe Chirtu, Anca

Cherebeþiu, Marius Hâncu, Ion Matei, Jean Pãtrângenaru, Constantin Sabaru,

Eugenia Sofronescu ºi Dan State, asistenþi.

În anul 1981 au încetat din viaþã urmãtoarele cadre didactice: Gheorghe

Popa ºi Tacor Tacorian, conferenþiari; Ion Costea ºi Ion Sarlea, ºefi de lucrãri.

În urma decesului conferenþiarului Tacor Tacorian, în decembrie 1980,

conferenþiarul Paul Precupeþu a fost numit ºeful Catedrei de Geometrie Descriptivã

ºi Desen I, pe data de 6 februarie 1981.

În cursul lunilor martie ºi aprilie 1981 au avut loc la nivelul facultãþilor ºi

institutului adunãrii generale de dare de seamã pe perioada 1976-1981 ºi alegeri
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ale cadrelor ºi didactice, reprezentanþilor studenþilor ºi ai organelor centrale,

centralelor industriale, institutelor de cercetare-proiectare ºi întreprinderilor. Cu

acest prilej a fost ales noul senat al Institutului Politehnic din Bucureºti, noile

consilii profesorale, rectorul, prorectorii, decanii, prodecanii, secretarul senatului

ºi secretarii consiliilor profesorale. Au fost alese, pentru diferite funcþii, din

conducerea institutului, urmãtoarele cadre didactice: prof. Voicu Tache, rector;

profesorii Constantin Bãlã, Alexandru Dãnescu, Ioan M. Popescu ºi Rodica Vâlcu,

prorectori; prof. Nicolae Geru, secretarul senatului.

Voicu Tache s-a nãscut la 12 august 1926 în comuna

Mogoºani, judeþul Dâmboviþa. A absolvit Facultatea de

Mecanicã a Institutului Politehnic din Bucureºti în anul 1954.

A fost rector al Institutului Politehnic din Bucureºti în perioada

1981–1989.

Conducerile alese ale facultãþilor sunt: – Facultatea

de Tehnologia Construcþiilor de Maºini: prof. Alexandru

Rãdulescu, decan; conf. Constantin Dumitraº ºi ºef de lucrãri

Traian Aurite, prodecani; prof. Viorel Micloºi, secretar al

consiliului profesoral;

- Facultatea de Mecanicã: prof. Andrei Manole, decan;

prof. Vsevolod Radcenco ºi conf. Dumitru Tudor, prodecani; prof. Ion Iordache,

secretar al consiliului profesoral;

- Facultatea de Mecanicã Agricolã: conf. Pavel Babiciu, decan; ºef de

lucrãri Ion Pãunescu, prodecan; conf. Ion Seteanu, secretar al consiliului

profesoral;

- Facultatea de Aeronave: conf. Corneliu Brebente, decan; ºef de lucrãri

Mihai Muºat, secretar al consiliului profesoral;

- Facultatea de Transporturi: conf. Alexandru Neagu, decan; conf.

Gheorghe ªerban Raicu, prodecan; conf. Cornel Alexandrescu, secretar al

consiliului profesoral;

- Facultatea de Metalurgie: prof. Silvia Vacu, decan; conf. Ion Vârcolacu

ºi ºef de lucrãri Voicu Brabie, prodecani; prof. Iulian Oprescu, secretar al

consiliului profesoral;

- Facultatea de Electrotehnicã: prof. Andrei Þugulea, decan; conf. Paul

Dinculescu, prodecan; conf. Rãzvan Mãgureanu, secretar al consiliului profesoral;

- Facultatea de Electronicã ºi Telecomunicaþii: prof. Adelaida Mateescu,

decan; conf. Ovidiu Corneliu Iancu ºi ºef de lucrãri Victor Miron Croitoru,

prodecani; conf. Dan Dascãlu, secretar al consiliului profesoral;

- Facultatea de Automaticã: prof. Simion Florea, decan; conf. Ioan

Dumitrache, prodecan; conf. Gabriel Ionescu, secretar al consiliului profesoral;

Voicu Tache

(n. 1926)
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- Facultatea de Energeticã: prof. Ion Iordãnescu, decan; ºef lucrãri Dumitru

Cezar Ionescu, prodecan; ºef de lucrãri Marin Ghergu, secretar al consiliului

profesoral;

- Facultatea de Tehnologie Chimicã: conf. Sorin Roºca, decan; conf. Ana

Zaharia ºi ºef de lucrãri Nicolae Mihãilã Tãrãbãºan, prodecani; prof. Dumitru

Negoiu, secretar al consiliului profesoral;

- Facultatea de Utilaje ºi Ingineria Proceselor Chimice: conf. Gheorghiþa

Jinescu, decan; ºef de lucrãri Doru Constantinescu, prodecan; conf. Mircea Banciu,

secretar al consiliului profesoral.

Noul senat al Institutului Politehnic din Bucureºti are urmãtoarea

componenþã: rectorul; cei patru prorectori; secretarul senatului; cei 12 decani;

prof. Moise Ienciu, secretarul Comitetului PCR al I.P.B.; prof. Jean Moncea,

preºedintele Comitetului sindical la I.P.B.; profesorii Gheorghe Buzdugan, Ion

Gheorghe Carabogdan, Vasile Cãtuneanu, Felicia Cornea, Constantin Ciocârdia,

Traian Demian, Alexandru Georghe Diacon, Octavian Floarea, Alexandru Fransua,

Ion Grãdiºteanu, Berthold Grunwald, Tudor Homoº, Constantin Luca, Mihai Niþã,

Dan Pavelescu, Cristian Pelecudi, Adrian Petrescu, Mircea Petrescu, Eugen

Pincovschi, Alexandru Popa, Mircea Postelnicu, George Rulea, Marcel Segãrceanu,

Alexandru Spãtaru, Octavian Stãnãºilã, Radu Voinea ºi conferenþiarul Vasile

Moraru, ºefi de catedrã; conferenþiarul Ioana Smirnov, ºefii de lcurãri Voicu Brabie,

Adriana Comãnescu, Vasile Gãburici, Maria Georgescu, Lucia Ghermãnescu-

Ionescu, Aurora Greff, Valeriu Iorga, Elena Mihãilescu, Graþiela Niculescu, Iulian

Ripoºan ºi Lucia Tocaci; asistent Gheorghe Hubcã; 12 reprezentanþi ai studenþilor

ºi 17 reprezentanþi ai ministerelor, instituþiilor centrale, institutelor de cercetare-

proiectare ºi întreprinderilor.

În perioada 17-20 iunie 1981 a avut loc „A 4-a Conferinþã de Sisteme

Automate ºi Informaþionale în Industrie – SA114” la care s-au prezentat 212 lucrãri,

din care 177 comunicãri au fost prezentate de participanþi români ºi 35 de

participanþi strãini (R. S. Cehoslovacia, R. D. Germania, R. F. Germania, Italia,

Polonia, ºi URS S).

În zilele de 2-7 iulie 1981 au avut loc lucrãrile „Celui de-al treilea Simpozion

Internaþional de Mecanisme ºi Metode de Proiectare cu Ajutorul Calculatorului –

SYROM ’81”, la care s-au prezentat 190 lucrãri ºtiinþifice, dintre care 146 au fost

prezentate de specialiºti români ºi 44 de specialiºti din strãinãtate (Anglia,

Cehoslovacia, Egipt, Franþa, R. D. Germanã, Grecia, Italia, Iugoslavia, Israel,

Olanda, Polonia ºi URS S). Preºedintele Comitetului de organizare a fost prof.

Nicolae Manolescu (Catedra de Mecanisme).

În perioada 19-29 iulie 1981 a avut loc la Bucureºti „A 11-a Manifestare

Sportivã Internaþionalã «Univerisada 1981»». Au participat 6000 sportivi din 69

þãri. Sportivii au fost gãzduiþi în Complexul Studenþesc Regie al Institutului

Politehnic din Bucureºti, care a fost amenajat pentru a deveni «Satul Universiadei».
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Un numãr de 800 de studenþi ai Institutului Politehnic din Bucureºti au participat

la repriza studenþilor din Ceremonia de deschidere a Universiadei, pregãtind ºi

executând un apreciat program de gimnasticã. Studenþii sportivi din Clubul Sportiv

Universitar al Institutului Politehnic din Bucureºti au obþinut în cadrul concursurilor

Universiadei 1981 locul al treilea la baschet – fete ºi locul al doilea la tenis de

câmp – fete.

Pentru anul universitar 1981-1982, Institutului Politehnic din Bucureºti i

s-a aprobat urmãtorul plan de ºcolarizare la anul I:

 
Facultatea 

învăţământ de ingineri învăţământ de subingineri  
Total 

 
 

cursuri 
de zi 

cursuri 
serale 

Total cursuri 
de zi 

cursuri 
serale 

Total  
 

1  Tehnologia 
Construc-
ţiilor de 
Maşini  

560 110 670 – 60 60 730 

2  Mecanică  500 135 635 25 125 150 785 

3  Mecanică 
Agricolă  

188 – 188 – – – 188 

4  Aeronave  180 – 180 – – – 180 

5  Transporturi  360 55 415 – 100 100 515 

6  Metalurgie  370 110 480 60 30 90 570 

7  Electrotehnică  170 60 230 – 60 60 290 

8  Electronică şi 
Telecomuni-
caţii  

310 150 460 75 190 265 725 

9  Automatică  260 90 350 25 120 145 495 

10  Energetică  240 60 300 50 30 80 380 

Institutul Naţional de Chimie din Bucureşti  

11  Tehnologie 
Chimică  

310 
(ingineri) 

325 
(universi-

tari) 

200 835 50 120 170 1005 

12  Utilaje şi 
Ingineria 
Proceselor 
Chimice  

200 60 260 – – – 260 

Institutul 
Politehnic din 
Bucureşti  

3973 1030 5003 285 835 1120 6123 
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Pentru anul universitar 1979-1980 s-a aprobat, pentru Institutul Politehnic

din Bucureºti, urmãtorul plan de ºcolarizare la învãþãmântul postuniversitar fãrã

frecvenþã:

 Specializarea  Total 

1 Maşini unelte cu comandă numerică  35 

2 Tribologie  25 

3 Vibraţii  17 

4 Tehnologia modernă în construcţia de maşini -optimizarea 
proceselor de prelucrare şi control  

20 

5 Motoare cu ardere internă  35 

6 Prelucrări neconvenţionale  31 

7 Tehnologii moderne de ardere  27 

8 Mijloace şi tehnici moderne de transport  30 

9 Fiabilitatea componentelor şi instalaţiilor electronice, 
electrotehnice şi automatizări  

37 

10 Electronică  64 

11 Reglarea şi conducerea numerică a proceselor industriale  21 

12 Sisteme de transmitere şi prelucrare a datelor, tehnici de 
programare  

111 

13 Structuri şi sisteme de conducere a roboţilor industriali  32 

14 Electroenergetică  10 

15 Termoenergetică  58 

16 Tehnologia fontelor, fesoaliajelor şi oţelurilor cu destinaţie 
specială  

13 

17 Prelucrarea plastică a metalelor şi aliajelor cu destinaţie 
specială  

25 

18 Tratamente aplicate metalelor şi aliajelor cu destinaţie 
specială  

20 
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În anul 1981 s-au dat în funcþiune ºase corpuri de cãmine studenþeºti cu

2808 locuri, o cantinã de 6000 de porþii în 3,5 schimburi, o spãlãtorie cu o capaci-

tate de 1200 kg rufe/orã ºi un complex comercial cu o suprafaþã de 1000 m2, în

„Complexul Studenþesc Regie”. Aceste cãmine, împreunã cu cele date în funcþiune

în anul 1980 au servit la gãzduirea participanþilor la Universiada ’81, care a avut

loc în perioada 1-19 iulie 1981, Complexul Studenþesc Regie având rolul de „Sat

Studenþesc”.

Cãminele Institutului Politehnic din Bucureºti: Cãminul din strada Schitu

Mãgureanu nr. l, Cãminul din strada Drumul Taberei nr. 57, Cãminul din strada

Zorelelor (blocul MII), Cãminul din strada Dorobanþi 99 A ºi Cãminul din strada

Matei Voievod 75-78, au fost transferate Ministerului Educaþiei ºi Învãþãmântului

pentru a fi folosite de alte unitãþi de învãþãmânt superior.

19 Utilaje   de   mare   productivitate   pentru elaborarea fontelor 
şi oţelurilor  

8 

20 Utilaje de înaltă tehnicitate pentru prelucrarea plastică a 
metalelor şi aliajelor  

8 

21 Mecanizarea complexă a lucrărilor în producţia agricolă  37 

22 Conducerea,   organizarea   şi   planificarea întreprinderilor  
industriale  de  construcţii  şi transporturi  

21 

23 Defectoscopie nedistructivă  41 

24 Inginerie de sunet  7 

25 Chimia  analitică  şi  analiza  automată  în procesele 
industriale  

22 

26 Coroziune şi protecţii autocorozive  24 

27 Catalizatori şi procese catalitice în industria chimică şi 
petrochimică  

22 

28 Modelarea,   stimularea   şi   optimizarea proceselor în 
industria chimică  

20 

29 Tehnologii   moderne   pentru   folosirea produselor refractare 
şi abrazive  

7 

30 Tehnică şi tehnologie poligrafică  15 

 TOTAL  843 
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În anul 1981 a mai fost dat în funcþiune „Atelierul pentru prototipuri de

maºini-unelte”, cu o suprafaþã utilã de 3000 m2.

În zilele de 11-12 decembrie 1981 a avut loc „Sesiunea jubiliarã de

comunicãri ºtiinþifice consacratã aniversãrii a 100 de ani de la reorganizarea

ªcoalei Naþionale de Poduri ºi ªosele”, organizatã de Institutul Politehnic din

Bucureºti ºi de Institutul de Construcþii din Bucureºti. ªedinþa festivã a avut loc

vineri, 11 decembrie, orele 17, în Marele Amfiteatru din vechiul local al Institutului

Politehnic din Bucureºti, strada Polizu nr. 1-7. Au participat, ca oaspeþi ai

organizatorilor, reprezentanþi ai Ministerul Educaþiei ºi Îînvãþãmântului, ai

Consiliului Culturii ºi Educaþiei Socialiste, din partea altor ministere, centrale

industriale, întreprinderi, institute de cercetare ºi proiectare, precum ºi foºti

profesori ai celor douã institute, profesori consultanþi, cadre didactice ºi studenþi,

delegaþi de la celelalte institute de învãþãmânt superior din þarã.

Dupã cuvântul de deschidere rostit de ministrul Educaþiei ºi Învãþãmântului,

s-au prezentat referatele: – La aniversarea a 100 de ani de la reorganizarea ªcoalei

Naþionale de Poduri ºi ªosele (prof. Radu Voinea, preºedintele Comitetului de

organizare); – Aspecte ale dezvoltãrii actuale ºi de perspectivã ale Institutului

Politehnic din Bucureºti (prof. Voicu Tache, rectorul Institutului Politehnic din

Bucureºti); – Aspecte ale dezvoltãrii actuale ºi de perspectivã ale Institutului de

Construcþii din Bucureºti (prof. Constantin Iamandi, rectorul Institutului de

Construcþii din Bucureºti); în continuare, s-a dat citire mesajelor primite de cele

douã institute din partea: Institutului Politehnic „Traian Vuia” din Timiºoara,

Institutului Politehnic din Cluj-Napoca, Institutului Politehnic „Gheorghe Asachi”

din Iaºi, Institutului de Petrol ºi Gaze din Ploieºti, Institutului de Mine din Petroºani,

Universitatea din Braºov, Univeristatea din Craiova, Universitatea din Galaþi,

Institutul de învãþãmânt Superior din Baia Mare ºi Institutul de învãþãmânt Superior

din Bacãu.

În partea a doua a festivitãþii Orchestra Inginerilor, dirijatã de conf. dr. ing.

Petru Ghenghea, a prezentat un concert. Dupã încheierea ºedinþei festive a avut

loc o masã colegialã la noua cantinã din „Complexul Studenþesc Regie”, la care

au participat 250 persoane.

În anul 1981, studenþii Institutului Politehnic din Bucureºti au participat la

ªantierul Naþional al Tineretului „Canalul Dunãre-Marea Neagrã” (studenþii

Facultãþii de Aeronave ºi Facultãþii de Electronicã ºi Telecomunicaþii), precum ºi

la muncile agricole de toamnã, la recoltare, în perioada septembrie-octombrie

(circa 2000 de studenþi).

Pentru anul universitar 1981 / 1982, Institutului Politehnic din Bucureºti i

s-a aprobat urmãtorul plan de ºcolarizare pentru anul I:
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În anul 1982 (08 martie 1982) au fost fãcute urmãtoarele numiri de ºefi de

catedre: prof. Radu Voinea a fost numit ºeful Catedrei de Mecanicã în locul prof.

Dumitru Voiculescu, care a fost eliberat din funcþia respectivã; prof. Aurel Cleja a

fost numit ªeful Catedrei de Socialism ªtiinþific în locul prof. Ion ªerbãnescu,

care a fost eliberat din funcþia respectivã.

La 1 martie 1982 – prin ordinul Ministerului Educaþiei ºi Învãþãmântului

4449/1982 s-au comasat Catedra de Geometrie Descriptivã ºi Desen I cu Catedra

de Geometrie Descriptivã ºi Desen II în Catedra de Geometrie ºi Desen, fiind

numit ºef al catedrei prof. Jean Moncea.

În anul 1982 au fost numite urmãtoarele cadre didactice: Gheorghiþa Jinescu

ºi Aurel Blaga (inginerie chimicã), George Emil Baiulescu (chimie analiticã),

Vasile Moraru (maºini unelte ºi scule), Natalia Stoica ºi Vasile Rousser (organizare

ºi conducere industrialã), Mircea Târnoveanu (matematici III), Ioan Dumitrache

(automaticã II), Dan-Alexandru Iordache (fizicã), Ervin Adalbert Hutira (economie

Învăţământ de ingineri Învăţământ de subingineri 
Facultatea cursuri 

de zi 
cursuri 
serale 

Total cursuri 
de zi 

cursuri 
serale 

Total Total  

1 Electrotehnică 170 60 230 60 - 60 290 
2 Energetică 240 60 300 50 30 80 380 
3 Automatică 260 90 350 25 120 145 495 
4 Electronică şi 

Telecomunicaţii 
310 150 460 75 190 265 725 

5 Mecanică 500 110 610 25 125 150 760 
6 Tehnologia 

Construcţiilor de 
Maşini 

560 110 670 - 60 60 730 

7 Mecanică 
Agricolă 

188 - 188 - - - 188 

8 Transporturi 360 55 415 - 100 100 515 
9 Aeronave 180 - 180 - - - 180 
1
0 

Metalurgie 
370 110 480 60 30 90 570 

1
1 

Tehnologie 
Chimică 

310 
(ingineri) 

145 
(universit

ari) 

200 655 50 90 140 795 

1
2 

Utilaje şi 
Ingineria 
Proceselor 
Chimice 

200 60 260 - - - 260 

Institutul Politehnic 
din Bucureşti (Total)  

3793 1005 4798 345 745 1090 5888 

11

12

10
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politicã), Viorel Popescu (socialism ºtiinþific) ºi Gabriel Ionescu (automaticã I),

profesori; Vasile Truºcã (maºini ºi aparate electrice), Maria-Ana Necula

(calculatoare), Mircea Pascovici (organe de maºini), Gheorghe Iordache, Zamfir

Manolache (utilaj tehnologic chimic), Mircea Radeº, Costicã Atanasiu ºi Nicolae

Iliescu (rezistenþa materialelor), Nicolae Florian (metalurgie fizicã, studiul

metalelor ºi semi-conductoarelor), Eugen-George-Dorin Deciu ºi Nicolae Enescu

(mecanicã), Lucia Tocaci ºi Nicolae Panait (metalurgia metalelor neferoase ºi

prepararea minereurilor), Leonard Buda (mecanisme), Magdalena Trandafir

(tehnologia construcþiilor de maºini), Maria Georgescu (tehnologia silicaþilor ºi

compuºilor oxidici), Mihail-Sorin Ionescu ºi Mihai Mincã (tehnologia materialelor

ºi sudurã), Petru Roman (hidraulicã ºi maºini hidraulice), Alexandru-Coriolan

Dorin (maºini unelte ºi scule), Doru Constantinescu (inginerie chimicã), Ion

Pietraru (filosofie), Ligia Stoica (chimie anorganicã ºi tehnologie anorganicã),

Sorin Badea (turnãtorie – forjã), Gheorghe Voicu (agregate ºi instalaþii tehnologice

metalurgice) ºi Paul Sterian (fizicã), conferenþiari; Ion Predoiu ºi Virgil Stanciu

(aeronave), Grigore Bogza (inginerie chimicã), Angelica Bacivarov ºi Adrian

Manea (tehnologie electronicã ºi fiabilitate), Luminiþa Vlãdescu ºi Andrei-Florin

Dãneþ (chimie analiticã), Gheorghe Hubcã ºi Elena Popa (chimie organicã ºi

tehnologie organicã), Zaharie Morariu ºi Ion-Nicolae I. Marinescu (tehnologia

construcþiilor de maºini), Mircea Ivan (mecanicã), Georgeta Coºmeleaþã

(metalurgie fizicã ºi studiul metalelor), Elena Drãgulãnescu (geometrie descriptivã

ºi desen II), Marina Georgescu (agregate ºi instalaþii tehnologice metalurgice),

Marin Mihalache (maºini electrice), Miruna Niþescu, Corina Flueraºu ºi Lucian

Ocheanã (electrotehnicã I), Viorel Marieº (electrotehnicã II), Viorel Macaleþ

(metalurgia metalelor neferoase ºi prepararea minereurilor), Teodor Tebeanu

(dispozitive, circuite ºi aparate electronice) ºi Eugen Borcoci (telefonie ºi

transmisiuni de date), ºefi de lucrãri; Ion Spulber (hidraulicã ºi maºini hidraulice),

Tatiana Rãdulescu (telefonie ºi transmisiuni de date), Emil Rizescu (organe de

maºini), Dan Stoian (maºini agricole), Ion Ionescu (chimie organicã ºi tehnologie

organicã) ºi Nicolae Stan (termotehnicã ºi maºini termice), ºefi de lucrãri

suplinitori; Simion Cioatã (pedagogie ºi limbi strãine), Alexandru Filipoiu

(matematici I), Mihnea-Petru-Radu Moroianu (matematici II), Olga Iulian (chimie

fizicã ºi tehnologie electrochimicã), Anton Tabachiu (filosofie) ºi Velicu Rodina

(socialism ºtiinþific), lectori; Gheorhe Constantin (matematici II) ºi Petre Alecu

(matematici III), lectori suplinitori; Cristina Rãducanu (centrale electrice), Elena

Cernica ºi Anca-Ileana Ardeleanu (chimie organicã ºi tehnologie organicã),

George-Marian Enciu (maºini-unelte ºi scule), Anca-Manuela Zlãtescu,

Liana-Vanda Morariu ºi Andrei Halanay (matematici I), Tira-Sorin Ionescu ºi
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Mircea Mugescu (automaticã II), Aurelia Popa (matematici II), Dimitrie Negulescu

(aeronave), Delicia-Georgeta Arsene (tehnologia metalelor ºi sudurã), Nicolae

Boriaru ºi Petre Rãducanu (termotehnicã ºi maºini termice), Anca-Svetlana

Iacobini, Ioan-Valentin Cotârþã, Svetlana Iacobini ºi Nicolae Dinu (inginerie

chimicã), Lucian Raicu (geometrie descriptivã ºi desen I), Mircea Constantinescu

ºi Claudiu-Demetriad Popescu (calculatoare), Lucian Stanciu (radiocomunicaþii),

Mihai Datcu (electronicã aplicatã), Doina-Corina Gârbea (organizare ºi conducere

industrialã), Adriana Georgeta Sandu (Macri) (rezistenþa materialelor), Victor

Gheorghiu (motoare cu ardere internã), Lidia Cristea ºi Viorel Macaleþ (metalurgia

metalelor neferoase ºi prepararea minereurilor), Adrian Petrescu ºi Gabriel-Arin

Mihalcea (organe de maºini), Constantin Sigaciu ºi Aurelian-Ovidius Trufaºu

(mecanicã finã), Ion Stroe (mecanicã), Adrian Silviu Georgescu (autovehicule

rutiere), Ioana Porumb (socialism ºtiinþific), Sofia-Silvia Oprescu (pedagogie ºi

limbi strãine) ºi Victoria Pugna (economie politicã), asistenþi; Aurelia Olteranu

(matematic II), asistent suplinitor.

În anul 1982 au fost transferate urmãtoarele cadre didactice de la Institutul

Politehnic din Bucureºti la alte unitãþi: Marin Rãdoi, profesor; Petre-Stelian Niþã,

Radu Patraula, Vasile Buzuloiu, Liliana Ciurea, Maria V. Georgescu, ªerban

Moldoveanu ºi Cristian Lazarovici, ºefi de lucrãri; Ion Râºteiu, lector; Vasile

Grad, Ilie Bulacu, Mihaela-Ioana Mureºanu, Gabriela-Tina Teodorescu, Dumitru

Dumitrache, Dan Chirtu ºi Jean Maurer, asistenþi.

În acelaºi an (1982) au fost pensionate urmãtoarele cadre didactice:

Gheorghe Diaconescu, Paul Postelnicu ºi Iulia Georgescu, profesori; Ana-Sofia

Diculescu, Sabin Antonescu, Sofia-Candida Oancea, Georgeta Goraº, Helena Bellu,

Ana Gluvacov, Ghoerghe Paizis, Petru Ghenghea ºi Lya-Alexandrina Lazãr,

conferenþiari; Ecaterina Rusu, Ana-Maria Teodorescu, Tiberiu-Ilarie Noaghea,

Ludmila Seceleanu ºi George Teodorescu, ºefi de lucrãri; Elena Pâslariu,

Mihai-Paul Neagu ºi Anatolie Selivanov, lectori; Margareta Bâlea ºi Eva Turcu,

asistenþi.

În anul 1982 s-a desfãcut contractul de muncã urmãtoarelor cadre

didacticee: Dumitru-Felician Lãzãroiu, profesor; Dan Mateescu, conferenþiar; Raul

Vergulescu, Doina-Viorica Viorel, Ludmila Sãceleanu ºi Cristea Greff, ºefi de

lucrãri; Larisa Pãtraºcu ºi Elena Pâslaru, lectori; Elena-Emilia Sãveanu, asistenþi.

Ministerul Educaþiei ºi Învãþãmântului a repartizat Institutului Politehnic

din Bucureºti, pentru anul universitar 1982 – 1983, urmãtoarele locuri pentru anul

I, care sã fie ocupate prin concurs:
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În anul 1983 au fost numite urmãtoarele cadre didactice: Constantin Manole

(maºini agricole), Arabella-Dana Gavrilescu (tehnologie electronicã ºi fiabilitate),

Vasile Lãzãrescu (electronicã aplicatã), Sanda Maican (dispozitive, circuite ºi

aparate electronice), Dragoº Popa (fizicã), Ecaterina Andronescu (tehnologia

silicaþilor ºi compuºilor oxidici), Valericã Dumitrescu (chimie analiticã), Alexandru

Dobrovicescu (termotehnicã ºi maºini termice), Eugen-Octavian Curatu (mecanicã

finã), Nicolae Predincea (maºini-unelte ºi scule), Mihai-Octavian Popescu (mãsuri

ºi aparate electrice), Sorin Aldea, Mihai Stãnescu ºi Marcel Þapu (geometrie

descriptivã ºi desen II), ºefi de lucrãri; Ion Spulber (hidraulicã ºi maºini hidraulice),

Tatiana Rãdulescu (radiocomunicaþii, telefonie ºi transmisii de date), Emil Rizescu

(organe de maºini) ºi Ion Ionescu (chimie organicã ºi tehnologie organicã), ºefi de

Învăţământ de ingineri Învăţământ de subingineri 
Facultatea cursuri 

de zi 
cursuri 
serale 

Total cursuri 
de zi 

cursuri 
serale 

Total Total 

1 Electrotehnică 196 62 258 30 - 30 288 

2 Energetică 243 100 343 25 50 75 418 

3 Automatică 294 90 384 20 61 81 465 

4 Electronică şi 
Telecomunicaţii 

435 - 435 35 220 255 690 

5 Mecanică 540 - 540 25 60 85 625 

6 Tehnologia 
Construcţiilor de 
Maşini 

510 175 685 - - - 685 

7 Mecanică 
Agricolă 

121 - 121 - - - 121 

8 Transporturi 366 35 401 - 27 27 428 

9 Aeronave 160 20 180 - - - 180 

1
0 

Metalurgie 
350 63 413 - 46 46 459 

1
1 

Tehnologie 
Chimică 

175 
(ingineri) 

145 

(universit
ari) 

135 455 31 24 55 510 

1
2 

Utilaje şi 
Ingineria 
Proceselor 
Chimice 

62 29 91 - - - 91 

Institutul Politehnic 
din Bucureşti (Total)  

3597 729 4326 166 488 654 4980 

10

12

11
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lucrãri suplinitori; Jean-Jacques Donard (pedagogie ºi limbi strãine), lector;

Gheorghe Constantin ºi Petre Alecu (matematici III), lectori suplinitori;

Gina-Florica Domnescu (Stoica) ºi Cristian Mircea Lazãr (organe de maºini),

Maria-Cornelia Bârliba (filosofie), Anton-Alexandru Ciucu ºi Cornel Radu (chimie

analiticã), Emil Botaº ºi Sergiu Corbu (matematici I), Ioana Voiculescu (matematici

II), Ioniþã-Dorin Cârstoiu (automaticã I), Gabriela Simion (automaticã II),

Horia-Leonard Andrei (electrotehnicã II), Victor-Teodor Popovici (tehnologia

materialelor ºi sudurã), Mihail-Octavian Toader ºi Ileana Vasilescu (geometrie

descriptivã ºi desen I) ºi Gigel-Doru Neagu (turnãtorie-forjã), asistenþi; Cornel

Radu ºi Anton Ciucu (chimie analiticã), Cristian Niculescu (organizare ºi conducere

industrialã), Constantin Ranea, Radu-Florin Miricã, Filip Ilie, Emilian Barbu ºi

Narcis Cerbu (organe de maºini), Aurelia Olteanu (matematici II), Ioan-Orest Vlase

(mãsuri ºi aparate electrice), Mihaela Rizeanu (maºini electrice), Valeriu Beiu,

Romulus Andrei ºi Francisc Iacob (calculatoare), Sever-Viorel Paºca (tehnologie

electronicã ºi a fiabilitate), Mariana ªtefãnescu (utilaj chimic), Adriana Savu

(mecanicã finã), Victor Oþãt (autovehicule rutiere), Adrian-Florin Nicolescu ºi

Dan Prodan (maºini– unelte ºi scule), Gabriel Iacobescu ºi Vasile ªerban

(tehnologia materialelor ºi sudurã), Maria Moga ºi Rodica Stãnescu (tehnologie

chimicã anorganicã), Ion Cãlinescu, Gheorghe Juncu ºi Vasile Lavric (inginerie

chimicã), Adrian Volceanov (tehnologia silicaþilor ºi compuºilor oxidici) ºi Vasile

Bostan (centrale electrice), asistenþi suplinitori.

Urmãtorii absolvenþi, promoþia 1980, sunt trecuþi în statele de funcþiuni ale

catedrelor pe anul universitar 1983/1984: Adrian-Florin Nicolescu ºi Dan Prodan

(maºini-unelte ºi scule), Vasile ªerban (tehnologia construcþiilor de maºini), Gabriel

Iacobescu (tehnologia materialelor ºi sudurã), Maria Moga ºi Rodica Stãnescu

(chimie anorganicã), Ion Cãlinescu (chimie organicã), Mihaela Rizeanu ºi

Ioan-Orest Vlase (mãsuri ºi aparate electrice), Victor Oþãt (autovehicule rutiere),

Mariana ªtefãnescu (utilaj chimic), Narcis Cerbu ºi Radu-Florin Miricã (organe

de maºini), Adriana Savu (mecanicã finã), Sever-Viorel Paºca (tehnologie

electronicã ºi fiabilitate), Valeriu Beiu ºi Francisc Iacob (calculatoare).

Profesorul Paul Frâncu este numit ºeful Catedrei de Tehnologia

Transporturilor ºi Telecomenzi Feroviare.

În anul 1983 s-au transferat la alte unitãþi, urmãtoarele cadre didactice:

Heinrich Bir, profesor; Hascal Lazãr, conferenþiar; Florica Irinei, Gheorghe

Drãgãnoiu, Cristian-Radu Zervos, Eugenia Baltã ºi Alexandru Niculescu, ºefi de

lucrãri; Cornelia-Marieta Chiujdea, Constatin Lipãnescu ºi Florin Vlasache,

asistenþi.

S-au pensionat urmãtoarele cadre didactice: Alexandru Nancu, Alexandru

Seleºteanu, Grigore Teodorescu ºi Vasile Corlãþeanu, profesori; Rozalia Soare ºi

ªtefan Cruceru, conferenþiari; Iosif Curiþa ºi Iuta-Erna Haffer, ºefi de lucrãri;

Constantin Bucur ºi Ioan Hota, lectori.
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În anul 1983 a fost desfãcut contractul de muncã urmãtoarelor cadre

didactice: Aurelia Dumitrescu, Dan Stoian, Andrei Belei, Grigore Brãileanu,

Gabriel Vasilescu ºi Gheorghe Titz, ºefi de lucrãri; Cornelia Olãrãscu, Amalia

Lazarovici, Siegrid Theil ºi Stela Rãdulescu, lectori; Manuela-Mihaela Bobârnac,

Alexe Petcov, Nicolae Rotaru, Octavian Cosulschi, Neculai Mastocan,

Angela-Liliana Mateescu ºi Nicolae Ludu, asistenþi.

Ministerul Educaþiei ºi Învãþãmântului a repartizat Institutului Politehnic

din Bucureºti, urmãtoarele locuri în anul I, pentru anul universitar 1983/1984:

Învăţământ de ingineri Învăţământ de subingineri 
Facultatea cursuri 

de zi 
cursuri 
serale 

Total cursuri 
de zi 

cursuri 
serale 

Total Total  

1 Electrotehnică 198 91 289 26 - 26 315 

2 Energetică 199 87 286 - 25 25 311 

3 Automatică 245 114 359 35 58 93 452 

4 Electronică şi 
Telecomunicaţii 

485 - 485 - 115 115 600 

5 Mecanică 570 - 570 25 50 75 645 

6 Tehnologia 
Construcţiilor de 
Maşini 

508 245 753 - - - 753 

7 Mecanică 
Agricolă 

121 - 121 - - - 121 

8 Transporturi 303 76 379 - - - 379 

9 Aeronave 165 25 190 - - - 190 

1
0 

Metalurgie 
193 84 277 - 50 50 327 

1
1 

Tehnologie 
Chimică 

185 
(ingineri) 

145 

(universit
ari) 

148 478 - 30 30 508 

1
2 

Utilaje şi 
Ingineria 
Proceselor 
Chimice 

57 29 86 - - - 86 

Institutul Politehnic 
din Bucureşti (Total)  

3374 899 4273 86 328 414 4687 

 

10

12

11
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În anul 1984 au fost numite urmãtoarele cadre didactice: Vasile Ioþa

(economie politicã, transferat de la Academia de ªtiinþe Economice), conferenþiar;

Florian Georghescu (socialism ºtiinþific), conferenþiar suplinitor; Silviu Zissu

(electrotehnicã I) ºi Ileana Vraca (geometrie descriptivã ºi desen), ºefi de lucrãri;

Ion Spulber (hidraulicã ºi maºini hidraulice), Tatiana Rãdulescu (radiocomunicaþii,

telefonie ºi transmisii de date), Emil Rizescu (organe de maºini), Niculae Stan

(termotehnicã ºi maºini termice) ºi Ion Ionescu (chimie ºi tehnologie organicã),

ºefi de lucrãri suplinitori; ªtefan Spânu (transferat de la Institutul de Medicinã ºi

Farmacie din Bucureºti) ºi Lucia Popa Bãdulescu (socialism ºtiinþific), Laura Panã

(filosofie), Gheorghe Constantin (transferat de la Institutul de Construcþii din

Bucureºti) (economie politicã) ºi Oltin Horia Dogaru (matematici I), lectori;

Gheorghe Constantin (matematici II) ºi Petre Alecu (matematici III), lectori

suplinitori; Ursula Bologa (transferat de la chimie ºi tehnologie anorganicã la

chimia organicã ºi tehnologia organicã), Alexandru Florian ºi Dan Oprescu

(socialism ºtiinþific), Ralula-Daniela Isopescu (inginerie chimicã), Liviu Kreindler

ºi Mihaela Rizeanu (maºini electrice), Emila Pãcuraru ºi Ioan-Orest Vlase (mãsuri

ºi aparate electrice), Gheorghe Popescu (termotehnicã ºi maºini termice), Vasile

ªerban (tehnologia metalelor ºi sudurã), Romulus Andrei ºi Francisc Iacob

(calculatoare), Sever-Viorel Paºca (tehnologie electronicã ºi fiabilitate), Vasile

Bostan (centrale electrice), Dan Pupãzã (rezistenþa materialelor), Filip Ilie ºi Radu–

Florin Miricã (organe de maºini ºi Adriana Savu (mecanicã finã), asistenþi;

Constantin Stancu ºi Alexandru Moraga (electrotehnicã I), Gheorghe Muscã

(automaticã II), Teodor – Gabriel Coseac (chimie fizicã ºi tehnologie

electrochimicã), Cristian-Aurelian Popescu (organizare ºi conducere industrialã),

Adrian Gheorghe ºi Radu Oprea (electronicã aplicatã), Nicolae Constantin ºi

Victoraº Geantã (siderurgie), Cristian Predescu (agregate ºi instalaþii tehnologice

metalurgice), Daniel-Georgel Bunea ºi Mircea Dobrescu (metalurgie fizicã), Mihai

Marius Voronca (centrale electrice), Corneliu Bãlan (hidraulicã ºi maºini

hidraulice), Gheroghe Stãnescu (termotehnicã ºi maºini termice), Mihai– Rãducu

Jugãnaru, Constantin Dogariu, Constantin-Dan Boboc, Dan Prodan, Adrian

Nicolescu ºi ªtefan Velicu (maºini-unelte ºi scule), Constantin Buºcan, Mihai

Avram ºi Aurel-Mircea Niþã (mecanicã finã), Radu-Mircea Carp, Narcis Cerbu,

Emilian Barbu ºi Mircea-Radu Carp-Ciocârdia (organe de maºini), Mihai Chivu

(maºini agricole), Aurelia-Liliana Casandra (rezistenþa materialelor), Zeno-Adrian

Folescu ºi Gheorghe D. Marin (geometrie descriptivã ºi desen I), Iulian-Florian

Vladu, Iuliu Feyes ºi Gabriel Iacobescu (tehnologia materialelor ºi sudurã),

Constantin Ocnãrãscu (mecanisme), Sterian Dãnãilã, Victor-Dumitru Dobrin,

Ioan-Cristian Tãtãranu (aeronave ºi instalaþii de bord), Mircea-Cornel Dobrescu

(metalurgie fizicã), Gabriela Popescu (metalurgia metalelor neferoase),

Valeriu-Dãnuþ Simion (chimie ºi tehnologie organicã), Anne Maria Beºliu, Maria
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Moga ºi Rodica Stãnescu (chimie ºi tehnologie anorganicã), Ovidiu-Dimitrie

Dumitrescu ºi Adrian Volceanov (tehnologia silicaþilor ºi compuºilor oxidici),

Victor Oþãt (autovehicule rutiere), Valeriu Beiu (calculatoare), Mariana-Florentina
ªtefãnescu (utilaj chimic), Aurelia Olteanu (matematici II), Gheorghe Juncu ºi
Vasile Lavric (inginerie chimicã), asistenþi suplinitori.

Urmãtoarele cadre didactice s-au transferat la alte unitãþi: Vasile Rausser ºi
Ioan ªerbãnescu, profesori; Ileana Niculescu ºi Sanda Oprea, conferenþiari; Iulia
Kun, Simion Florian, Rudolf Lerch ºi Ioana Dorobanþu, ºefi de lucrãri; Nina

Zaharescu ºi Raluca Brãileanu, lectori; Ion Cãlinescu, Ion Ocnaºu, Gheorghe-
Constantin-Iordan Costãchescu, Adrian-Octav Fulea ºi Mihaela Bugeanu, asistenþi.

În anul 1984 au fost pensionate urmãtoarele cadre didactice: Nicolae Drãghici,

Gheorghe Tunsoiu ºi Horia Grigoriu, conferenþiari; Ileana Vraca, ºef de lucrãri;
Steluþa Ciungan, Maria Hagistate, Maria Lupu ºi Niculina Dermengiu, lectori.

Au fost eliberate din funcþie urmãtoarele cadre didactice: Nicu Condaxe ºi

Marcel Roºculeþ, profesori.
În anul 1984 a fost desfãcut contractul de muncã urmãtoarelor cadre

didactice: Florin Daneº, conferenþiar; Constantin Mihãilescu ºi Iulia Strugaru,

ºefi de lucrãri; Silvia Daneº ºi Letiþia Ionescu, lectori; Nicolae Ludu, asistent.
Ministerul Educaþiei ºi Învãþãmântului a transmis Institutului Politehnic

din Bucureºti urmãtoarele cifre de ºcolarizare în anul I, pentru anul universitar

1984-1985.

Învăţământ de ingineri Învăţământ de subingineri 
Facultatea cursuri de 

zi 
cursuri 
serale 

Total cursuri 
de zi 

cursuri 
serale 

Total Total  

1 Electrotehnică 183 91 274 26 - 26 300 
2 Energetică 209 139 378 - 30 30 378 
3 Automatică 244 96 340 - 22 22 362 
4 Electronică şi 

Telecomunicaţii 
625 - 625 - 115 115 740 

5 Mecanică 795 - 795 30 50 80 875 
6 Tehnologia 

Construcţiilor de 
Maşini 

3535 245 780 - - - 780 

7 Mecanică 
Agricolă 

119 - 119 - - - 119 

8 Transporturi 233 75 308 - 20 20 328 
9 Aeronave 150 25 175 - - - 175 
10 Metalurgie 244 122 366 - 59 59 425 
11 Tehnologie 

Chimică 
235 

145 (univ) 
251 631 - 87 87 718 

12 Utilaje şi Ingineria 
Proceselor 
Chimice 

51 88 139 - - - 139 

Institutul Politehnic din 
Bucureşti (Total)  

3768 1132 4900 56 383 439 5339 
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În luna octombrie 1984 au avut loc alegerile pentru consiliile profesorale

ale facultãþilor, decanii, prodecanii ºi secretarii ºtiinþifici ai consiliilor profesorale

ale facultãþilor, precum ºi pentru Senatul Institutului Politehnic din Bucureºti,

rector, prorectori ºi secretarul ºtiinþific al senatului. Dupã alegeri, Ministerul

Educaþiei ºi Învãþãmântului a fãcut urmãtoarele numiri pentru cadrele didactice în

funcþii de conducere, începând cu data de 5 noiembrie 1984: prof. Voicu Tache,

rector; profesorii Alexandru Dãnescu, Traian Demian, Adelaida Mateescu ºi Ioan

M. Popescu, prorectori; prof. Nicolae Geru, secretar ºtiinþific al Senatului

Institutului Politehnic din Bucureºti. Pentru conducerile facultãþilor:

1. Facultatea de Electronicã ºi Telecomunicaþii: prof. George Rulea, decan;

ºefi de lucrãri Victor-Miron Croitoru ºi Anca-Manuela Manolescu; prodecani;

conf. Dan-Costinel Dascãlu, secretar ºtiinþific al consiliului profesoral al facultãþii.

2. Facultatea de Automaticã: prof. Ioan Dumitrache, decan; º.l. Vasile

Gaburici, prodecan, prof. Gabriel Ionescu, secretar ºtiinþific al consiliului profesoral

al facultãþii.

3. Facultatea de Mecanicã: prof. Nicolae Apostolescu, decan; conf. Dumitru

Tudor ºi º.l. Coca Vlasiu, prodecani; conf. Valeriu Jinescu, secretar ºtiinþific al

consiliului profesoral al facultãþii.

4. Facultatea de Tehnologia Construcþiilor de Maºini: prof. Alexandru

Rãdulescu, decan; ºefii de lucrãri: Traian Aurite ºi Elisabeta Vasilescu, prodecani;

prof. Viorel Miclaºi, secretar ºtiinþific al consiliului profesoral al facultãþii.

5. Facultatea de Mecanicã Agricolã: conf. Nicolae Enescu, decan; conf.

Valentin Scripnic, secretar ºtiinþific al consiliului profesoral al facultãþii.

6. Facultatea de Transporturi: conf. Alexandru Neagu, decan; conf. ªerban

Raicu, prodecan ºi conf. Gh. Frãþilã, secretar ºtiinþific al consiliului profesoral al

facultãþii

7. Facultatea de Aeronave: conf. Corneliu Brebente, decan; prof. Virgil

Constantinescu, secretar ºtiinþific al consiliului profesoral al facultãþii

8. Facultatea de Tehnologie Chimicã: conf. Sorin Roºca, decan; conferenþiari

Ana Zaharia ºi Lucia Ivan, prodecani; prof. Dumitru Negoiu, secretar ºtiinþific al

consiliului profesoral al facultãþii.

9. Facultatea de Utilaj ºi Ingineria Proceselor Chimice: prof. Gheorghiþa

Jinescu, decan; conf. Doru Constantinescu, prodecan, conf. Mircea-Dezideriu

Banciu, secretar ºtiinþific al consiliului profesoral al facultãþii.

10. Facultatea de Metalurgie: prof. Silvia Vacu, decan; conf. Ion Vârcolacu

ºi º.l. Voicu Brabie, prodecani; prof. Nicolae Petrescu, secretar ºtiinþific al

consiliului profesoral al facultãþii.

11. Facultatea de Electrotehnicã: prof. Constantin Mocanu, decan; conf.

Aurelian Crãciunescu, prodecan; conf. Paul Dinculescu, secretar ºtiinþific al

consiliului profesoral al facultãþii.
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12. Facultatea de Energeticã: prof. Julieta Florea, decan; º.l. Cezar Ionescu,

prodecan; conf. Aurel Leca, secretar ºtiinþific al consiliului profesoral al facultãþii

13. Facultatea de Învãþãmânt Tehnic de la Institutul de Subingineri din

Piteºti: conf. Ion Ungureanu, decan; conf. Neagoe-Augustin Bãilã, secretar ºtiinþific

al consiliului profesoral al facultãþii.

La 01 martie 1985 Ministerul Educaþiei ºi Învãþãmântului a transmis

Institutului Politehnic din Bucureºti, numirile de noi ºefi de catedrã în urma

alegerilor din octombrie 1984:

1. Facultatea de Tehnologia Construcþiilor de Maºini

1. Catedra de Maºini Unelte ºi Scule – prof. Vasile Moraru;

2. Catedra de Geometrie Descriptivã ºi Desen – conf. Paul Precupeþiu;

3. Catedra de Tehnologia Construcþiilor de Maºini – prof. Constantin

Ciocârdia;

4. Catedra de Tehnologia Materialelor ºi Sudurã – prof. Gheorghe Zgurã.

2. Facultatea de Mecanicã

1. Catedra de Organe de Maºini ºi Mecanisme – prof. Gheorghe Rãdulescu;

2. Catedra de Mecanicã Finã – prof. Petre Dodoc;

3. Catedra de Termotehnicã – conf. Stoian Petrescu;

4. Catedra de Maºini Termice ºi Cazane – prof. Andrei Manole;

5. Catedra de Utilaj Tehnologic Chimic – conf. Gheorghe Iordache.

3. Facultatea de Mecanicã Agricolã

1. Catedra de Economie Politicã – conf. Catrinel Lazãr;

2. Catedra de Mecanicã – prof. Radu Voinea;

3. Catedra de Maºini Agricole – prof. Marcel Segãrceanu.

4. Facultatea de Aeronave

1. Catedra de Aeronave ºi Instalaþii de Bord – prof. Mihai Niþã;

2. Catedra de Rezistenþa Materialelor – prof. Mihail Buga;

3. Catedra de Matematici I – prof. Valter-Vasile Olariu;

4. Catedra de Filosofie – conf. Ioana Smirnov.

5. Facultatea de Transporturi

1. Catedra de Autovehicule Rutiere – prof. Berthold Grumwald;

2. Catedra de Material Rulant ºi Tehnica Transporturilor Feroviare – prof.

Paul Frâncu;

3. Catedra de Limbi Moderne ºi Pedagogie – conf. Ion Bontaº.

6. Facultatea de Metalurgie

1. Catedra de Metalurgie Fizicã ºi Tratamente Termice – prof. Maria

Petrescu;

2. Catedra de Siderurgie – prof. Ion Dragomir;

3. Catedra de Turnãtorie-Forjã – prof. Neculai Murguleþ;

4. Catedra de Metalurgia Metalelor Neferoase ºi de Prepararea

Minereurilor – conf. Lucia-Iuliana Tocaci;

5. Catedra de Socialism ªtiinþific – prof. Ion ªerbãnescu
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7. Facultatea de Electrotehnicã

1. Catedra de Mãsuri ºi Aparate Electrice – conf. Carmen Golovanov;

2. Catedra de Electrotehnicã – prof. Andrei Þugulea;

3. Catedra de Maºini Electrice – prof. Constantin Bâlã;

4. Catedra de Educaþie Fizicã – conf. Ion Bulugioiu.

8. Facultatea de Electronicã ºi Telecomunicaþii

1. Catedra de Radiocomunicaþii, Telefonie ºi Transmisii de Date – prof.

Ioan Constantin;

2. Catedra de Tehnologie Electronicã ºi Microelectronicã – prof.

Mihai-Corneliu Drãgãnescu;

3. Catedra de Electronicã Aplicatã – conf. Rodica-Constanþa-Gabriela

Strungaru;

4. Catedra de Fizicã – prof. Ilie Cucurezeanu.

9. Facultatea de Automaticã

1. Catedra de Automaticã – prof. Simion Florea;

2. Catedra de Calculatoare – prof. Mircea-Stelian Petrescu;

3. Catedra de Matematici II – prof. Octavian-Nicolae Stãnãºilã

10. Facultatea de Energeticã

1. Catedra de Centrale ºi Reþele Electrice – prof. Ioan-Gheorghe

Carabogdan;

2. Catedra de Hidraulicã ºi Maºini Hidraulice – conf. Petre Roman;

3. Catedra de Organizare ºi Conducere Industrialã – prof. Natalia Stoica.

11. Facultatea de Tehnologie Chimicã

1. Catedra de Chimie Analiticã – prof. Constantin Luca;

2. Catedra de Chimie Anorganicã ºi Tehnologie Anorganicã – prof. Eugen

Pincovschi;

3. Catedra de Chimie Organicã ºi Tehnologie Organicã – prof.

Felicia-Alexandrina Cornea;

4. Catedra de Tehnologia Silicaþilor ºi Compuºilor Oxidici ºi Chimie Fizicã

Aplicatã – prof. Petru Baltã.

12. Facultatea de Utilaje ºi Ingineria Proceselor Chimice

1. Catedra de Chimie Fizicã ºi Tehnologie Electrochimicã – prof.

Rodica-Paraschiva-Cornelia Vâlcu;

2. Catedra de Inginerie Chimicã – prof. Octavian Floarea.

13. Institutul de Subingineri din Piteºti

1. Catedra de Discipline Fundamentale ºi de Culturã Tehnicã Generalã –

conf. Nicolae Pandrea

2. Catedra de Automobile ºi Tehnologia Construcþiilor de Maºini – prof.

Victor Rãdulescu;

3. Catedra de ªtiinþe Sociale ºi Filologie (inclusiv Limba Românã pentru

anul pregãtitor) – conf. Sofia Sorescu
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Absolvenþii promoþiei 1982 care au fost repartizaþi în învãþãmânt ºi trimiºi

la stagiul de trei ani, au fost încadraþi în statele de funcþiuni ale catedrelor facultãþii,

astfel: Facultatea de Electrotehnicã, doi; Facultatea de Energeticã, trei; Facultatea

de Automaticã, ºapte; Facultatea de Mecanicã, 17; Facultatea de Tehnologia

Construcþiilor de Maºini, 15; Facultatea de Mecanicã Agricolã, doi; Facultatea de

Transporturi, patru; Facultatea de Metalurgie, trei; Facultatea de Utilaje ºi Ingineria

Proceselor Chimice, unu; Facultatea de Tehnologie Chimicã, unu.

În anul 1985 au fost numite urmãtoarele cadre didactice: Radu-Ioan Bogdan

(organe de maºini), profesor; Alexandru Florentin (educaþie fizicã ºi sport), ºef de

lucrãri suplinitor; Valericã Ceachir (socialism ºtiinþific), lector suplinitor;

Cornelia-Marieta Chiujdea (hidraulicã ºi maºini hidraulice), Victor Gheorghiu

(autovehicule rutiere), Monica-Ileana Perianu (geometrie descriptivã ºi desen) ºi

Cãtãlin Dumitriu (centrale electrice), asistenþi; Mihai Socaliuc (autovehicule

rutiere), Lucian Mândrea– Muraru, ªtefan Tambuliuc ºi Virginia-Ecaterina Olteanu

(hidraulicã ºi maºini hidraulice), Sergiu-Mihai Dascãlu ºi Ioan Tabuº (automaticã),

Dan Suciu (calculatoare), George-Mihail Adir, Alina-Rodica Spânu, Sorin Pascu,

Sorin Constantin Tânjalã, Florin-Ion Petrescu, Sorin Cananu, Dan Ulmer ºi Marian

Sabie (organe de maºini ºi mecanisme), Teodor Simu (utilaj tehnologic chimic),

Monica-Liana-Doina Costea ºi Emilia-Cerna Mladin (termotehnicã), Radu Chiriac

ºi Tudor Prisecaru (maºini termice ºi cazane), Doina Lepãdãtescu-Dumitrescu

(mecanicã finã), Gheorghe Vlãduþ (maºini unelte ºi scule), Gheorghe Marina

(tehnologia materialelor ºi sudurã), Ion Pãrãuºanu ºi Dan-ªtefan Vlaicu (rezistenþa

materialelor), Victor-Gabriel Adir, Ionel Simion, Reliy-Victoria Petrescu, Daniel

Dobre ºi Traian-Cristinel Lupastean (geometrie descriptivã ºi desen),

Radu-Alexandru Damian ºi Gabriel Jercu (mecanicã), Tudor Dilea ºi Ovidiu-Rene

Rohan (maºini agricole), Elena-Daniela Lavric (Lãcãtuº) (inginerie chimicã),

Sava-Mircea Teodorescu (chimie ºi tehnologie organicã) ºi Corneliu Pârvu

(tehnologia construcþiilor de maºini), asistenþi suplinitori.

Urmãtoarele cadre didactice au fost trasferate la alte unitãþi: Florea Oprea,

profesor; Sanda Oprea, conferenþiar; ªtefan Tambaluic, ºef de lucrãri; Adriana

Savu ºi Vasile Bostan, asistenþi.

Deoarece au cerut sã plece în strãinãtate, urmãtoarele cadre didactice au

fost trecute pe funcþii nedidactice: Ana-Maria Necula, conferenþiar;

Niculae-Iosif-Ion Criste, Augustin Iuoraº ºi Silvia Zisu, ºefi de lucrãri; Ileana

Rusu, Maria Bejan, Mircea Mugescu ºi Eugenia Voiculescu, asistenþi.

În anul 1985 au fost pensionate urmãtoarele cadre didactice: Ioan Pascariu,

Georgeta Feler, Georgeta Stoenescu ºi Ioan Popa, conferenþiari; Emil-Jean Rizescu

ºi ªtefan Andreescu, ºefi de lucrãri; Zina Guþu, Elena Iliescu, Neonila Hornet,

Gheorghe Savin ºi Virgiliu Ganea, lectori; Viorica Iacob, asistent.
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S-a desfãcut contractul de muncã urmãtoarelor cadre didactice: Nicolae

Necula, conferenþiar; Ion Postoacã ºi Mihai ªerbãnescu, ºefi de lucrãri; Vasile

Mãruþã, Vladimir Petrovici ºi Ion-Cristian-Eduard Turcu, asistenþi.

În 07 martie 1985, profesorul Valter-Vasile Olariu a fost numit ºeful Catedrei

de Matematici I, profesorul Mihail Buga a fost numit ºeful Catedrei de Rezistenþa

Materialelor ºi conferenþiarul Paul Precupeþu a fost numit ºeful Catedrei de

Geometrie Descriptivã ºi Desen.

În 04 iunie 1985, profesorul Vlad-ªtefãnuþã Ionescu a fost numit ºef al

Catedrei de Automaticã.

În 19 noiembrie 1985, profesorul Moise Ienciu a fost numit ºef al Catedrei

de Metalurgia Metalelor Neferoase ºi Prepararea Minereurilor.

În anul 1985 a decedat profesorul Simion Florea – personalitate activã, cu

reale contribuþii la înfiinþarea ºi dezvoltarea Facultãþii de Automaticã.

Ministerul Educaþiei ºi Învãþãmântului a transmis Institutului Politehnic

din Bucureºti urmãtoarele cifre de ºcolarizare în anul I, pentru anul universitar

1985/1986:

Învăţământ de ingineri Învăţământ de subingineri 
Facultatea cursuri  

de zi 
cursuri 
serale 

Total cursuri 
de zi 

cursuri 
serale 

Total Total  

1 Electrotehnică 189 90 279 - - - 279 
2 Energetică 190 125 315 - 30 30 345 
3 Automatică 291 105 396 - - - 396 
4 Electronică şi 

Telecomunicaţii 
600 - 600 - 80 88 680 

5 Mecanică 870 - 870 - 50 50 920 
6 Tehnologia 

Construcţiilor de 
Maşini 

535 245 780 - - - 780 

7 Mecanică 
Agricolă 

110 - 110 - - - 110 

8 Transporturi 251 48 299 - 34 34 333 
9 Aeronave 140 30 170 - - - 170 
10 Metalurgie 266 136 402 - 47 47 449 
11 Tehnologie 

Chimică 
168 

(ingineri) 
145 

(universita
ri) 

274 587 - 66 66 653 

12 Utilaje şi Ingineria 
Proceselor 
Chimice 

5 72 77 - - - 77 

Institutul Politehnic din 
Bucureşti (Total)  

3760 1125 4885 - 307 307 5192 

În anul 1986 au fost numite urmãtoarele cadre didactice: Mihaela Vlãsceanu

(filosofie), lector suplinitor; Constantin Stancu (electrotehnicã), Victor Oþãt
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(autovehicule rutiere), Radu-Ioan Oprea ºi Gheorghe Adrian (electronicã aplicatã),

Gheorghe Coseac (chimie fizicã ºi tehnologie electrochimicã), Gheorghe Juncu ºi

Vasile Lavric (inginerie chimicã), Valeriu Beiu ºi Dan Suciu (calculatoare),

Gheorghe Muscã, Sergiu Dascãlu,Virginia Oltean ºi Ioan Tãbuº (automaticã),

Corneliu Bãlan, Dan Stamatoiu ºi Lucian Mândrea-Muraru (hidraulicã ºi maºini

hidraulice), Mihai-Marius Voronca (centrale ºi reþele electrice), Cristian-Arelian

Popescu (organizare ºi conducere industrialã), Mihai Chivu, Tudor Dilea ºi Ovidiu

René Rohan (maºini agricole), Radu Damian ºi Gabriela Jerca (mecanicã), Nicolae

D. Constantin ºi Victoraº Geantã (siderurgie), Cristian Predescu (turnãtorie-

agregate), Gabriela Popescu (metalurgia metalelor neferoase ºi prepararea

minereurilor), Mircea Cornel Dobrescu ºi Daniel-George Bunea (metalurgie fizicã,

studiul metalelor ºi tratamente termice), Valeriu-Dãnuþ Simion ºi Sava-Mircea

Dãnuþ (chimie ºi tehnologie organicã), Rodica Stãnescu, Anne-Marie Beºliu ºi

Maria Moga (chimie ºi tehnologie anorganicã), Adrian Volceanov, Viorel Feroiu

ºi Ovidiu Dimitrie Dumitrescu (tehnologia silicaþilor, compuºilor oxidici ºi chimie

fizicã aplicatã), Sterian Dãnãilã, Victor-Dumitru Dobrin, Bogdan Teodorescu, Alexe

Carmen ºi Ion Cristian Tãtãranu (aeronave ºi instalaþii de bord), Gheorghe Marin,

Zeno-Adrian Folescu, Victor-Gabriel Adâr, Daniel Dobre, Traian Lerpãstean,

Relly-Victoria Petrescu ºi Ionel Simion (geometrie descriptivã ºi desen), Cornelia

Pârvu (tehnologia construcþiilor de maºini), Florin-Adrian Nicolescu, Dan Prodan,

Constantin Boboc, Constantin Dogariu, ªtefan Velicu ºi Gheorghe Vlãduþ

(maºini-unelte ºi scule), Iulian-Florin Vladu, Gabriel Iacobescu ºi Gheorghe Marina

(tehnologia materialelor ºi sudurã), Casandra-Aurelia-Liliana Rusu, Gabriela Dinu,

Cristian-Horia Pãvãlucã, Ioan Pãrãuºanu ºi Dan Vlaicu (rezistenþa materialelor),

Mariana-Florentina ªtefãnescu, Mihail-Rãducu Jugãnaru ºi Teodor Sima (utilaj

tehnologic chimic), Constantin Bucºan, Mihai Avram, Aurel-Mircea Niþã ºi Doina

Lepãdãtescu-Dumitrescu (mecanicã finã), Tudor Prisecaru ºi Radu Chiriac (maºini

termice ºi cazane), George Stãnescu, Roxana Constantinescu, Monica Costea ºi

Emilia Cernea Mladin (termotehnicã ºi maºini termice), Narcis Cerbu, Radu

Carp-Ciocârdia, Constantin Comãnescu, Sorin Cãnãnãu, Marian Sabie, Emilian

Barbu, Liviu Tânjalã, Petre-Lucian Seiciu, Georghe-Mihail Adâr, Sorin Pascu,

Florian-Ion Petrescu, Alina Spânu ºi Dan Ulmer (organe de maºini ºi mecanisme),

Adina-Magda Florea (calculatoare), Cristian Niculescu (organizare ºi conducere

industrialã), ªtefan Andrei (mãsuri ºi aparate electrice), Alexandru Morega

(electrotehnicã), Gabriela Andrei ºi Ana-Maria Papuc (fizicã), Liliana Vãrban

(matematici I) ºi Alexandru Florian (socialism ºtiinþific), asistenþi; Camil-Demetru

Petrescu, Marin Alexandru ºi Victoriþa Rãdulescu-Surdu (hidraulicã ºi maºini

hidraulice), Zoea Racoviþã Baicus (calculatoare), Daniela Nastea-Tãtaru ºi

Ariana-Simona Marcu-Popescu (automaticã), Corneliu-Remus Cacoveanu, Claudia

Lungu-Neagu, Lucian-Gabriel Ioan ºi Marin Boboc (radiocomunicaþii, telefonie
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ºi transmisiuni de date), Silvia-Nicoleta Miu-Filimon ºi Gheorghe Alexandru

Ercianu (mecanicã finã), Constantin Iulian Hârbu, Iulian-Alexandru Tabãrã ºi

Traian Cicone (organe de maºini ºi mecanisme), Mãdãlina-Oana Stoica-Brandibur,

Dan Mihai Constantinescu, Aurelian Ioniþã ºi Cristina-Elena Beldica (rezistenþa

materialelor), Cãtãlin Gheorgiþã ºi Mihail Purcãrea (tehnologia construcþiilor de

maºini), George Constantin, Emilia Nicolãescu ºi Kuglay Cristina Pupãza

(tehnologia construcþiilor de maºini), Ionela Tonoiu-Voiculescu (tehnologia

materialelor ºi sudurã), Mioara Duca Motataianu (geometrie descriptivã ºi desen),

Gheorghe Voicu (maºini agricole), Crãiþã Carp-Ciocârdia ºi Sorin-Eugen Zaharia

(mecanicã), Gabriel Iosif (autovehicule rutiere), Cristian-Alexandru Mihãilescu

(turnãtorie-forjã), Viorel Olteanu (metalurgie fizicã, studiul metalelor ºi tratamente

termice), Ana-Maria Cârstea (chimie analiticã) ºi Anicuþa Stoica (inginerie

chimicã), asistenþi suplinitori.

Au fost transferate de la Institutul Politehnic din Bucureºti la alte instituþii,

urmãtoarele cadre didactice: Rodica-Adriana Vlad, ºef de lucrãri; Renate-Helmina

Pãtraºcu, Emil Motaº, Marian Sabie, Radu-Paul Lungu, Constantin Stângaciu,

Mihai-Viorel Mãrgãrit, Cornelia-Marieta Chiujdea ºi Mircea Doru Brânzã,

asistenþi.

În anul 1986 au fost pensionate urmãtoarele cadre didactice: Mihai-Adrian

Adrian, Mircea Postelnicu, Vasilicã Croitoru ºi Claudia Panait, profesori; Alexandru

Cioarã ºi Constantin Pantelimon, conferenþiari; Elena Pãdureanu, Cornelia

Zlãtescu, Elena Forþu ºi Nelly Demian, ºefi de lucrãri; Silvia Tãnãsie, ªtefana

Spânu, Tudoriþa Lupu ºi Maria Brânzan, lectori ºi Marilena Müller, asistent.

A fost desfãcut contractul de muncã pentru urmãtoarele cadre didactice:

Octavian Smigelschi, profesor; Ilie Mândru, Alin Bãrbulescu ºi Cornel Lazãr,

conferenþiari; Radu Þenovici, Eliza Zamfirescu-Haºeganu, Constantin Nedea ºi

Rodica Lazãr, ºefi de lucrãri ºi Ioana-Maria Voiculescu, asistent.

În anul 1986 se unesc facultãþile Electrotehnicã ºi Energeticã în Facultatea

de Electrotehnicã ºi Energeticã, fiind numit, în 15 septembrie 1986, decan, prof.

Julieta Florea. Prof. Julieta Florea ºi prof. Constantin Mocanu sunt eliberaþi din

funcþia de decan al Facultãþii de Energeticã, respectiv al Facultãþii de Electrotehnicã.

Conf. Aurelian Crãciunescu se numeºte în funcþia de prodecan al Facultãþii de

Electrotehnicã ºi Energeticã ºi se elibereazã din funcþia de prodecan al Facultãþii

de Electrotehnicã, iar ºeful de lucrãri Dumitru-Cezar Ionescu este numit prodecan

al Facultãþii de Electrotehnicã ºi Energeticã ºi se elibereazã din funcþia de prodecan

al Facultãþii de Energeticã.

Prin acelaºi ordin, prof. Gheorghiþa Jinescu se numeºte în funcþia de decan

al Facultãþii de Tehnologie Chimicã, fiind eliberatã din funcþia de decan al Facultãþii

de Utilaje ºi Ingineria Proceselor Chimice.
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Conf. Sorin Roºca fiind numit, anterior, prorector, este eliberat din funcþia

de decan al Facultãþii de Tehnologie Chimicã. Conf. Doru Constantinescu se

elibereazã din funcþia de prodecan al Facultãþii de Utilaje ºi Ingineria Proceselor

Chimice.

Conf. Ana Zaharia ºi conf. Lucia-Veronica Ivan se numesc în continuare în

funcþia de prodecan al Facultãþii de Tehnologie Chimicã.

În 22 septembrie 1986 prof. Emil Danciu este numit ºef al Catedrei de

Inginerie Chimicã.

Începând cu anul universitar 1986/1987, Institutul Politehnic din Bucureºti

are urmãtoarele facultãþi: 1. Facultatea de Electrotehnicã ºi Energeticã; 2. Facultatea

de Automaticã; 3. Facultatea de Electronicã ºi Telecomunicaþii; 4. Facultatea de

Mecanicã; 5. Facultatea de Tehnologia Construcþiilor de Maºini; 6. Facultatea de

Mecanicã Agricolã; 7. Facultatea de Transporturi; 8. Facultatea de Aeronave; 9.

Facultatea de Metalurgie; 10. Facultatea de Tehnologie Chimicã.

Ministerul Educaþiei ºi Învãþãmântului a transmis Institutului Politehnic

din Bucureºti urmãtoarele cifre de ºcolarizare în anul I, pentru anul universitar

1986/1987:

Învăţământ de ingineri Învăţământ de subingineri 
Facultatea cursuri de 

zi 
cursuri 
serale 

Total cursuri 
de zi 

cursuri 
serale 

Total Total 

1 Electrotehnică – 
Energetică 

436 172 608 - 27 27 635 

2 Automatică 238 57 295 - - - 295 
3 Electronică şi 

Telecomunicaţii 
585 - 585 - 75 75 660 

4 Mecanică 779 - 779 - 25 25 804 
5 Tehnologia 

Construcţiilor de 
Maşini 

565 230 795 - - - 795 

6 Mecanică 
Agricolă 

96 - 96 - - - 96 

7 Transporturi 270 66 336 - 25 25 361 
8 Aeronave 150 30 180 - - - 180 
9 Metalurgie 224 129 353 - 53 53 406 
10 Tehnologie 

Chimică 
243 

(ingineri) 
145 

(universita
ri) 

261 649 - 55 55 704 

Institutul Politehnic din 
Bucureşti (Total)  

3731 945 4676 - 260 260 4936 

În anul 1987 au fost numite urmãtoarele cadre didactice: Petrea Iosub

(economie politicã), lector; Pompiliu Tudoran (socialism ºtiinþific), lector

(univer-
sitari)
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suplinitor; Viorel Catanã (matematici I), Vasile Bendic, Mioara Duca ºi Ermina

Þapu (geometrie descriptivã ºi desen), Ion Bucur ºi Zoea Racoviþã (caluclatoare),

Adriana-Simona Marcu ºi Daniela Nastea (automaticã), Gabriel Iosif (autovehicule

rutiere), Corneliu-Remus Cacoveanu (radiocomunicaþii, telefonie ºi transmisii de

date), Silvia-Nicoleta Miu ºi Gheorghe-Alexandru Ercianu (mecanicã finã), Traian

Cicone (organe de maºini ºi mecanisme), Cristina-Elena Beldica, Dan-Mihai

Constantinescu, Aurelian Ioniþã ºi Mãdãlina-Oana Stoica (rezistenþa materialelor),

Cãtãlin Gheorghiþã ºi Mihail Purcãrea (tehnologia construcþiilor de maºini), George

Constantin, Emilia Nicolaescu ºi Cristina Pupãzã (maºini unelte ºi scule), Ionela

Tonoiu (tehnologia materialelor ºi sudurã), Alexandru Marin, Camil-Demetru

Petrescu ºi Victoriþa Rãdulescu (hidraulicã ºi maºini hidraulice), Dinu-Horia

Bondor (aeronave ºi instalaþii de bord), Sorin-Eugen Zaharia (mecanicã), Gheorghe

Voicu (maºini agricole), Ana-Maria Cârstea (chimie analiticã), Elena-Daniela

Lavric ºi Anicuþa Stoica (inginerie chimicã), Claudia Lungu (material rulant,

tehnica transporturilor ºi telecomenzi feroviare) ºi Cristian-Alexandru Mihãilescu

(turnãtorie ºi agregate metalurgice), asistenþi; Sarolta Solcan ºi Cecilia Þurlea

(socialism ºtiinþific), Mihaela Netolitzschi (educaþie fizicã ºi sport), George Colcev

(automaticã), Florin Rãdulescu (calculatoare) ºi Ion Cãlinescu (chimie ºi tehnologie

organicã), asistenþi suplinitori.

Au fost transferate de la alte unitãþi de la Institutului Politehnic din Bucureºti,

urmãtoarele cadre didactice: Ioan-Dumitru Opriºescu, conferenþiar; Radu-Emanuel

Chiriac, ºef de lucrãri; Cãtãlin Bungetzianu, Victor-Dumitru Dobrin ºi Mircea

Vasilescu, asistenþi.

În anul 1987 au fost pensionate urmãtoarele cadre didactice: Gheroghe

Buzdugan, Dumitru Boiangiu, Aurel Cleja, Constantin Firoiu, Constantin Aramã,

Victor Pimsner, Dan Pavelescu, Petru-Octavian Sonea, Nicolae Geru ºi Gheorghe

Moisil, profesori; Nicolae ªtefãnescu, Eugenia-Rodica Apostolescu, Constantin

Topliceanu ºi Smaranda-Elena Jurcan, conferenþiari; Ileana Vraca, Anisia Bota,

Nicolae Cioc, Aurelia Tunsoiu, Cornelia Balaban, Gheorghe Bãdescu, Iosefina

ªtefãnescu ºi Ariana-Elena-Livia Ichimescu, ºefi de lucrãri; Maria Pârlea,

Aurora-Vasilica Stupar, Elena Nicolae, Matilda Savu ºi Floarea Pascovici, lectori;

Elena Cernica, Eugen Vãlean ºi Margareta Drãguþescu, asistenþi.

S-a desfãcut contractul de muncã, în anul 1987, urmãtoarelor cadre didactice:

Marius Protopoescu, profesor; Mariana Beliº ºi Gheorghe Zidaru, conferenþiari;

Florin Ionescu, Mihai-Dan Lazãr, Hildegard Protopopescu ºi Tiberiu Popescu,

ºefi de lucrãri; Ion Vlãduþu, asistent.

În anul 1987 s-au fãcut urmãtoarele numiri de cadre didactice în organismul

de conducere: conf. Ion Enache este numit ºef al Catedrei de Geometrie Descriptivã

ºi Desen pe perioada în care conf. Paul Precupeþu este în concediu medical; prof.

Alexandru Popa este numit ºef al Catedrei de Material Rulant, Tehnologia
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Transporturilor ºi Telecomenzi Feroviare pe perioada concediului medical al prof.

Paul Frâncu; conf. Sorin Roºca a fost numit prorector (începând cu data de 01

noiembrie 1987) al Institutului Politehnic din Bucureºti; prof. Octavian-Nicolae

Stãnãºilã este numit director (începând cu data de 01 octombrie 1987) la Direcþia

Învãþãmântului Superior, Cercetare ªtiinþificã, Studenþi Strãini ºi Relaþii Externe,

Ministerul Educaþiei ºi Învãþãmântului.

Ministerul Educaþiei ºi Învãþãmântului a transmis Institutului Politehnic

din Bucureºti urmãtoarele cifre de ºcolarizare pentru anul I, în anul universitar

1987-1988:

Învăţământ de ingineri Învăţământ de subingineri 
Facultatea cursuri de 

zi 
cursuri 
serale 

Total cursuri 
de zi 

cursuri 
serale 

Total Total  

1 Electrotehnică 181 76 257 - - - 257 
2 Energetică 211 100 311 - 20 20 331 
3 Automatică 179 110 289 - - - 289 
4 Electronică şi 

Telecomunicaţii 
585 - 585 - 75 75 660 

5 Mecanică 730 - 730 - 25 25 755 
6 Tehnologia 

Construcţiilor de 
Maşini 

565 230 795 - - - 795 

7 Mecanică 
Agricolă 

114 - 114 - - - 114 

8 Transporturi 210 51 261 - - - 261 
9 Aeronave 120 30 150 - - - 150 
10 Metalurgie 227 115 342 - 51 51 393 
11 Tehnologie 

Chimică 
259 
145 

(univ) 
232 363 - 67 67 703 

12 Utilaje şi Ingineria 
Proceselor 
Chimice 

- - - - - - - 

Institutul Politehnic din 
Bucureşti (Total)  

3526 944 4470 - 238 238 4708 

În anul 1988 au fost numite urmãtoarele cadre didactice: ªtefan Bârlea

(organizare ºi conducere industrialã), profesor suplinitor; Florian Georgescu

(socialism ºtiinþific), conferenþiar suplinitor; Dan Oprea ºi Nicolae-Sorin Popescu

(radiocomunicaþii, telefonie ºi transmisii de date), Daniel Bãcescu (mecanicã finã),

Alexandru Chisacof (termotehnicã), Dumitru Nedelcu (maºini termice ºi cazane),

Gheorghe Dan Pãsat (utilaj tehnologic chimic), Nicolae Constantin ºi Marin Sandu

(rezistenþa materialelor), Radu Cristea (tehnologia construcþiilor de maºini), George

Enciu (maºini-unelte ºi scule), Gheorghe Solomon (tehnologia materialelor ºi

sudurã), Ion Stroe ºi Ioan-Gheorghe Magheti (mecanicã), Vasile Nicolae
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Constantinescu ºi Andrei Sârbu (aeronave ºi instalaþii de bord), Maria Nicolae ºi

Sorin Drãghici (siderurgie), Liliana Taloi ºi Vasile Mirea (metalurgia metalelor

neferoase ºi prepararea minereurilor), Dan Constantinescu (turnãtorie-agregate),

Rami ªerban ºi Mihaela Isac (metalurgie fizicã, studiul metalelor ºi tratamente

termice), Forinel-Gabriel Isac ºi Dan-Constantin Vârtosu (chimie analiticã),

Cornelia Guran, Viorica Nistreanu, Olimpia Micu ºi Ana-Maria-Steluþa Oancea

(chimie ºi tehnologie anorganicã), Mihaela-Dina Stãnescu (chimie ºi tehnologie

organicã), Viorel-Ioan Brânzei ºi Mihaela Drãgãnoiu (tehnologia silicaþilor,

compuºilor oxidici ºi chimie-fizicã aplicatã), Mihaela-Camelia-ªtefania Mihai,

Tãnase Dobre ºi Alexandru ªtefan (inginerie chimicã), Ioana Demetrescu ºi

Ecaterina Jurconi (chimie fizicã ºi tehnologie electrochimicã), Francisc Potmischil,

Mihaela-Dina Stãnescu (chimie ºi tehnologie organicã), Lucia-Cristina Dumitriu

ºi Florin Constantinescu (electrotehnicã), Maria-Ileana Bãran ºi Mihaela Stan

(centrale ºi reþele electrice), Costin Cepiºcã (mãsuri ºi aparate electrice), Ernest

Fülöp ºi Mircea Grigoriu (hidraulicã ºi maºini hidraulice), Floriana Constanþa

Filip ºi Ioan-Cezar Corâci (automaticã), Mihai Datcu (electronicã aplicatã),

Gheorghe Brezeanu, Gheorghe ªtefan ºi Anghel Fleºchiu (tehnologie electronicã

ºi microelectronicã) ºi Mihail-Adinel Stoica (organizare ºi conducere industrialã),

ºefi de lucrãri; Petre Alecu (matematici I), Grigore Danciu (autovehicule rutiere),

Alexandru Niculescu (ed. fizicã ºi sport), Ion Spulber (hidraulicã ºi maºini

hidraulice), Constantin Niþã (organe de maºini ºi mecanisme), Valeriu Ciachir ºi

Pompiliu Tudoran (socialism ºtiinþific), ºefi de lucrãri suplinitori; Eleonora Marcu

– reîncadrare ºi Octav-Cristian Olteanu (matematici I), lectori; Ion Sasu ºi Mihaela

Vlãsceanu (filosofie), lectori suplinitori; Mircea Olteanu ºi Janos Pal (matematici

II), Daniela Buzatu (fizicã), Costin Ifrim, Alexandru Bobocel ºi Bogdan-Cristian

Ionescu (electrotehnicã), Gabriel-Lucian Ioan ºi Marin Boboc (radio-comunicaþii,

telefonie ºi transmisiuni de date), Mihail Dumitrescu, Cleopatra Cãbuz ºi Virgil

Bistriceanu (tehnologie electronicã ºi microelectronicã), Anca Ionescu ºi Vasile

Petre (maºini electrice), Cristian Marin (mãsuri ºi aparate electrice), Gheorghe

Lãzãroiu (centrale ºi reþele electrice), Mihai-Radu Solcan (filosofie), Gheorghe

Oprescu ºi Liana Suteanu (economie politicã), Sorin Ciucã ºi Viorel Olteanu

(metalurgie fizicã, studiul metalelor ºi tratamente termice), Alexandru Radu

(socialism ºtiinþific), Marius Andruh (chimie ºi tehnologie organicã), Ecaterina

Blidaru (chimie analiticã ºi analizã instrumentalã), asistenþi; Anca-Luiza Ionescu,

Eugen-Nicolae Scarlat, Ioan Pop, Carmen ªchiopu ºi Doina Mãnãilã-Maximean

(fizicã), Ovidiu-Ilie Sandru ºi Vasile Iftode (matematici I), Geroge Popescu ºi

Camelia Beznea (matematici II), Gabriel-George Grigorescu, Mariana Cãlin, Dan

Gheorghe, Corneliu-Alexandru Sandor ºi Eugen-Cãtãlin Sfãt (metalurgie fizicã,

studiul metalelor ºi tratamente termice), Dimitrie Laurian Mãrgãrit (electronicã

aplicatã), Dragoº-Ioan Luca (electrotehnicã), Gheorghe Antonoiu, Petre-Sorin
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Voinigescu ºi Dragoº Burileanu (tehnologie electronicã ºi microelectronicã),

Livia-Doina Stanciu, Dan-Mircea Mihai ºi Roxana-Mariana Zoican (radioco-

municaþii, telefonie ºi transmisii de date), Bogdan-Cristian Potârniche, Marin

Ghinea ºi Rãducu-Dan Giuglea (mãsuri ºi aparate electrice), Ovidiu Marin ºi

Constantin Dinu (termotehnicã ºi maºini termice), Gabriel Rusãnescu ºi Ion

Cãlinescu (chimie ºi tehnologie organicã), Mihai Bugaru (mecanicã),

Marius-Cristian Gârbea ºi Florin Rãdulescu (calculatoare), Vasile Manoliu ºi

Dragoº-Ovidiu Kisck (maºini termice), Cornel-Gabriel Stanciu, Andreea-Maria

Firicã ºi Cristina-Sorana Ionescu (hidraulicã ºi maºini hidraulice), Marian Copileþ,

Amelia-Georgeta Grobnic, Cecil Folescu ºi Iuliu Fayes (tehnologia materialelor

ºi sudurã), Florin Iatan (tehnologia construcþiilor de maºini), Paul-Gheorghe

Cizmaº (rezistenþa materialelor), Mihail Cocoºilã, Mihail-Daniel Iozsa ºi Claudiu

Teodorescu (autovehicule rutiere), Petriºor-Valentin Pârvu ºi Gabriel Marinescu

(aeronave ºi instalaþii de bord), Gheorghe Nichifor ºi Tudor Mohora (chimie

analiticã), Ioan-Eremia Albescu ºi George Colcev (automaticã), Constantin-Iulian

Hârbu (organe de maºini ºi mecanisme), Mihaela Netolitzchi (educaþie fizicã),

Dan-Mihai Bãrbulescu, Doina-Tania Diaconu, Voichiþa Ghenghea ºi Cãlin Vârtosu

(limbi moderne ºi pedagogie), Alexandrina Dragomir, Mircea Dumitru, Pavel

Popescu ºi Dumitru Gheorghiu (filosofie), Ovidiu Caraiani, Sarolta Solcan ºi

Cecilia Turlea (socialism ºtiinþific), Cãtãlin Badãu (discipline fundamentale ºi de

culturã tehnicã generalã – Institutul de Învãþãmânt Superior din Piteºti), Gheorghe

ªerban (autovehicule ºi tehnologia construcþiilor de maºini – Institutul de

Învãþãmânt Superior din Piteºti), Constantin Urluianu (ºtiinþe sociale ºi filologie

– Institutul de Învãþãmânt Superior din Piteºti) ºi Sorin Pãtrãºcoiu (centrale ºi

reþele electrice), asistenþi suplinitori.

În anul 1988 au avut loc urmãtoarele transferãri de cadre didactice la alte

unitãþi: Dorel Homentcovschi, conferenþiar; Andrei Sârbu ºi Doina-Stãnescu

Gâdea, ºefi de lucrãri; Eleonora Marcu ºi ªerban Ionescu, lectori.

În acelaºi an (1988) s-au pensionat urmãtoarele cadre didactice: Felicia

Cornea, Arie A. Arie, Cornelia Bejan, Radu-Ioan Bogdan ºi Oliviu Rusu, profesori;

Nicolae-Dorin Dobrovici, Ion-Arsene Badea, Ioan Enache, Sanda Oprea, Gheorghe

Nechita, Simion Pop ºi Virgil Raicu, conferenþiari; Luca Gârleanu, Iosif Curiþã,

Liviu-Virgil Rãdulescu, Liubov Tertiºco ºi Amelitta-Marcella Vogel, ºefi de lucrãri;

Georgeta Ghionea, Ana Ganciu, Ana Nedelea, Constantin Meghea, Constantin

Bucur, Simona Nistor ºi Rozalia Sbiera, lectori.

S-a desfãcut contractul de muncã urmãtoarelor cadre didactice: Aurel Blaga

ºi Berthold Grunwald, profesori; Vasile Tãnase, conferenþiar; Ion Marinescu,

Dan-Radu Oprea, Gheorghe Lãzãrescu, Ernest Fulop ºi Mihai-Dan Lazãr, ºefi de

lucrãri, Alexandru Gheorghe, lector; Martha-Gabriela Bolintineanu, ªerban

Bolintineanu, Vasile Buzilã, Atanasiu Dragu, Tira-Sorin Ionescu ºi Zita Nagy,

asistenþi.
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În anul 1988 au avut loc urmãtoarele numiri de cadre didactice în posturi de

conducere: conf. Ion Enache a fost numit ºef al Catedrei de Geometrie Descriptivã

ºi Desen, în urma decesului conf. Paul Precupeþu; prof Alexandru Balaban a fost

numit ºef al Catedrei de Chimie Organicã ºi Tehnologie Organicã.

Ministerul Educaþiei ºi Învãþãmântului a repartizat pentru Institutul

Politehnic din Bucureºti, urmãtoarele locuri în anul I, pentru anul universitar 1988/

1989:

Învăţământ de ingineri Învăţământ de subingineri 
Facultatea cursuri de 

zi 
cursuri 
serale 

Total cursuri 
de zi 

cursuri 
serale 

Total Total  

1 Electrotehnică 190 73 263 - - - 263 
2 Energetică 215 125 340 - 32 32 372 
3 Automatică 136 196 332 - - - 332 
4 Electronică şi 

Telecomunicaţii 
600 - 600 - 75 75 675 

5 Mecanică 820 - 820 - 55 55 875 
6 Tehnologia 

Construcţiilor de 
Maşini 

575 230 805 - - - 805 

7 Mecanică 
Agricolă 

128 - 128 - - - 128 

8 Transporturi 274 8 282 24 - 24 306 
9 Aeronave 90 50 140 - - - 140 
10 Metalurgie 226 125 351 - 60 60 411 
11 Tehnologie 

Chimică 
265 
145 

(univ) 
284 694 - 92 92 786 

12 Utilaje şi Ingineria 
Proceselor 
Chimice 

- - - - - - - 

Institutul Politehnic din 
Bucureşti (Total)  

3664 1091 4755 24 314 388 5093 

În anul 1989 au fost numite urmãtoarele cadre didactice: Radu Enache

(electrotehnicã), ºef de lucrãri titular; Radu-Ioan Oprea (radiocomunicaþii,

telefonie ºi transmisii de date), Cornelia-Marieta Chiujdea (hidraulicã ºi maºini

hidraulice), Victor-Florin Scântee (material rulant, tehnica transporturilor ºi

telecomenzi feroviare), Marian N. Radu (inginerie chimicã), asistenþi titulari;

Ligia-Mariana-Ioana Manoliu (tehnologia silicaþilor, compuºilor oxidici ºi

chimie-fizicã aplicatã), Ioana Boca, Georgeta-Gabriela Putinar, Daniela Sileþchi

ºi Anca-Veronica Ion (matematici I), Radu-Ioan Dãnescu ºi Elena-Eugenia

Vasilescu (termotehnicã ºi maºini termice), Dan-Nicolae Stemate ºi Ovidiu

Prisecari (automaticã), Dragoº Dobrescu ºi Gabriel Mateescu (tehnologie

electronicã ºi microelectronicã), Ion V. Ion (chimie analiticã), Cristina-Mirela
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ªerbãnescu ºi Ana-Gabriela Oprea (matematici II), Mihnea-Marian Constantinescu

(centrale ºi reþele electrice), Ileana Creangã ºi Valericã Ninulescu (fizicã), Iulia

Trãistaru, Ene Dinga, Violeta Popa ºi Cãtãlin-Emilian Huidumac-Petrescu

(economie politicã), Gheorghe-Gabriel Jiga, Viorel Anghel ºi Paul Cizmaº

(rezistenþa materialelor), Mihai Valentin Predoi, Adrian Matomancea ºi

Cristian-George Dragomirescu (mecanicã), Cristian Mircea Chiorescu

(autovehicule rutiere), Ovidiu-Dorin Alupei-Cojocariu ºi Elena Lãcãtuº (tehnologia

construcþiilor de maºini), Alexandru-Eugen Badea (maºini electrice), Petre-Florian

Anghel ºi Rãduþ-Dan Giuglea (mãsuri ºi aparate electrice), Irina Munteanu

(electrotehnicã), Traian Mazilu ºi Ovidiu Coca (material rulant, tehnica

transporturilor ºi telecomenzi feroviare), Octavian Catrina ºi Mihaela-Cristina

Beluri (radiocomunicaþii, telefonie ºi transmisii de date), Adrian-Gabriel Anculete

(maºini unelte ºi scule), Adrian Dimitriu, ªtefan-Theodor Tomas ºi Horia Iovu

(chimie organicã ºi tehnologie organicã), Violeta Tudor, Valeria-Veronica Mironov

ºi Mirela-Maria Cãlinescu (chimie ºi tehnologie anorganicã); Marius-Ioan Dragolea

(filosofie), Robert-Marius-Remus Neacºu (hidraulicã ºi maºini hidraulice),

Dorel-Mario Sala (electronicã aplicatã) ºi Mariuca-Georgeta Albescu (mecanicã

finã), asistenþi suplinitori.

Au fost pensionate, în anul 1989, urmãtoarele cadre didactice: Gleb Drãgan,

Augustin-Iuliu Petre, Paul Frâncu, Simion Buzilã, Dumitru Voiculescu, profesori;

Titu Grecu, Dorin Dobrovici, Dan ªtefãnescu, Virgil Ionescu, Simion Pop ºi

Ioan-Arsenie Badea, conferenþiari; Cornelia Barbu, Teodor Buzatu, Gheorghe

Constantin, Lucia Constantinescu, Maria Floarea, Eliza Gârleºteanu, Irina Ionescu,

Dumitru Roman, Grigore Sârbu ºi Stanca Trifan, ºefi de lucrãri; Teodor Buzatu ºi

Mãrioara Rãdulescu, lectori; Viorica Cimpu, asistent.

Au fost transferate la alte unitãþi, urmãtoarele cadre didactice: Tatiana

Rãdulescu, ºef de lucrãri suplinitor; Cãtãlin Dumitriu ºi Marcel-Valeriu Suciu,

asistenþi.

S-a desfãcut contractul de muncã urmãtoarelor cadre didactice: Szobolcs

Lanyi, Luca ªerbãnaþi ºi Florentin Tudorache, ºefi de lucrãri; Anca Iacobini,

Nicolae Mircea Marinescu ºi Dimitrie-Alexandru Negulescu, asistenþi.

Au fost numite urmãtoarele cadre didactice pentru conducerea catedrelor

în locul celor pensionaþi sau transferaþi la alte unitãþi: profesorul Mariana Coroi –

ºeful Catedrei de Matematici II, profesorul Alexandru Popa – ºeful Catedrei de

Material Rulant, Tehnica Transporturilor ºi Telecomenzi Feroviare; conferenþiarul

Eugen Negruº – ºeful Catedrei de Autovehicule Rutiere.

În luna septembrie 1989 au avut loc alegerile pentru cadrele didactice de

conducere a Institutului Politehnic din Bucureºti ºi a facultãþilor acestuia. De

asemenea, s-au constituit senatul institutului ºi consiliile profesorale ale facultãþilor.

În urma alegerilor, Ministerul Educaþiei ºi Învãþãmântului a numit urmãtoarele

cadre de conducere începând cu 1 octombrie 1989:
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Biroul Senatului Institutului Politehnic din Bucureºti

– prof. Rodica Vâlcu, rector; – prof. Constantin Bâlã, prof. Traian Demian,

prof. Adelaida Mateescu ºi conf. Dinu Taraza prorectori; – conf. Corneliu Berbente,

secretar ºtiinþific al Senatului.

Rodica Vâlcu este nãscutã în 5 august 1929 la

Cluj-Napoca. A absolvit Facultatea de Chimie a

Universitãþii din Bucureºti. Are lucrãri ºtiinþifice de

valoare în domeniul chimiei-fizice.

1. Facultatea de Electrotehnicã – Energeticã: –

prof. Julieta Florea, decan; – conf. Aurelian Crãciu-

nescu ºi s.l. Grigore-Mircea Eremia, prodecani; – conf.

Paul Dinculescu, secretar ºtiinþific al Consiliului

profesoral.

2. Facultatea de Automaticã: – prof. Ioan

Dumitrache, decan; – º.l. Vasile Gãburici, prodecan,

– conf. Costicã Nitu, secretar ºtiinþific al Consiliului profesoral.

3. Facultatea de Electronicã ºi Telecomunicaþii: – conf. Rodica-Constanþa

Strungaru, decan; – º.l. Anca Manuela Manolescu ºi º.l. Adrian Rusu, prodecani;

– conf. Adrian Murgan, secretar ºtiinþific al Consiliului profesoral.

4. Facultatea de Mecanicã: – prof. Gheorghe Rãdulescu, decan; – º.l. Radu

Iatan ºi º.l. Simona Antonescu, prodecani; – conf. Mircea Marinescu, secretar

ºtiinþific al Consiliului profesoral.

5. Facultatea de Tehnologia Construcþiilor de Maºini: – prof. Gheorghe

Zgurã, decan; – ºefii de lucrãri: Constantin Ispas ºi º.l. Elisabeta Vasilescu,

prodecani; -. prof. Viorel Micloºi, secretar ºtiinþific al Consiliului profesoral.

6. Facultatea de Mecanicã Agricolã: – conf. Nicolae Enescu, decan; – conf.

Valentin Scripnic, secretar ºtiinþific al Consiliului profesoral.

7. Facultatea de Transporturi: – conf. Eugen-Mihai Negruº, decan; – conf.

Corneliu-Mihai Alexandrescu, prodecan; – conf. Ghorghe Frãþilã, secretar ºtiinþific

al Consiliului profesoral.

8. Facultatea de Aeronave: – prof. Mihai Niþã, decan; – prof. Virgil-Nicolae

Constantinescu, secretar ºtiinþific al Consiliului profesoral.

9. Facultatea de Metalurgie: – prof. Maria Petrescu, decan; – º.l. Vasilica

Dina, prodecan; – prof. Nicolae Popescu, secretar ºtiinþific al Consiliului

profesoral.

10. Facultatea de Tehnologie Chimicã: – conf. Sorin Roºca, decan; – conf.

Lucia-Veronica Ivan ºi º.l. Ecaterina Andronescu, prodecani; – conf.

Mircea-Dezideriu Banciu, secretar ºtiinþific al Consiliului profesoral.

11. Institutul de Subingineri (Institutul de Învãþãmânt Superior) din Piteºti:

– conf. Ioan Vacu, decan; – conf. Nicolae Arsenescu, secretar ºtiinþific al Consiliului

profesoral.

Rodica Vâlcu (n. 1929)
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Cifrele de ºcolarizare pentru anul universitar 1989-1990, anul I, în Institutul

Politehnic din Bucureºti, au fost urmãtoarele:

Învăţământ de ingineri Învăţământ de subingineri 
Facultatea cursuri  

de zi 
cursuri 
serale 

Total cursuri 
de zi 

cursuri 
serale 

Total Total  

1 Electrotehnică 392 197 589 - - - 623 
2 Energetică - 105 312 - 34 34  
3 Automatică 242 199 441 - - - 441 
4 Electronică şi 

Telecomunicaţii 
505 - 505 - - - 505 

5 Mecanică 830 - 830 - 60 60 890 
6 Tehnologia 

Construcţiilor de 
Maşini 

610 230 840 - - - 840 

7 Mecanică 
Agricolă 

169 - 169 - - - 169 

8 Transporturi 227 69 296 31 - 31 327 
9 Aeronave 80 50 130 - - - 130 
10 Metalurgie 295 136 431 - 58 58 489 
11 Tehnologie 

Chimică 
285 
145 

(univ) 
315 745 - 135 135 880 

Institutul Politehnic din 
Bucureşti (Total)  

3780 1196 4976 31 287 318 5294 

Dupã evenimentele din 16–22 decembrie 1989, conferenþiarul Petre Roman

(Facultatea de Energeticã a Institutului Politehnic din Bucureºti) devine

prim-ministru al României pânã în septembrie 1991.

La începutul anului 1990, la scurt timp dupã cãderea dictaturii comuniste

datoritã evenimentelor din 16-22 decembrie 1989, structura Institutului Politehnic

din Bucureºti a revenit la normal. Din cele prezentate anterior, se ºtie cã în anul

1974, a avut loc transferul forþat al personalului didactic de la Facultatea de Chimie

a Universitãþii din Bucureºti la Institutul Politehnic din Bucureºti. Astfel în luna

ianuarie 1990 a avut loc transferarea Facultãþii de Chimie de la Institutul Politehnic

din Bucureºti la Universitatea din Bucureºti, cu urmãtorul personal didactic, în

interesul învãþãmântului:

Catedra de Chimie-Fizicã: Tatiana Oncescu, Victor Sahini, Eugen Segal ºi

Rodica Vâlcu, profesori; Elena Constantinescu, conferenþiar; Emil Tomuº, Ion

Gãinar, Ion Mihalcea, Mihaela Hillebrun, Virginia Valentina Mihaela Olteanu,

Ion Ciocâzanu, Dumitru Fãtu, Minodora Leca, Dumitru Oancea, Elena Volanschi,

Elena Cenuºe, Andrei Dobrescu ºi Elena Lucinescu, ºefi de lucrãri; Mihai

Contineanu, Cezar Bendic, Savu Gheorghe Ionescu, Constantin Voicu, Cornel

Podinã, Eugenia Sãlãgeanu, Gheorghe Aniþescu, Viorica Meltzer ºi Teodor Coseac,

asistenþi.
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Catedra de Chimie Organicã: Adalgiza Ciobanu, Constantin Albu, Ovidiu

Maior, Lucia Ivan, Dinu Zãvoianu ºi Cornelia Costin, conferenþiari; Alexandru

Cioabã, Ion Baciu, Anca Nicolae, Mircea Moraru, Marieta Savu, Constantin

Bornaz, Ion Ionescu, Elena Popa, Cornelia Cercasov, Francisc Potmischil ºi Sanda

Fãtu, ºefi de lucrãri; Olga Cuza ºi Daniela Popovici, asistenþi.

Catedra de Chimie Anorganicã: Maria Brezeanu ºi Dumitru Negoi, profesori;

Angela Krizo, conferenþiar; Elena Cristurean, Maria Negoi, Florica Zãlaru, Vasile

ªerban, Mircea Mercheº, Ariana Antoniu, Ileana ªerban ºi Dana Marinescu, ºefi

de lucrãri; Dumitra Vãcãrescu, Nicolae Dãniºor, Niculae Popa, Marius Andruh ºi

Ana Emandi, asistenþi; Veronica Mironov, Mirela Cãlinescu ºi Violeta Tudor,

asistenþi suplinitori.

Catedra de Tehnologie Chimicã ºi Catalizã: Emilian Angelescu, profesor;

Alfred Szabo, Ion Sãndulescu, Ion Udrea, Florentina Avramescu, Gheorghe

Nedelcu ºi Cristina Pascu, ºefi de lucrãri; Vasile Bãrbulescu, asistent; Lucreþiu

Paul Gurãu, asistent suplinitor.

Catedra de Chimie Analiticã: George Emil Baiulescu, profesor; Constantin

Pãtroiescu, conferenþiar; Vasile Magiaru, Dumitru Cruceru, Luminiþa Vlãdescu,

Valericã Dumitrescu, Andrei Dãneþ, Elena Dimonie ºi Doina Tudor, ºefi de lucrãri;

Nina Dumitrescu, Ion Tãnase, Anton Ciucu, Constanþa Cazacu, Cornel Radu ºi

Ecaterina Blidaru, asistenþi.

Colectivul de Fizicã: Leonard Muller, conferenþiar, Ion Petre ºi Iolanda

Mihai, ºefi de lucrãri; Constantin Cioacã, Mihai Catrinescu, Paulina Marian, Valer

Scridonesi, Carmina Plosceanu ºi Nicolae Luca, asistenþi.

În luna ianuarie 1990 au loc alegerile cadrelor didactice de conducere pe

catedre, facultãþi ºi institut, fãrã a mai fi conduse de la centru. Adunãrile ºedinþelor

de catedrã aleg ºeful de catedrã þinând seama de propunerile ºi autopropunerile

existente. Dacã în primul tur, un cadru didactic din grupul celor propuºi obþine

peste 50% din voturile tuturor membrilor catedrei, fiind obligatorie prezenþa de

cel puþin 2/3 din numãrul total al membrilor catedrei, era declarat ºef de catedrã;

în caz contrar, avea loc al doilea tur de scrutin la care participau primii doi cu

numãrul cel mai mare de voturi ºi în urma votului era declarat ºef de catedrã cel

care avea cel mai mare numãr de voturi.

Catedra alegea atât reprezentanþii sãi în Consiliul profesoral al facultãþii

din care fãcea parte catedra, cât ºi reprezentanþii acesteia pentru Senatul institutului.

De asemenea, catedra fãcea propuneri ºi pentru cadrele de conducere ale facultãþii

din care fãcea parte ºi pentru cadrele de conducere ale institutului.

Consiliul profesoral al unei facultãþi se constituia din reprezentanþii

catedrelor, reprezentarea fiind proporþionalã. Conducerea facultãþii (decan,

prodecani ºi secretar ºtiinþific al consiliului profesoral) este aleasã de Consiliul

profesoral, în acelaºi mod în care era ales ºeful de catedrã. În urma constituirii

conducerii facultãþii, consiliul profesoral confirma ºefii catedrelor care depindeau

de facultatea respectivã ºi propunerile pentru constituirea senatului, precum ºi
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pentru cadrele didactice din conducerea institutului. Senatul constituit alegea

rectorul, prorectorii ºi secretarul ºtiinþific al senatului în aceeaºi manierã ca la la

alegerea ºefilor de catedrã ºi a cadrelor de conducere ale facultãþilor. În final Senatul

confirma alegerile de la facultãþi ºi de la catedre. Dintre cei aleºi la conducerea

institutului, numai rectorul era confirmat de Ministerul Educaþiei ºi Învãþãmântului.

Confirmãrile þineau seama numai de respectarea instrucþiunilor de alegeri întocmite

de minister ºi agreate de cadrele didactice din învãþãmântul superior.

Astfel, începând cu data de 1 februarie 1990, Institutul Politehnic din

Bucureºti are urmãtoarea conducere: rector: prof. Virgil Nicolae Constantinescu;

prorectori: prof. Adelaida Mateescu, prof. Gheorghe Zgurã, conf. Sorin Roºca ºi

ºef de lucrãri Voicu Barbie, secretar ºtiinþific al senatului: conf. Paul Cristea.

Virgiliu Nicolae Constantinescu a absolvit

Facultatea de Mecanicã a Institutului Politehnic din

Bucureºti în anul 1952. În 13 noiembrie 1990 a fost

ales membru corespondent al Academiei Române ºi

în 18 decembrie 1991 a devenit membru titular al

aceluiaºi for.

La conducerile facultãþilor Institutului

Politehnic din Bucureºti au fost alese urmãtoarele

cadre didactice:

1. Facultatea de Electrotehnicã: conf.

Aurelian Crãciunescu, decan; º.l. Petru Notinger

ºi asist. Marin Ghinea, prodecani.

2. Facultatea de Energeticã: º.l. Cezar

Ionescu, decan; conf. Valeriu Nistreanu ºi º.l. Sorin

Coatu, prodecani.

3. Facultatea de Automaticã: º.l. Teodor Dãnilã, decan; º.l. Boris Jora ºi º.l.

Vasile Gaburici, prodecani.

4. Facultatea de Electronicã ºi Telecomunicaþii: conf. Marin Drãgulinescu,

decan; º.l. Mircea Bodea ºi º.l. Sorin Popescu, prodecani.

5. Facultatea de Mecanicã: prof. Nicolae Apostolescu, decan; conf. Dumitru

Tudor ºi º.l. Radu Iatan, prodecani.

6. Facultatea de Tehnologia Construcþiilor de Maºini: conf. Constantin Ispas,

decan; º. l. Traian Aurite ºi º.l. Aurelian Vlase, prodecani;

7. Facultatea de Mecanicã Agricolã: conf. Nicolae Enescu, decan; º.l. Ioan

Pãunescu, prodecan.

8. Facultatea de Transporturi: conf. Eugen Negruº, decan; º.l Ioan Fãgeþean

ºi º.l. Liviu Boºianu, prodecani.

9. Facultatea de Aeronave: prof. Mihai Niþã, decan.

10. Facultatea de Chimie Industrialã: conf. Florin Badea, decan; º.l.

Ecaterina Andronescu ºi º.l. Grigore Bozgia, prodecani;

Virgiliu-Nicolae Constantinescu

(1931–2009)
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11. Facultatea de Chimie: prof. Rodica Vâlcu, decan; º.l. Vasile Magearu,

prodecan.

12. Facultatea de Metalurgie: conf. Emil Florian, decan; conf. Ion Vârcolacu

ºi º.l. Petru Moldovan, prodecani.

13. Institutul de Subingineri din Piteºti: conf. Ioan Vacu – decan; º.l. Nicoale

Bãdescu – prodecan.

Dupã alegeri, Facultatea de Chimie trece la Universitatea din Bucureºti.

Au fost aleºi urmãtorii ºefi de catedrã:

1. Facultatea de Electrotehnicã; 1. Catedra de Mãsuri ºi Aparate Electrice

– conf. Vasile Truºcã; 2. Catedra de Electrotehnicã – prof. Andrei Þugulea;

3. Catedra de Maºini Electrice – prof. Constantin Rãduþi; 4. Catedra de Educaþie

Fizicã – º.l. Andrei Ardeleanu; 5. Catedra de Matematici III – prof. Mariana Coroi;

6. Catedra de Limbi Moderne – lector Petre Aghel.

2. Facultatea de Energeticã: 1. Catedra de Centrale Electrice – conf. Aurel

Leca ; 2. Catedra de Electroenergeticã – prof. Dorin Cristescu: 3. Catedra de

Hidraulicã ºi Maºini Hidraulice – conf. Petre Roman; 4. Catedra de Management

Industrial – º.l. Dan Ardelea;

3. Facultatea de Automaticã: 1. Catedra de Automaticã ºi Informaticã

Industrialã – º.l. Traian Ionescu; 2. Catedra de Calculatoare de Proces ºi

Automatizãri – prof. Mihai Tertiºco; 3. Catedra de Matematici II – prof.

Octavian-Nicolae Stãnãºilã; 4. Catedra de Calculatoare – º.l. Nicolae Þãpuº.

4. Facultatea de Electrotehnicã ºi Telecomunicaþii: 1. Catedra de

Radiocomunicaþii, Telefonie ºi Transmisii de Date – conf. Ioan Constantin; 2.

Catedra de Dispozitive, Circuite ºi Aparate Electronice – º.l. Adrian Rusu; 3.

Catedra de Tehnologie Electronicã ºi Fiabilitate – conf. Ovidiu Iancu; 4. Catedra

de Electronicã Aplicatã – conf. Radu Zaciu; 5. Catedra de Fizicã – prof. Ioan M.

Popescu.

5. Facultatea de Mecanicã: 1. Catedra de Teoria Mecanismelor ºi a Roboþilor

– conf. Iosif Tempea; 2. Catedra de Organe de Maºini ºi Tribologie – º.l. Ioan

Voicu; 3. Catedra de Mecanicã Finã – prof. Traian Demian; 4. Catedra de

Termotehnicã ºi Maºini Termice – conf. Stoian Petrescu; 5. Catedra de Cazane,

Turbine, Abur ºi Gaze – º.l. Constantin Neaga; 6. Catedra de Motoare cu Ardere

Internã – prof. Andrei Manole; 7. Catedra de Utilaj Tehnologic – conf. Gheorghe

Iordache.

6. Facultatea de Tehnologia Construcþiilor de Maºini: 1.Catedra de Maºini

Unelte ºi Scule – prof. Aurel Oprean; 2. Catedra de Tehnologia Construcþiilor de

Maºini – º.l. Marian Gheorghe; 3. Catedra de Tehnologia Materialelor ºi Sudurii

– º.l. Mihai Voicu; 4. Catedra de Rezistenþa Materialelor – prof. Mihai Buga.

7. Facultatea de Mecanicã Agricolã: 1. Catedra de Economie Politicã –

conf. Nicolae Bãdilã; 2. Catedra de Mecanicã – º.l. Alexandru Codoban; 3. Catedra

de Maºini Agricole – prof. Marcel Segãrceanu.
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8. Facultatea de Transporturi: 1. Catedra de Autovehicule Rutiere – conf.

Eugen Negruº;2. Catedra de Tehnica Transporturilor – conf. Ioan Tãnãsuicã; 3.

Catedra de Telecomenzi în Transporturi – conf. Corneliu Alexandrescu; 4. Catedra

de Material Rulant – º.l Ion Sebeºan; 5. Catedra de Matematici I – conf. Constantin

Udriºte.

9. Facultatea de Aeronave: 1. Catedra de Aeronave ºi Instalaþii de Bord –

prof. Augustin-Iuliu Petre; 2. Catedra de Filosofie – conf. Ioana Smirnov; 3. Catedra

de Geometrie Descriptivã ºi Desen – º.l. Mihai Stãnescu.

10. Facultatea de Chimie Industrialã: 1. Catedra de Tehnologie Anorganicã

– prof. Eugen Pincovschi; 2. Catedra de Chimie Anorganicã – º.l. Ioana Jitaru; 3.

Catedra de Tehnologie Organicã – prof. Mihai Dimonie; 4. Catedra de Tehnologia

Silicaþilor ºi Compuºilor Oxidici – prof. Petre Baltã; 5. Catedra de Chimie Fizicã

Aplicatã – prof. Petru Baltã; 6. Catedra de Inginerie Chimicã ºi Electrochimie –

º.l. Dan Geana; 7. Catedra de Chimie Organicã – conf. Sorin Roºca.

11. Facultatea de Chimie: 1. Catedra de Tehnologie Chimicã – prof. Emilian

Angelescu; 2. Catedra de Chimie Analiticã – conf. Constantin Petroescu; 3.

Catedra de Chimie Organicã – conf. Adalgiza Ciobanu; 4. Catedra Chimie

Anorganicã – prof. Maria Brezeanu; 5. Catedra de Chimie Fizicã – º.l. Dumitru

Oancea.

12. Facultatea de Metalurgie: 1. Catedra de Metalurgie Fizicã, Studiul

Metalelor ºi Tratamente Termice – º.l. Mihai Marin; 2. Catedra de Siderurgie –

prof. Ion Dragomir; 3. Catedra de Deformãri Plastice – prof. Vasile Popescu; 4.

Catedra de Turnarea Metalelor – prof. Laurenþiu Sofronie; 5. Catedra de

Agregate Tehnologice – prof. Nicolae Murguleþ; 6. Catedra de Metalurgia Metalelor

Neferoase ºi de Prepararea Minereurilor – conf. Nicolae Panait; 7. Catedra de

Politologie ºi Istorie – lector Mircea Stoica; 8. Catedra de Pedagogie ºi Psihologie

– conf. Ioan Bantaº

13. Institutul de Subingineri din Piteºti: 1. Catedra de Discipline

Fundamentale ºi de Culturã Tehnicã Generalã – conf. Nicolae Pandrea; 2. Catedra

de Tehnologia Construcþiilor de Maºini – conf. Neagoe Bãilã; 3. Catedra de

Automobile ºi Electronicã – º.l. Emilian Baciu; 4. Catedra de Filosofie ºi ªtiinþe

Sociale Umane – conf. Ioan Moise.

În anul 1990 au fost numite (în urma concursurilor sau pentru a suplini)

urmãtoarele cadre didactice: George Alexandru Diacon (reîncadrat), Ioan Seteanu,

Petre Roman ºi Dan Ionescu (hidraulicã ºi maºini hidraulice), Stoian-Anghel

Petrescu ºi Mircea Marinescu (termotehnicã ºi maºini termice), Eugen Negruº ºi

Gheorghe Frãþilã (autovehicule rutiere), Corneliu-Mihail Alexandrescu ºi Ilie Boicu

(telecomenzi în transporturi), Ioan Tãnãsuicã ºi Gheorghe-ªerban Raicu (tehnica

transporturilor), Pavel Babiciu ºi Valentin Scripnic (maºini agricole), Aurel Brãgaru

ºi Aurel Sturzu (tehnologia construcþiilor de maºini), Constantin Ispas ºi Constantin
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Minciu (maºini unelte ºi scule), Gheorghe Calea (tehnologia materialelor ºi sudurã),

Nicolae Iliescu, Dionisie Crãifãleanu ºi Mircea-Alexandru Radeº (rezistenþa

materialelor), Ioan Constantin, Dumitru Stanomir ºi Ion Bãnicã (radiocomunicaþii,

telefonie ºi transmisii de date), Ovidiu-Corneliu Iancu ºi Marin Drãgulinescu

(tehnologie electronicã ºi fiabilitate), Constantin-Radu-Gavril Zaciu ºi

Traian-Adrian Murgan (electronicã aplicatã), Vasile-Dan Anghelescu, Leonard

Muller, Alexandru Preda, Constantin Cristescu, Paul Sterian ºi George-Ionel-Adrian

Ionescu (fizicã), Eugeniu-George-Dorin Deciu (mecanicã), Dan-Constantin

Dascãlu (dispozitive, circuite ºi aparate electronice), Augustin-Iosef Moraru,

Paul-Dan Cristea, Romulus-Cezar Flueraºu, Fãnicã Spinei ºi Horia Gavrilã

(electrotehnicã), Constantin Rãduþi ºi Aurelian Crãciunescu (maºini, materiale ºi

acþionãri electrice), Constantin Iliescu (mãsuri ºi aparate electrice), Dan Mihoc

(automaticã ºi informaticã industrialã), Corneliu Berbente ºi Stelian Gãletuºe

(aeronave ºi instalaþii de bord), Constantin Dumitrescu (metalurgie fizicã, studiul

metalelor ºi tratamente termice), Eugen Cazimirovici ºi Sorin Badea (deformãri

plastice), Dragoº Taloi (metalurgia metalelor neferoase ºi prepararea minereurilor),

Ionel Puricã, Alexandru Selenischi, ªtefan-Costin Moþoiu ºi Aureliu Leca (centrale

electrice), Constantin Udriºte ºi Valeriu-Gheorghe Prepeliþã (matematici I), Dorel

Homentcovschi (matematici II), Constantin Pãtroescu (chimie analiticã), Angela

Kriza (chimie anorganicã), Florin-Dinu Badea (chimie organicã), Cornelia

Mateescu (chimie fizicã aplicatã ºi electrochimie), Agneta Bâtcã (chimie

anorganicã), Vasile Truºcã (mãsuri ºi aparate electrice), Rãzvan-Matei Mãgureanu,

Nãstase Bichir ºi Nicolae Golan (maºini, materiale ºi acþionãri electrice), Valerie

Panaite, Paul Dinculescu ºi Carmen Golovanov (mãsuri ºi aparate electrice), Pãun

Antonescu ºi Iosif Tempea (teoria mecanismelor ºi a roboþilor), Constantin-Anton

Micu ºi Dumitru Tudor (mecanicã finã), Valeriu Jinescu (utilaj tehnologic),

Gheorghe Zãtreanu ºi Dinu Taraza (maºini termice ºi cazane), Dumitru-Mircea

Pascovici (organe de maºini ºi tribologie), Costicã Atanasiu, Ioan Constantinescu

ºi Victor Drobotã (rezistenþa materialelor), Alexandru-Coriolan Dorin ºi

Ioan-Gheorghe Sandu (maºini unelte ºi scule), Nicolae Enescu (mecanicã), Nicolae

Emil Florian ºi Anghel Aloman (metalurgie fizicã, studiul metalelor ºi tratamente

termice), Nicolae Pãnoiu (maºini termice ºi cazane), Ioan-Nicolae Panait ºi Tudor

Segãrceanu (metalurgia metalelor neferoase ºi prepararea minereurilor), Aurelian

Ghenciulescu, Sorin-Ioan Roºca, Desideriu-Mircea Banciu, Ovidiu Maior ºi

Adalgizia Ciobanu (chimie organicã), Gheorghe Constantinescu ºi Constantin Albu

(chimie anorganicã), Lucian Floru (tehnologia substanþelor organice ºi a compuºilor

macromoleculari), Elena Constantinescu (chimie-fizicã), Laurenþiu Filipescu

(tehnologia substanþelor anorganice), Petre Stoica (calculatoare de proces ºi

automatizãri), Ion Moraru (filosofie) ºi Nicolae Pandrea (discipline fundamentale

ºi de culturã tehnicã generalã – Institutul de Învãþãmânt Superior din Piteºti),
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profesori; Dorel Homentcovschi – reîncadrare, Lucia Drãguºin, Constantin Radu,

Zaharia Stoian, Ioan Bacalu, Vasile Brânzãnescu, Paul-Cãtãlin Flondor, Gheorghe

Opriºan, Mihnea Moroianu, Radu-Viorel Urseanu, Paul Cocârlan, Gheorghe

Budianu, Rodica Tomescu ºi Constantin Bucur (matematici II), Vasile Tãnase,

Paraschiv Balea, Ion-Mircea Cârnu, Inocenþiu Drãghicescu, Dan Larionescu,

Mariana Craiu, Marina-Ileana Dinu ºi Vasile Masgros (matematici III), Eftimie

Grecu, Tatiana Stãnãºilã, Elena Tãnãsescu, Ecaterina Cioarã, Ionel Tevy, Dumitru

Filipescu, Alexandru Filipoiu, Gheorghe Mocica, Florea Gândac, Constrantin

Drãguºin, Constantin Radu, Cornel Câºlaru, Constantin Târcolea ºi Ligia-Lucia

Brânzãnescu (matematici I), Ion Petre, Iuliana Cuculescu, Gabriela Cone, Corneliu

Ghizdeanu, Petru Suciu, Maria Honciuc, Doina Gavrilã, Luminiþa Daniello, Mircea

Stan, Vladimir Fara, Cristian Florea, Alexandru Lupaºcu, Dragoº Popa, Marcel

Dobre ºi Gheorghe Stanciu (fizicã), Mihail Nicu, Alexandru Codoban, Ion Roºca,

ªtefan Staicu ºi Marius Munteanu (mecanicã), Jean Pãun, Dumitru Costache, Ion

Mihalcea, Margareta Tomescu, Ioana Demetrescu, Ion Gãinar, Emil Tomuº, Ingrid

Ionescu-Bujor, Marilenne-Florica-Lucia Ciohodaru, Mihaela-Maria Hillebrand,

Virginia-Valentina-Mihaela Olteanu, Belarisa Popescu, Ion Ciocãzanu, Dumitru

Fãtu, Minodora Leca, Dumitru Oancea, Elena Volanschi, Zoe Cenuºe ºi Alexandru

Eligiu Woinarovschy (chimie fizicã), Maria-Lidia Constantinescu, Miruna Ileana

Niþescu, Florin Constantinescu, Lucian Ochianã, Gheorghe Cristea, Emanuel

Vasiliu, Corneliu Marinov, Florian-Mircea-Gabriel Tomescu, Mihail Vasiliu,

Aureliu Panaitescu, Aurora-Rodica Tuduce, Ioan-Florea Hãnþilã, Constantin-Daniel

Ioan, Alexandru Nicolae, Nicolae Nicoarã, Mihai Iordache, Sanda Gãnescu

(electrotehnicã), Constantin Brãtianu ºi Titus Grecu (echipament termomecanic

clasic ºi nuclear), Gheroghe Brezeanu, Anton Manolescu. Andrei Silard ºi Gheorghe

ªtefan (dispozitive, circuite ºi aparate electronice), Marin Ghergu, Gheorghe

Bârsan, Dan Robescu, Mircea Erhan, Eugen-Constantin Isbãºoiu ºi Nicolae Vasiliu

(hidraulicã ºi maºini hidraulice), Mircea-Grigore Eremia, Marilena Georgescu-

Ungureanu ºi Sorin Coatu (electroenergeticã), Viorel Mâcaleþ ºi Petru Moldovan

(metalurgia metalelor neferoase ºi prepararea minereurilor), Mihai Octavian

Popescu, Florian Ionescu, Dan-Alexandru Pavelescu, Marin Sãrãcin, Brânduºa

Pantelimon ºi Constantin Vlaicu (mãsuri ºi aparate electrice), Ioan-Felician Soran,

Marin Mihalache, Sorin Bucurenciu, Petru Notinger, Virgiliu Fireteanu, Felicia

Anghel, Mircea Covrig, Constantin Ghiþã, Dumitru Stanciu ºi Sorina Bucurenciu

(maºini, materiale ºi acþionãri electrice), Petre Paraschiv, Grigore Costescu,

Andi-Radu Ardeleanu, Nicolae Rãducanu, Victor Cicu, Ana-Maria Rãdulescu,

Evuleþ-Dumitru Colibaba (educaþie fizicã), Mihai-Gabriel Bordânc, Victor-

Corneliu Radu, Anca-Iuliana Stoica, Stana Costoiu, Cornelia-Doina Constan-

tinescu, Dan Ardelea ºi Lucia-Gabriela Sandovici (management industrial),

Mihai-Mircea-Virgiliu Exarcu (hidraulicã ºi maºini hidraulice), Adrian Mihalache,
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Paul Svasta, Marieta Dragomirescu, Orest Oltu, Ioan Nicolescu, Ioan Rusu, Paul

ªchiopu, Adrian Manea, Angelica-Beatrice Bacivarov (tehnologie electronicã ºi

fiabilitate), George-Eugeniu Lojewski, Ion Marghescu, Mircea Ivanciovici,

Grazziela-Sevastiþa Niculescu, Victor Croitoru, Sorin-Nicolae Popescu, Teodor

Petrescu, Silviu Chiochinã, Eugen Borcoci ºi Tatiana Rãdulescu (radiocomunicaþii,

telefonie ºi transmisii de date), Mihai Datcu, Dan Stoicescu, ªerban

Bârcã-Gãlãþeanu, Constantin Rãdoi, Adriana Vlad, Rodica Stoian, Istvan Stojanov,

Vasile Lãzãrescu (electronicã aplicatã), ªerban Petrescu, Florian-Filip Moraru,

Nicolae Cupcea, Valeriu Iorga, Petricã Dumitru, Cristian-Anton Giumale,

Valentin-Nicolae-Puiu Cristea, Marian Dobre, Florica Moldoveanu, Irina Atanasiu,

Dorin-Florin Irimescu, Mihai Atodiroaiei, Eugenia Kalinz, Nicolae Þãpuº ºi

Trandafir Moisa (calculatoare), Sergiu-Tiberiu Turcu, Mihail Muºat, Elena Miriþa,

ªtefan Stanciu ºi Mihail Raºeev (organe de maºini ºi tribologie), Grigore-Octavian

Donþu, Simona Antonescu, Nicolae Dumitrescu, Nicolae Alexandrescu, Adrian

Pascu, Silvia Ionescu-Muscel, Eugen Grecu, Eugen Curatu ºi Valeriu Banu

(mecanicã finã), Cristian-Nicolae Andreescu ºi Dumitru Marincaº (autovehicule

rutiere), Elisabeta Vasilescu ºi Marcel-Tiberiu Þapu (geometrie descriptivã ºi

desen), Constantin Cernat, Voicu Brobie, Constantin Bratu, Ion Chira, Teodora

Sabãu (turnarea metalelor), Marin Diaconu, Acsinte Dobre ºi Anton Tabachiu

(filosofie), Vizante-Ilie ªoit, Eugeniu Rusu ºi Maria Nicolae (siderurgie), Florin

Gheorghiu ºi Vasilica Dina (agregate ºi instalaþii tehnologice metalurgice), Dionezie

Bojin, Rami ªaban, Georgeta Coºmeleaþã, Mihaiela Isac ºi Mihai Marin (metalurgie

fizicã, studiul metalelor ºi tratamente termice), Gheorghe-Gicu Chelu (deformãri

plastice), Constantin Pãun (limbi moderne), Traian Ionescu, Radu-Nicolae

Dobrescu, Mihai Ceaparu, Stelian Sergiu Iliescu, Aurelian-Mihai Stãnescu, Ilie

Catanã, Theodor Borangiu, Ion Hohan, Bogdan-Nicolae Broascã, Florin Stratulat,

Valentin Sgârciu ºi Sever ªerban (automaticã ºi informaticã industrialã),

Corneliu-Alexandru Popeea, Gheroghe Petreache, Constantin-Florin Câmpeanu,

Boris Jora, Dumitru Popescu, Silviu Dumitriu ºi Ion-Cãtãlin Russ (calculatoare

de proces ºi automatizãri), Cornelia Panaitescu, Angela Lupu, Dan-Sorin Vasilescu,

Corneliu-Nicolae Tãrãbãºanu-Mihãilã, Gheorghe Hubcã, Lambrache Papahagi ºi

Ion Iliuþã (tehnologia substanþelor organice ºi a compuºilor macromoleculari),

Marcela Munteanu, Hans-Helmut Rehner, Maria Preda, Annemarie-Sigrid Puri,

Dorel Radu, Ecaterina Andronescu ºi Virginia Burghelea (ºtiinþa ºi tehnologia

materialelor silicatice ºi oxidice), Mircea-Dorel Gheorghiu, Alexandru Gioabã,

Ion Baciu, Anca-Rodica Nicolae, Mircea Moraru, Iosif Schiketanz ºi Lucian Enescu

(chimie organicã), Maria Constantinescu-Manea, Aurelia Meghea, Dan-Petre

Geanã ºi Teodor Viºan (chimie fizicã aplicatã ºi electrochimie), Rodica-Ana

Cãtuneanu, Irina Constantinescu, Ioana-Petruþa Jitaru, Melania-Ecaterina Guþul,

Mariana Bicher, Elena Cristureanu, Maria Negoi, Florica Zalaru, Ileana ªerban,
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Mircea Mercheº, Magdalena Dinculescu, Cornelia-Valeria Guran ºi Adriana-

Cristina Antoniu (chimie anorganicã), Dumitru Turtoi ºi Lany Szabolcs (tehnologie

chimicã anorganicã), Dumitru Cruceru, Vasile Magearu, Valericã Dumitrescu,

Luminiþa Vlãdescu ºi Andrei-Florin Dãneþ (chimie analiticã), Alfredo Szabo, Ioan

Sãndulescu ºi Ion Udrea (tehnologie chimicã ºi catalizã), Ioan Sebeºan (material

rulant de cãi ferate), Gheorghe Moldovan (maºini agricole), Florian Drãgãnescu,

Aurelian Vlase, Constantin Militaru, Andrei Szuder, Corneliu Neagu, Marian

Gheorghe, Iulian Luncaº, Constantin Stãncescu ºi Gheorghe ªindilã (tehnologia

construcþiilor de maºini), Dumitru Catrina, Traian-Ion Aurite, Eugen Strãjescu,

Adrian-Lucian Ghionea, Constantin Sandu, Ion Tãnase ºi Ion Maºalã (maºini-unelte

ºi scule), Consatntin Stãnescu, Petre Gladcov, Florea Dumitrache, Gheorghe Amza,

Ducu Dumitrescu ºi Constantin-Ioan Ionescu (tehnologia materialelor ºi sudurã),

Corina Negruþ, Ioan Mincã, Ion Tudose, Horia-Miron Gheorghiu, Dan Nicolae

Borza ºi Elena Alamoreanu (rezistenþa materialelor), Ion Simionescu, Mihai

Dragnea, Maria-Adriana Comãnescu, Aurel Martineac, Barbu Grecu ºi Victor

Moise (teroia mecanismelor ºi a roboþilor), Radu Iatan ºi Gheoghe Ene (utilaj

tehnologic chimic), Octavian Mãlãncioiu, Nicolae Bârsan, Alexandru Chisacof ºi

Alexandru Dobrovicescu (termotehnicã ºi maºini termice), Longin Ionescu,

Florin-Nicolae Alexe, Gheorghe Comãnescu, Virgil Muºãtescu, Basarub-Dan

Guzun, Conastantin Brãtianu, Ilie-Constantin Prisecaru, Dumitru-Cezar Ionescu,

Adrian-Alexandru Badea ºi Gheorghe-Victor Athanasovici (centrale electrice),

Ioan Voica, Andrei Tudor, Mircea Dumbravã ºi George Dobre (organe de maºini

ºi tribologie), Constantin Neaga, Costin-Emil Dobre, Alexe Manea, Nicolae

Negurescu, Lucian Mihãescu, Constantin Panã, Marcel-Dinu Popa ºi Dumitru

Nedelcu (maºini termice ºi cazane), Ioan Pãunescu, Tudor Casandroiu, Constantin

Manole, Erol Murad (maºini agricole), Mihai Buzatu ºi Ion Constantin (metalurgia

metalelor neferoase ºi prepararea minereurilor), Paul Virgil Marinescu, Virgil

Stanciu ºi Ilie Stiharu (aeronave ºi instalaþii de bord), Tudora Badea, Olga Iulian

ºi Ioan-Viorel Brânzoi (chimie fizicã aplicatã), Mihaela-Camelia-ªtefania Mihai,

Ovidiu Muntean, Octavian-Mircea Iordache ºi Grigore Bozga (inginerie chimicã),

Corneliu-Emil Crãciun (hidraulicã ºi maºini hidraulice), Maria Tudose

(electroenergeticã), Teodor Ionaºcu, Gheorghe Potincu (automobile ºi tehnologia

construcþiilor de maºini – Institutul de Învãþãmânt Superior din Piteºti), Emilian

Baciu, Ion Tabacu ºi Vasile Dumitrescu (automobile ºi electronicã – Institutul de

Învãþãmânt Superior din Piteºti), Radu-Nicolae Dobrescu (tehnologia construcþiilor

de maºini – Institutul de Învãþãmânt Superior din Piteºti), Neculae Bãdescu ºi

Vasile Hara (discipline fundamentale ºi de culturã generalã – Institutul de

Învãþãmânt Superior din Piteºti), conferenþiari titulari; Ioan Popescu (tehnologia

construcþiilor de maºini), Simion Pop (tehnica transporturilor) ºi Ioan-Arsenie

Badea (automaticã ºi informaticã industrialã), conferenþiari suplinitori; Ernest
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Fülop, Anca-Marina Marinov, Monica-Felicia Popovici, Mihai Manoliu, Corneliu

Bãlan, Lucian Mândrea-Muraru, Camil Petrescu (hidraulicã ºi maºini hidraulice),

Lany Szabolcs (chimie anorganicã ºi tehnologie anorganicã), Vasile Dincescu

(telecomenzi feroviare), Andronie Cotoranu (material rulant), Ivan Mitescu

(telecomenzi ºi electronicã în transporturi), Mihail Târcolea, Viorel Olteanu ºi

Daniel-Georgel Bunea (metalurgie fizicã, studiul metalelor ºi tratamente termice),

Radu-Florin Miricã ºi Constantin Rânea (organe de maºini ºi mecanisme), Nicolae

Borariu, Petre Rãducanu (termotehnicã ºi maºini termice), Paraschiva Volatie,

Constantin Cioacã, Marin Cilea, Ecaterina Niculescu, Adrian Podoleanu,

Eleonora-Rodica Bena, Vasile Popescu, Carmen Popa, Elena Slavnicu, Constantin

Roºu ºi Carmina Plosceanu (fizicã), Gabriel-Arin Mihalcea (organe de maºini ºi

tribologie), Eugenia Cãlin, Ion Marinescu ºi Lucian Raicu (geometrie descriptivã

ºi desen), Adrian Marinescu, Liliana Popa, Napoleon Andrei (tehnologia

construcþiilor de maºini), Dan Prodan ºi Florin-Adrian Nicolescu (maºini-unelte

ºi scule), Florin Munteanu, Vasile ªerban, Alexandrina Mihai ºi Rodica Iova

(tehnologia materialelor ºi sudurã), Mihai Bayer ºi Ladislau David (maºini

agricole), Mariana Savu ºi Luminiþa Radcenco (mecanicã), Angela Popescu, Ana

Schiketanz ºi Ursula-Lucia Bologa (chimie organicã), Mariana Ciureanu (chimie

fizicã ºi electrochimie), Gheorghe Soare, Paula Postelnicescu ºi Valentin Pleºu

(inginerie chimicã), Eugen-Ion Sãlcianu, Mihail-Valentin Belcu, Mihaela-Carmen

Mocioi, Ion Untea ºi Cristina/Mihaela Costache (tehnologie chimicã anorganicã),

Nicolae Toma (ºtiinþa ºi tehnologia materialelor silicatice ºi oxidice), Miha

Chisamera, Florin ªtefãnescu ºi Gigel-Doru Neagu (turnarea metalelor), Mihail

Târcolea ºi Doina Rãducanu (deformãri plastice), Mariana-Daniela Nagy, Avram

Nicolae, Daniel Dorel Baiu, Cristian Predescu ºi Christian-Alexandru Mihãilescu

(agregate ºi instalaþii tehnologice metalurgice), Mihai-Ovidiu Cojocaru, Simona

Zamfir, Valericã Suciu ºi Mariana Cãlin (metalurgie fizicã, studiul metalelor ºi

tratamente termice), Iulian Ripoºan (turnarea metalelor), Dragoº Ciurea

(radiocomunicaþii, telefonie ºi transmisii de date), Dumitru Armulescu (tehnologie

electronicã ºi fiabilitate), Nicolae Tomescu, Valeriu Cãpãþânã ºi Ovidiu-Ilie Radu

(electronicã aplicatã), Mihai Steriu, Corneliu Burileanu ºi Mihail Ionescu

(dispozitive, circuite ºi aparate electronice), Constantin Niþu, Horia Panaitopol,

Ovidius-Aurelian Trufaºu ºi Georgeta Ionaºcu (mecanicã finã), Aurel-Virgil

Candrea (teoria mecanismelor ºi roboþilor), Ion Cataramã (tehnica transporturilor),

Grigore Danciu ºi Viorel Adrian Mateescu (autovehicule rutiere), Cezar Georgescu,

Stela Ioniþã ºi Ligia-Carmen Marian (geometrie descriptivã ºi desen), Rodica

Murgulescu (metalurgia metalelor neferoase ºi prepararea minereurilor),

Savu-Gheorghe Ionescu, ªtefan Periºanu, Marilena ªerban, Mihail-Anghel

Contineanu, Cezar-Mihai Bendic, Eleonora-Mihaela Ungureanu ºi Valentin Cotarta

(chimie fizicã), Ion Tãnase, Cecilia Constantinescu, Anton Ciucu ºi Eugenia
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Tudoroiu (chimie analiticã), Galina Bãdicã ºi Mihaela Panait (limbi moderne),

Claudia-Laurenþia Popescu, Ioan Orest Vlase ºi Smaranda Nitu (mãsuri ºi aparate

electrice), Niculae Popa (chimie anorganicã), Cristian-Radu Pârlog, Mihaela

Morega ºi Liviu-Mario Kreindler (maºini, materiale ºi acþionãri electrice), Doina

Grozea (educaþie fizicã), Sorin-Cristian Ionescu (management industrial), Gabriel

Bazacliu, Ioan-Octav-Sorin Hurdubeþiu, Bogdan-Ion-Constantin Nicoarã ºi Cãtãlin

Dumitriu (electroenergeticã), Cristian-Dimitrie-Ion Rãducanu, Mihai Ceclan ºi

Liliana Ceclan (centrale electrice), Ion Bucur, Vasile-Grigore Lungu,

Claudiu-Demetrian Popescu, Eduard Andrei, Romulus Andrei, Francis Iacob,

Valeriu Beiu, Adina-Magda Florea, Ion Fãtu, Dan Suciu ºi Zoe Racoviþã

(calculatoare), Sergiu-Mihai Dascãlu, Adnrei Hossu, Dan Popescu, Dorin

Cârstoiu-Ioniþã ºi Radu Vârbãnescu (automaticã ºi informaticã industrialã), Ion

Oprea (maºini termice ºi cazane), Constantin-Dãnuþ Tacea, Nicoleta Teodorescu

ºi Mihail-Rãducu Jugãnaru (utilaj tehnologic chimic), Mircea-Doru Stoenescu

(teoria mecanismelor ºi roboþilor), Dan Pupãza, Mihai Sobec ºi Adriana Georgeta

Sandu (rezistenþa materialor), Dimitrie Negulescu, Sterian Dãnãilã, Cristian

Tãtãranu, Bogdan Teodorescu, Carmen-Stiharu Alexe ºi Gabriel Marinescu

(aeronave ºi instalaþii de bord), Victoraº Geantã ºi Nicolae Constantin (siderurgie),

Nicolae Marinescu (tehnologia substanþelor organice ºi a compuºilor

macromoleculari), Nina Dumitrescu, Elena Diacu, Olga Cuza, Dumitru Ionescu

ºi Marius Andruh (chimie analiticã), Ana Niþã ºi ªtefan Dincã (matematici II),

Sorin Barbulea, Gheorghe Muscã ºi Ioan Tãbuº (calculatoare de proces ºi

automatizãri), Anca Tomescu, Cleante Petre Mihai, Nicolae Voicu ºi Alexandru-

Mihai Morega (electrotehnicã), Viorel Drãgan, Mihai Socaliuc ºi Victor Gheorghiu

(autovehicule rutiere), Alexandru-Iulian Stan (telecomenzi în transporturi),

Marta-Cãtãlina Stoenescu (inginerie chimicã), Tiberiu Macarie, Radu Racota ºi

Gheorghe Crivac (automobile, electronicã – Institutul de Învãþãmânt Superior din

Piteºti), Ion Dobrescu, Doina Iacobini ºi Mircea Lazãr (tehnologia construcþiilor

de maºini – Institutul de Învãþãmânt Superior din Piteºti), Gheorghe Barbu, Filofteia

Nuicã, Nicolae Popa ºi Simion Ion Iorga (discipline fundamentale ºi de culturã

tehnicã generalã – Institutul de Învãþãmânt Superior din Piteºti), Cornelia-Doina

Creþu, Vasile Rãdulescu, ªtefan Gãitanaru ºi Gheorghe Bãnicã ( filologie ºi ºtiinþe

socio-umane – Institutul de Învãþãmânt Superior din Piteºti), ºefi de lucrãri titulari;

Tatiana Rãdulescu (radiocomunicaþii, telefonie ºi transmisii de date), ºef de lucrãri

suplinitor; Elena Pâslaru, Ionela-Alexnadra Mihãescu, Doina-Irina Simion, Doina

Brânzan, Ecaterina-Elisabeta Savu, Dan-Mihai Bãrbulescu, Liliana ªabac,

Sanda-Marina Bãdulescu ºi Sofia-Silvia Oprescu (limbi moderne), ªtefan Ciobanu

(politologie ºi istorie), Alexandru Gheorghe, Natalia-Doina Muºat, Gheorghe

Stoica, Valentin Mureºan, Mihaela Vlãsceanu, Maria-Cornelia Bârliba ºi Georghe

Costandache (filosofie), ªerban-Mihail Ghem (electrotehn icã), Michaela
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Moldoveanu (pedagogie-psihologie), Alexandru-Florin Niculescu, Teodor Larion,

Cornelia Þãplan, Toma-Liviu Preda, Constantin Negrãu, George-Emil

Constantinescu ºi Teodor Uscatu (educaþie fizicã), Angela-Elena Beju,

Mircea-Alexandru Geanau, Andrei Halanay, Vasile Iftode ºi Ioan Fãgeþan

(matematici I), Dan-Marian Radu, Teodor Stihi ºi Gheorghe Simion (matematici

II), Lucian Jude, Vlad-Nicolae Boicescu, Irina Bucurescu, Petre-Cãtãlin Ioniþã,

Nicoleta Mihu ºi Mihai Rebenciuc (matematici III), ºefi de lucrãri titulari; Dimitrie

Negulescu, Silviu Zancu, Mihai-Sorin Mitran, Marius-Lucian Stoica-Djeska,

Petriºor-Valentin Pârvu, Paul Cismaº ºi Cristian Emil Constantinescu (aeronave

ºi aparate de bord), Cãtãlin Dumitriu, Vasile Bostan, Mihnea-Marian

Constantinescu ºi Alexandru-Valeriu Binig (centrale ºi reþele electrice),

Dan-Cristian Niculescu (organizare ºi conducere industrialã), Sorin-Eugen Zaharia,

Daniela-Crãiþã Carp-Ciocârdia, Mihai-Valentin Predoi ºi Mihai Bugaru (mecanicã),

Mihail Vârtosu, Dorel-Mario Sala, ªtefan Popescu, Mihai Caileanu, Dimitrie-

Laurian Mãrgãrit ºi Victor Dogaru (electronicã aplicatã), Mihaela-Ioana Mureºanu,

Camelia Beznea ºi Aurelia Olteanu (matematici III), Anca-Luiza Ionescu,

Carmen-Liliana ªchiopu, Doina Mãnãilã-Maximean, Ioan Pop, Eugen-Nicolae

Scarlat, Ileana Creangã ºi Valericã Ninulescu (fizicã), Silvia Bontaº, Anca Ion,

Daniel Nae, Ovidiu-Ilie Sandru ºi Luminiþa Lemnete (matematici I), Mariana Cãlin,

Dan Gheorghe, Gabriel-George Grigorescu, Eugen-Cãtãlin Sfat ºi Corneliu-

Alexandru Sandor (metalurgie fizicã, studiul metalelor ºi tratamente termice),

Ioan Herman, Mihaela Netolitchi ºi Marin Petrof (educaþie fizicã), Adrian-Paul

Iliescu, Alexandrina Rãdulescu, Pavel Popescu, Dumitru Gheorghiu ºi Marius

Dragolea (filosofie), Iuliana-Claudia Mârza-Roºca (chimie fizicã aplicatã ºi

electrochimie), Cristian Negrescu, Octavian Catrina, Dan-Mircea Mihai,

Livia-Doina Stanciu, Mihaela Beluri, Cristian-Dan Lascu ºi Irina Biriºan

(radiocomunicaþii, telefonie ºi transmisii de date), Emanoil-Leonardo ªtefan

(telecomenzi în transporturi), Bogdan-Cristian Patriche, Petre-Florin Anghel,

Cristian-Cãlin Pãun (mãsuri ºi aparate electrice), Doina-Tania Diaconu ºi

Voichiþa-Alexandra Ghenea (limbi moderne), Sorin Pãtrãºcoiu ºi Ion Lungu

(electroenergeticã), Alin-Andrei Carsteanu, Cristina-Sorana Ionescu,

Andreea-Maria Firicã, Cornel-Gabriel Stanciu ºi Robert-Marius Remus (hidraulicã

ºi maºini hidraulice), Florin Rãdulescu, Marius-Cristian Gârbea, Cãlin-Andrei

Sandru, Costin ªtefãnescu ºi Cristian-Dan Mãrãrãscu (calculatoare), Dragoº

Burileanu, Dragoº Dobrescu ºi Gheorghe Antoniu (dispozitive, circuite ºi aparate

electronice), Florin Iatan, Sergiu Tonoiu, Ion Savu, Mihai Lungu, Ovidiu-Dorin

Alupei-Cojocaru ºi Elena Lãcãtuº (tehnologia construcþiilor de maºini), Adrian

Gabriel Anculete ºi Andrei Gheorghe Bombiþã (maºini-unelte ºi scule), Marian

Copitet, Cecil Folescu ºi Amelia-Georgeta Grobnic (tehnologia materialelor ºi
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sudurã), Anton Hodãr, Cristinel Mareº, Viorel Anghel ºi Ioana Cartin (rezistenþa

materialelor), Constantin Dinu, Ovidiu Marin, Elena-Eugenia Vasilescu, Radu-Ioan

Dãnescu ºi Mihail-Viorel Bãdescu (termotehnicã ºi maºini termice),

Mariuca-Georgeta Albescu ºi Adriana Doicu (mecanicã finã), Constantin-Iulian

Hârbu (organe de maºini ºi tribologie), Cãtãlin-Emilian Huidumac-Petrescu, Dorel

Ailenei, Iulia Trãstariu, Ene Dinga ºi Violeta Piperca (economie politicã), Traian

Mazilu, Florin-Paul Stanciu ºi Gabriel Popa (material rulant de cale feratã), Mihail

Cocoºilã, Mihail-Daniel Iozsa, Claudiu Teodorescu ºi Cristian-Mircea Chiorescu

(autovehicule rutiere), Gabriel Ruºanescu, Adrian Dimitriu ºi Claudiu Supuran

(chimie organicã), Iuliana-Claudia Roºca (chimie fizicã), Victor Toma (automaticã

ºi informaticã industrialã), George Colcev, Dan Stemate, Radu Ciocan, Laurenþiu

Mãrgãrit, Marcel Roºu, Cãtãlin Marinescu ºi Dragoº-Mihai Lazãr (calculatoare

de proces ºi automatizãri), Gabriel-Paul Negreanu (cazane ºi turbine cu abur ºi

gaze), Alexandru Rãdulescu (organe de maºini ºi tribologie), Ovidiu Caraiani

(politologie-istorie), Adrian Motomancea ºi Cristian-George Dragomirescu

(mecanicã), Ioan Cãlinescu ºi Horia Iovu (tehnologia substanþelor organice ºi a

compuºilor macromoleculari), Carmen-Mihaela Florea (tehnologie chimicã

anorganicã), Cristian Matei (chimie anorganicã), Gheorghe Nechifor ºi Ion Ion

(chimie analiticã), Georgiana Pogonaru, Gheroghe Lintes ºi Lucreþiu-Paul Gurãu

(tehnologie chimicã ºi catalizã), Miron Zapciu (maºini-unelte ºi scule),

Ovidiu-Viorel Rândaºu ºi Irina Stoenescu (tehnologia materialelor ºi sudurã),

Cristina-Mirela ªerbãnescu, George Popescu ºi Constantin Popa (matematici II),

Dragoº-Ioan Luca, Cãlin Popescu ºi Irina Munteanu (electrotehnicã), Vasile Dragu

ºi Ovidiu Coca (tehnica transporturilor), Mariana Andrei (filosofie ºi ºtiinþe

socio-umane – Institutul de Învãþãmânt Superior din Piteºti), Gheorghe ªerban

(automobile ºi electronicã – Institutul de Învãþãmânt Superior din Piteºti), Cãtãlin

Badãu (discipline fundamentale ºi de culturã tehnicã generalã – Institutul de

Învãþãmânt Superior din Piteºti), asistenþi titulari; Radu Ciocan, Ionuþ Lopãtan,

Sorin-Marian Georgescu, Alexandru Tertiºcov, Cristina-Roxana Chira, Alexandru

Ionaº Pãnoiu, Marius-Dorian Zaharia, Marcel-Cãtãlin Roºu, Costin ªtefãnescu,

Radu Mãrculescu ºi Victoria Ungureanu (calculatoare), Viorel-Puiu Pãun, Cãtãlin

Agache, Anca-Liliana Sala, Mihail Cristea, Cãtãlina Cetinã, Delia Ploscaru, Emil

Petrescu, Dan Grabnic, Daniela Dumitru, Constantin Neguþu, Roman Horia

Patapievici, Ion Berechet, Ofelia-Tatiana-Luminiþa Trãistaru ºi Iuliana Bãdrãgan

(fizicã), Laurenþiu Modan, Sorin-Dragoº Brez, Maria-Angela Pãsãrescu (Badea),

Mihai Postolache, Maria Zaharia, Emanoil Theodorescu, Vladimir Bãlan,

Constantin Necula, Dana-Mihaela Petroºanu, Tiberiu Vasilache, Ernestinne-

Emanuela Nicoreºtianu, Mona-Mihaela Doroftei, Gabriela-Ileana Sebe,

Mihaela-Anca Poplicher, Cristian Sima, Cristina Licea ºi Silviu-Dan Ionicã
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(matematici I), Iulian Duca, Dumitru-Rãzvan Balint, Mihaela-Liliana Martinescu

ºi Dumitru Rusu (matematici II), Corina Grasu, Felicia-Eugenia Nicoreºteanu,

Maria Joiþa ºi Liviu Ornea (matematici III), Viorel Anghel, Ioana Cartian, Cristinel

Mareº, Mircea Capanu ºi Elena-Cristina Stoicescu (rezistenþa materialelor),

Adrian-Gabriel Aculete, Miron Zapciu, Viorel Tureac, Sergiu-Cristian Mihãilã,

Andrei-Gheorghe Bombiþã ºi Liviu Popescu (maºini-unelte ºi scule), Dorel Ailenei

(economie politicã), Corneliu-Alexandru Sandor, Ioana-Arina Gherghescu ºi Mihai

Mitroi (metalurgie fizicã, studiul metalelor ºi tratamente termice), Vasile Dragu

(material rulant, tehnologia transporturilor ºi telecomenzi feroviare), Daphne

Popescu, Sorin Popa, Florin-Olimpiu Folta, ªtefan Popescu ºi Bogdan Tomescu

(electronicã aplicatã), Francisc-Victor Badea (organizare ºi conducere industrialã),

Cãtãlina-Alina Hada (chimie ºi tehnologie organicã), Ion Ciucã ºi Mariana-Lucia

Anghelescu (deformãri plastice), Adrian Doicu, Gheorghe Moraru, Dãnuþ-Adrian

Cojoc ºi Dana Cojocaru (mecanicã finã), Alexandru-Valeriu Binig, Anatoli-Paul

Ulmeanu, Mircea Scripcariu ºi Octavian-Nicolae Fotã (centrale electrice)

Simona-Ionela-Coralia Popescu-Spinei, Cristina ªtefãnescu, Roxana-Anca Trofin,

Yolanda-Mirela Catelly, Ilinca Voinea, Delia-Roxana Nica, Roxana-Corina Sfetea,

Mirela Bardi ºi Narciza ªerbãnescu (limbi moderne), Lucreþiu-Paul Gurãu

(tehnologie chimicã ºi catalizã), Claudius Dan (tehnologie electronicã ºi

microelectronicã), Dragoº-Mihai Bica, Petre Minciunescu, Valentin Ioniþã,

Seven-Otto Kratochvil, Dan-Gabriel Burcea, Gabriel-Narcis Segãrceanu ºi Mihaela

State (electrotehnicã), Irina-Cornelia Biriºan (radiocomunicaþii, telefonie ºi

transmisii de date), Valentin Nãvrãpescu (maºini electrice), Cristian-Cãtãlin Pãun,

Viorel-Constantin Petre, Dan-Nicolae Fodor, Dan Floricãu, Sorin Grigorescu,

Ileana-Emilia Pãun ºi Mihaela-Marilena Solacolu (mãsuri ºi aparate electrice),

Mihail Boiangiu, Adnrei Craifãleanu, Florentin Oncescu, Dumitra Cãruntu ºi

Dan-Valentin Tãrnã (mecanicã), Ion Lungu, Marian Costea, Luminiþa-Daniela

Constantinovici, Sorin-Gelu Munteanu (electroenergeticã), Anca-Ileana Penu

(tehnologie organicã), Gabriel-Cornel Anghelache (autovehicule rutiere), Cristian

Radu (automaticã ºi informaticã industrialã), Nicolae Giurescu, Daniel Petre ºi

Marina Meilã-Predoviciu (calculatoare de proces ºi automatizãri), Dan ªtefãnoiu

(automaticã II), Mircea Valentin Burtea (maºini, materiale ºi acþionãri electrice),

Dãnuþ-Ionel Vãireanu (chimie fizicã ºi electrochimie), Viorel Popescu

(maºini-unelte ºi scule), Mircea Gradu (teoria mecanismelor ºi a roboþilor),

Gheorghe-Teodoru ªtefan (chimie fizicã aplicatã ºi electrochimie), Radu-Viorel

Rãdescu (electronicã aplicatã), Ion Iliuþã (inginerie chimicã), Dumitru-Radu

Stanciu (management industrial), Corina-Hilda Fotã (telecomenzi în transporturi),

Georgeta Militaru (management industrial), Cezar-Corneliu Necºulescu ºi Valeriu

Rucai (siderurgie), Petre Miu (maºini agricole), Valentin-Ady Soloiu (motoare cu
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ardere internã), Ruxandra Vidu (metalurgie fizicã), Constantin-Emil Statie, Mihail

Popescu, George Darie ºi Elena-Daniela Scripcariu (centrale electrice), Ileana

Bãdãran, Bogdan Hlevca, Adrian Ciocãnea, Eugenia Potârniche ºi Dan Budoiaº

(hidraulicã ºi maºini hidraulice), ªtefan-Cãlin Mititelu ºi Ionel Pâºã (echipament

termomecanic clasic ºi nuclear), Grigore Matei (metalurgia metalelor neferoase

ºi prepararea minereurilor), Elena-Narcisa Popescu ºi Doina-Marinela Pelinescu

(geometrie descriptivã ºi desen), George ªtefãnescu ºi Petruþ Stãnescu (tehnica

transporturilor), ªtefan Dan Pastramã (rezistenþa materialelor), Bogdan-Alexandru

Dumitrescu ºi Remus Dãineanu (calculatoare de proces ºi automatizãri), Sorin

Zaican (radiocomunicaþii, telefonie ºi transmisii de date), Elvira-Camelia-Steliana

Tãnãsie, Ivan-Georgeta Minea, Irina Pincovschi ºi Mihaela Preda-Testiban

(hidraulicã ºi maºini hidraulice), Mihãiþã-Valentin Arghir (aeronave ºi instalaþii

de bord), Cãtãlin Cruceanu (material rulant de cale feratã), Augustin Semenescu

(agregate tehnologice metalurgice), Iulian Cionatã (organe de maºini ºi tribologie),

Mihai Nedelea ºi Roxana-Monica Enoescu (management industrial), Ion Peleanu

ºi Maria-Cornelia Iliuþã (chimie fizicã aplicatã ºi electrochimie), Ovidiu Prisecari

(maºini, materiale ºi acþionãri electrice), Ioana-Adriana Cotârþã (chimie fizicã

aplicatã ºi electrochimie), Costin-Sorin Bâldea (inginerie chimicã), Adrian Petrescu

(electronicã aplicatã), Liana-Gloria-Raluca Stan (chimie organicã), Gheorghiþã

Mãzãreanu (tehnologia materialelor ºi sudurã), Adrian Sorin Mirea ºi

Laurenþiu-Dorin Buretea (telecomenzi în transporturi), Dumitru Deleanu

(mecanicã), Ion Radu (maºini, materiale ºi acþionãri electrice), Mihaela Minulescu

ºi Cornelia Teofil Teaha (management industrial), Ileana-Florica Petrescu

(tehnologie chimicã anorganicã), Sorin-Gheorghe Nastea (automaticã ºi

informaticã industrialã), Dumitru Nicodim (hidraulicã ºi maºini hidraulice), Cãlin

Protopopescu (motoare cu ardere internã), Roberto-Mihai Neagu (tehnologia

materialelor silicatice ºi oxidice), Ion Pelinescu (tehnologia materialelor ºi sudurã),

Nicolae Ghiban (deformãri plastice), Dorina-Alexandra Stan ºi Constantin Tibrian

(ºtiinþe sociale ºi filologie – Institutul de Învãþãmânt Superior din Piteºti), Maria

Diaconescu (discipline fundamentale ºi de culturã tehnicã generalã – Institutul de

Învãþãmânt Superior din Piteºti).

În 27-28 septembrie 1990, Ministerul Educaþiei ºi Învãþãmântului a aprobat

propunerile Institutului Politehnic din Bucureºti ca începând cu data de 1 octombrie

1990, urmãtoarele cadre didactice sã primeascã titlul de profesori universitari

consultanþi: Gheorghe Buzdugan, Vasile Cãtuneanu, Radu Bogdan, Dan Pavelescu,

Nicolae Manolescu, Iosif Tripºa, Silvia Vacu, Alexandru Fransua, Gleb Drãgan,

Octavian Floarea, Edmond Nicolau, Mugur Sãvescu, Alexandru Spãtaru, Sergiu

Cãlin ºi Voicu Tache.
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La 1 aprilie 1990 profesorul Constantin Mocanu a fost numit ºef de catedrã

în locul profesorului Andrei Þugulea, care a devenit adjunct al ministrului învã-

þãmântului.

La 15 aprilie 1990 conferenþiarul Gheorghe Frãþilã a fost numit ºeful Catedrei

de Autvehicule Rutiere.

La 1 iulie 1990 lectorul Angela Banciu a fost numitã ºeful Catdrei de

Politologie.

La 3 octombrie 1990 profesorul Ion Seteanu a fost numit ºeful Catedrei de

Hidraulicã ºi Maºini Hidraulice, profesorul Constantin Luca – ºeful Catedrei de

Chimie Analiticã ºi Chimie Industrialã, profesorul Ionel Achim – ºeful Catedrei

de Filosofie, conferenþiarul Radu Avram – ºeful Catedrei de Tehnologia

Substanþelor Organice ºi Compuºilor Macromoleculari ºi conferenþiarul Virgil

Muºcatescu – ºeful Catedrei de Centrale Electrice.

La 13 decembrie 1990 profesorul Paul Cristea a fost numit prorector.

În anul 1990 au fost pensionate urmãtoarele cadre didactice: Gleb Drãgan,

Petre Augustin, Alexandru-George Rãdulescu, Voicu Tache, Edmond Nicolau,

Niculae Bãrbulescu, Mugur Sãvescu, Iosif Tripºa, Alexandru-Horaþiu Spãtaru,

Silvia Vacu ºi Alexnadru Fransua, profesori; Gheorghe Biber, Aneta Nuþu, Lucia

Cincã, Viorel Popescu, Ioana Smirnov, Alexandru Pascal, Viorica Ramba, Florian

Georgescu, Neculai Chimu, Diana-Norma Moisil, Vladimir Kraft, Zamfir

Manolache, Gheorghe Maºalã ºi Maria-Lidia Constantinescu, conferenþiari; Felicia

Turcanu, Maria Suhãreanu, Lucia Fetcu, Eugeniu Suhãreanu, Maria Popa, ºefi de

lucrãri; Maria Georgian, Nicolae Dima, Petre Iosub, Vasile Miron, Ion-Silviu

Tudoran, Vintilã Panduru, Elena-Veronica Lazu ºi Niculai-ªtefan Alecu, lectori;

Doina Mircea, Ninel Dulgheru ºi Gabriela-Dacia Mincu, asistenþi.

În anul 1990, urmãtoarele cadre didactice au fost transferate de la Institutul

Politehnic din Bucureºti la alte instituþii din þarã: Florea Oprea, profesor; Cãtãlin

Zamfir, Alexandru Neagu, Simion Pop ºi Virgil Muºatescu, conferenþiari; Vasile

Mihãilescu, Marin A. Ene ºi Mircea Gheorghiu, ºefi de lucrãri; Ioan Bota, Mircea

Stoica ºi Petre-Pavel Szel, lectori; Mihai-Radu Solcanu, Constantin Alexandrescu,

Florin Munteanu, Mihail Vârtosu, Cecilia Turlea, Mihnea-Marian Constantinescu,

Victor Oþãt ºi Florin-Dan Stamatoiu, asistenþi.

S-a desfãcut contractul de muncã urmãtoarelor cadre didactice:

Mihai-Gheorghe Ionescu, profesor; Mircea Dumbravã ºi Marius Munteanu,

conferenþiari; Daniela Wirtz, Dimitre-Alexandru Negulescu, Cristian Marin, Traian

Onaciu, Radu-Alexandru Damian, Mihai Bugaru, Gabriela Alexiu, Dan-Gabriel

Burcea ºi Seven Kratcochvil, asistenþi.

Cifrele de ºcolarizare pentru anul universitar 1990-1991, anul I, în Institutul

Politehnic din Bucureºti, au fost urmãtoarele:
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În anul 1991 au fost numite urmãtoarele cadre didactice: Ion Pârvulescu

(chimie analiticã ºi analizã instrumentalã), Maria Georgescu (ºtiinþa ºi tehnologia

materialelor silicatice ºi oxidice), Ligia Stoica (chimie anorganicã), Marieta

Grigoriu (termotehnicã, maºini termice ºi frigotehnice), Costinel Lazãr (economie

politicã), Valeriu-Nicolae Panaitescu (hidraulicã ºi maºini hidraulice), Ion Iordache

ºi Constantin Neaga (echipament termodinamic clasic ºi nuclear), Radu Avram ºi

Nicolae Cobianu (tehnologia substanþelor organice ºi a compuºilor macro-

moleculari), Frumuzache Barca (tehnologia substanþelor organice), Rodica

Strungaru ºi Victor-Emil Neagoe (electronicã aplicatã), Mihail Nicu ºi ªtefan Staicu

(mecanicã), Mircea Gheorghiu (chimie organicã), Petru Moldovan (metalurgia

metalelor neferoase ºi prepararea minereurilor), Avram Nicoale (agregate

metalurgice), Voicu Brabie (turnarea metalelor), Ovidiu Muntean (inginerie

chimicã), Radu Iatan (utilaje pentru industrii de proces), Marcel Profirescu ºi

Adrian Rusu (dispozitive, circuite ºi aparate electronice), Victor Athanasovici

(centrale electrice), Sorin Bucurenciu (maºini, materiale ºi acþionãri electrice),

Mugur Sãvescu – prelungirea activitãþii, Edmond Nicolau – prelungirea activitãþii

ºi Alexandru ªtefan Preda (radiocomunicaþii, telefonie ºi transmisii de date), Aurelia

Vlase, Ioan Popescu, Florian Drãgãnescu ºi Constanin Militaru (tehnologia

construcþiilor de maºini), Stelian Popescu (calculatoare de proces ºi automatizãri),

Traian Ionescu (automaticã ºi informaticã industrialã), George Cojocaru

(management industrial) ºi Ion Bulugioiu (educaþie fizicã ºi sport), profesori;

Angela Banciu ºi Marin Trãistaru (politologie ºi istorie), Mariana Frãþilã,

Constantin Ion, Ion Dinu, Ioan Magheti, Barbu Plosceanu, Marioara-Steluþa Stroe,

Învăţământ de ingineri Învăţământ de subingineri 
Facultatea cursuri de 

zi 
cursuri 
serale 

Total cursuri 
de zi 

cursuri 
serale 

Total Total  

1. Electrotehnică 200 150 350 - - - 350 
2. Energetică 180 120 300 - 34 34 334 
3. Automatică 250 200 450 - - - 450 
4. Electronică şi 

Telecomunicaţii 
480 200 680 - - - 680 

5. Mecanică 640 - 640 - 60 60 700 
6. Tehnologia 

Construcţiei de 
Maşini 

550 160  710 - - - 710 

7. Mecanică 
Agricolă 

175 - 175 - - - 175 

8. Transporturi 210 50 260 30 - -30 290 
9. Aeronave 80 60 140 - - - 140 
10. Chimie Industrială 310 200 510 - 60 60 570 
11. Metalurgie 250 120 370 - 50 50 420 
Institutul Politehnic din 
Bucureşti (Total) 

3325 1260 4585 30 204 234 4819 
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Irina-Ectarina Petrescu, Florian-Paul Simion ºi Niculae Manafi (mecanicã),

Ecaterian Jurconi (chimie generalã), Maria Nicola ºi Valeria Petrescu (chimie

fizicã aplicatã ºi electrochimie), Ion-Dan Filipoiu, Sergiu Ivancenco ºi Zaharia

Morariu (organe de maºini ºi tribologie), Gheroghe-Dan Pãsat (utilaje pentru

industrii de proces), Aurel Ciocirlea Vasilescu (mecanicã finã), Adrian Podoleanu

ºi Vasile Popescu (fizicã), ªerban Corneliu Minculescu, Gheorghe Ruse, Mihai

Stãnescu ºi Alexandrina Zgurã (geometrie descriptivã ºi desen), Vasile Buzuloiu

ºi Valeriu Cãpãþânã (electronicã aplicatã), Stelian Iordache, Constanþa Partenie ºi

Nicolae Ioniþã (economie politicã), Petre Dumitru ºi Constantin Cealera

(matematici I), Alexandru ªchiop (matematici II), Alexandru Colojoarã ºi Mihai

Horia Opricã (matematici III), Costin Cepiºcã (mãsuri ºi aparate electrice), Radu

Popa ºi Vicenþiu-Valentin Tcacenco (hidraulicã ºi maºini hidraulice), Gabriela

Dedu, Neculai Mihãilescu, Cãlin Mucichescu ºi Petre P. Ghiþescu (centrale

electrice), Lucia Pantelimon, Petre Postolache ºi Cornel Toader (electroenergeticã),

Lucia-Cristina Dumitriu, Ionel-Gelu Ionescu, Ana Amuzescu ºi Corina Flueraºu

(electrotehnicã), Ion Frãþilã ºi Lucia Vlãdulescu (pedagogie ºi psihologie), Bogdan

Mãrculescu, Ion Sebe ºi Corneliu Cincu (tehnologia substanþelor organice ºi a

compuºilor macromoleculari), Florinel-Gabriel Bãnicã (chimie analiticã ºi analizã

instrumentalã), Mihai-Adinel Stoica ºi Emanoil Cosor (management în inginerie),

Mihai-Dan Steriu, Corneliu Burileanu, Ion Drãghici, Teodor Tebeanu, Emil Sofron

ºi Sanda Maican (dispozitive, circuite ºi aparate electronice), Ioan-Chiril Bacivarov

(tehnologie electronicã ºi fiabilitate), Ruxandra-Ioana Mihu (calculatoare de proces

ºi automatizãri), Niculae-Ion Marinescu (tehnologia construcþiilor de maºini),

Georgeta Tãnase ºi Dumitru Cristea (filosofie), Gabriela Popa (autovehicule

rutiere), Mircea-Dorel Gheorghiu (chimie organicã), Mihaela Pãunescu (utilaje

pentru industrii de proces), Constantin Dinescu (educaþie fizicã ºi sport), Romulus

Dima ºi Alexandru ªtefan (inginerie chimicã), Ana-Maria-Steluþa Oancea (chimie

anorganicã) ºi Gheorghe Garincu (economie politicã), conferenþiari; Mãrgãrit

Mehedinþeanu, conferenþiar suplinitor; Rãzvan-Mihai Mitroi, Mihaela Dumitru,

Marina-Ioana Olariu, Nicolae-Tiberiu Puºcaº ºi Vladimir Iancu (fizicã), Adrian

Olaru, Constantin Boboc, Constantin Dogariu, Iulian Vladu ºi ªtefan Velicu (maºini

unelte ºi scule), Maria Gheorghe, Gheorghe Maria, Raluca-Daniela Isopescu, Iosif

Nagy, Marian N. Radu, Ioan Pârjol, Vasile Lavric, Nicolae Dinu, Gheorghe Tuncu,

Vasile Bologa, Mircea-Ioan Popescu, Octavian Juncu, Rodica-Elena Ceclan

(inginerie chimicã), Sorin-Eugen Kevorchian, Daniela Nasta, Virginia-Ectarina

Olteanu, Adriana-Simona Marcu ºi Sorin-Gheorghe Nasta (automatizãri ºi

informaticã industrialã), Ana Rãducanu ºi Suzana Pârºu (educaþie fizicã),

Aurel-Mircea Niþã ºi Mihai Avram (mecanicã finã), Costin Ifrim, Adriana-Dorina

Popovici ºi Horia-Leonard Andrei (electrotehnicã), Alexandru Marin, Victoriþa

Rãdulescu ºi Daniela Vasiliu (hidraulicã ºi maºini hidraulice), Petre Blaga, Vasile
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Bostan, Gheorghe Mãgureanu ºi Petre ªtefãnescu (centrale electrice), Gabriel

Iacobescu, Adrian Olaru, Marcel Pleºa, Victor Popovici ºi Iulian-Florin Vladu

(tehnologia materialelor ºi sudurã), Nicolae Opriþa ºi Ilie Tãlpãºanu (mecanicã),

Iulian Bãdescu ºi Oprea Tudor (telecomenzi ºi electronicã în transporturi), Claudia

Lungu (telecomenzi feroviare), Viorel Petroiu (chimie aplicatã ºi electrochimie),

Ovidiu Dumitrescu ºi Adrian Voloceanu (ºtiinþa ºi tehnologia materialelor silicatice

ºi oxidice), Cristian-Aurelian Popescu (management industrial), Gheorghe Colcev,

Gabriela-Anca-Cristina Smion ºi Alexandru Tertiºco (calculatoare de proces ºi

automatizãri), Cornelia Racoveanu (dispozitive, circuite ºi aparate electronice),

Nicoale-George Drãgulãnescu ºi Ecaterina Vlãdescu (electronicã aplicatã), Iancu

Ceapã, Nicolae-Gabriel Cotaniº ºi Lucian Stanciu (radiocomunicaþii, telefonie ºi

transmisii de date), Lucian Dulgehru, Constantin Opran, Corneliu Pârvu, Doru

Bardac ºi Gabriel Curelea (tehnologia construcþiilor de maºini), George-Mihail

Adir, Constantin Ocnãrescu, Sorin Pascu, Alina Spacu ºi Marin Neacºa (teoria

mecanismelor ºi a roboþilor), Tudor Prisecaru (echipamente termomecanice

chimice ºi nucleare), Filip Ilie, Adrian Predescu ºi Gina-Florica Stoica (organe de

maºini ºi tribologie), Dumitru Savu ºi Sava-Mrcea Teodorescu (tehnologia

substanþelor organice ºi a compuºilor macromoleculari), Anné Marie Beºliu ºi

Rodica Stãnescu (tehnologie chimicã anorganicã), Michaela-Roxana Iordache,

Gheorghe Popescu ºi Georghe Stãnescu (termotehnicã, maºini termice ºi

frigorifice), Liciana Becea Maimaduc (educaþie fizicã), Florin Rãdulescu

(calculatoare), Doina-Angela Moraru (tehnologie electronicã ºi fiabilitate), Tudor

Dilea ºi Ovidiu Rene Rohan (maºini agricole), Gabriel Oprea ºi Mihai-Octavian

Toader (geometrie descriptivã ºi desen) ºi Vintilã-Mihai Dinulescu (ºtiinþa ºi

tehnologia materialelor oxidice), ºefi de lucrãri; Virgil Briºca, Olga Martin, Sergiu

Corbu, Mircea-Alexandru Bondariu, Astra-Rodica Minculescu, Liana-Vanda

Moraru, Viorel Catanã, Ovidiu-Ilie Sandru ºi Doina Petroniu (matematici I),

Nicolae Rubanca (matematici II), Gheorghe Linca, Emilian Brãileanu,

Mihaela-Ioana Mureºan, Monica Stihi ºi Magdalena Vatamaniuc (matematici III),

Alexandru Ronai, Simona Mihai ºi Liliana ªabac (limbi moderne), Dan Cucu,

Aura-Cecilia Gogoneaþã ºi Victoria Pugna (economie politicã) ºi Maria Berlo

(politologie ºi istorie), lectori; Valeriu Ciachir (istorie ºi politologie), lector

suplinitor; Ioana Boca, Mona-Mihaela Doroftei, Vladimir Bãlan, Silviu-Dan Ionicã,

Maria-Angela Pãsãrescu, Mihai Postolache, Anca-Mihaela Popicler, Gabriela-

Ileana Sebe, Tiberiu Vasilache, Tomiþã-Constantin Vasile, Maria Zaharia,

Sorin-Dragoº Baz, Emanoil T. Theodorescu, Emanuela Nicoreºteanu ºi

Dana-Mihaela D. Petrãºanu (matematici I), Mihaela-Liliana Martinescu, Ioana

Luca, Dumitru-Dan Rusu, Rãzvan Balint ºi Iulian Duca (matematici II), Maria

Joiþa, Felicia-Eugenia Nicoreºteanu, Marta Grosu, Cristina Constantinescu, Corina

Grasu ºi Paula-Manuela Trandafir (matematici III), Puiu-Viorel Pãun, Dan Grobnic,

Emil Petrescu, Cãtãlina Cetinã, Mihail Cristea, Cãtãlin Agache, Anca-Liliana Sala,
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Ioana-Alina Gherghescu, Mihai Brânzei, Mihai Mitroi, Monica Sorescu, Ovidiu

Rancu, Gabriela-Cristiana Iliescu, Constantin Neguþu, Iulian Bãdrãgan, Daniela

Dumitru, Horia-Roman Patapievici ºi Cristian-Ghiocel Toma (fizicã), Ligia-Maria

Amplea, Maria-Cornelia Iliuþã, Ilina-Adina Cotarta, Marina Fomino, Cãlin-Eugen

Tomuþ, Bogdan-ªtefan Bjola, Gheorghe Bumbac, Luminiþa Grigore, Ion Peleanu

ºi Ligia-Marina-Ioana Manoliu (chimie fizicã aplicatã ºi electrochimie), Eugenia

Totu (chimie analiticã), Alina Machedon ºi Teodor Guja (maºini electrice), Daniel

Dinculescu (inginerie chimicã), Mihai Tache, Remus Dãineanu, Nicolae Giurescu,

Mariana Meilã Pedoviciu, Bogdan Dumitrescu, Dan ªtefãnoiu, Nicolae Constantin,

Daniel Petre ºi Adrian Sandu (calculatoare de proces ºi automatizãri), Vasile Moga,

Gheorghiþa Mãzãreanu, Iulian-Florin Vladu ºi Ion Pelinescu (tehnologia

materialelor ºi sudurã), Nicolae Orãºanu, Mihai Boiangiu, Andrei Crãifãleanu,

Florentin Oncescu, Nicolae Orasianu, Dumitru Deleanu, Victor Buracu, Iuliana

Busuioceanu, Victor-Sideriu Buracu, Adina-Felicia Negrea ºi Aurel Alecu

(mecanicã), Livia-Maria Ion ºi Vasile-Laurenþiu Lazãr (tehnologia substanþelor

organice ºi a compuºilor macromoleculari), Tudor-Rãzvan Niculin, Claudius V.

Dan, Cornel D. Stãnescu, Anca-Roxana Varlan, Alexandru Mugur, Dan Neculai,

Miron-Jean Duþã, Denisa-Maria ªtefan, Bogdan G. Tudor ºi Virgil Bistriceanu

(dispozitive, circuite ºi aparate electronice), Gloria-ªtefania Ciumbulea, Vasile

Manoliu, Dragoº-Ovidiu Kisch, Rãducu-Dan Ginclea, Valentin Navropescu, Ovidiu

Prisecari, Alina Machedon ºi Teodor Gujã (maºini, materiale ºi acþionãri electrice),

Mihaela-Marilena Solacolu (Albu), DanNicolae Fodor, Dan Floricãu, Ileana-Emilia

Pãun, Sorin-Dan Grigorescu, Laurenþiu Ilie ºi Ferenc Mihaly (mãsuri ºi aparate

electrice), Anca-Mãdãlina Dumitrescu, Daniel-Dumitru Dinculescu, Ion Iliuþã,

Cristian Picioreanu, Octavian Evghenide ºi Rãzvan-Sorin Onofrei (inginerie

chimicã), Alina-Catrinel Ion, Luminiþa V. Barbu ºi Eugenia St. Totu (chimie

analiticã ºi analizã instrumentalã), Adrian-Vasile Catalina (turnarea metalelor),

Florentina-Dana Gheorghe ºi Silvia-Angela Mihai (chimie generalã), Dragoº-

Daniel Isvoranu, Florentina Roºca ºi Dorin Stanciu (termotehnicã, maºini termice

ºi frigorifice), Mihai Brânzei ºi Brânduºa Ghimban (metalurgie fizicã, studiul

metalelor ºi tratamente termice), Ion Ciucã, Mariana-Lucia Angelescu, Dinel Basuc

ºi Nicolae Ghiban (deformãri plastice), Sorin-Mihai Croitoru, Viorel Popescu,

Liviu Popescu, Marian Drãghici, Cristina Mohora ºi Sergiu Mihãilã (maºini-unelte

ºi scule), Liviu Ornea, ªerban-Mihail Ghenu, Dragoº-Mihai Bica, Gabriel

Segãrceanu, Mihaela State, Petre Minciunescu, Valentin Ioniþã, Alexandru Þugulea,

Cristian Boghiu ºi Mihai Popescu (electrotehnicã), Ileana Drãgulin ºi Adina

Acatrinei (educaþie fizicã), Diana Bendic, Dan Budoias, Ileana Badaran, Bogdan

Hlevca, Eugenia Patriniche, Irina Pincovschi ºi Adrian Ciocãnea Teodorescu

(hidraulicã ºi maºini hidraulice), Francisc Bodo, Corneliu-Teofil Teaha ºi Gheorghe

Militaru (management industrial), Sorin-Gelu Munteanu ºi Radu Rusan
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(electroenergeticã), Constantin-Emil Statie, George Darie, Octavian-Nicolae Fota,

Mihai Popescu, Anatoli-Paul Ulmeanu, Elena-Daniela Scripcariu ºi Mircea

Scripcariu (centrale electrice), Gabriel Jiga, Mircea Capanu, Elena-Cristina

Stoicescu, ªtefan-Dan Pastramã, Cristian-Cãtãlin Petre ºi ªtefan-Dãnãilã Dragoº

(rezistenþa materialeor), Radu Dogaru, Bogdan Tomescu, Radu Rãdescu, Sorin

Popa, Ioan Tache, Adrian D. V. Petrescu, Florin-Olimpiu Folta, Gheorghe I.

Berbecel, Dorin Comãniciu, Doina-Irina Petrescu, Cristian-Nicolae Tãbacuþiu ºi

Eugen-Cristian Toma (electronicã aplicatã), Ciprian Ionescu (tehnologie electronicã

ºi fiabilitate), Corina-Hilda Fota, Adrian-Sorin Mirea, Laurenþiu-Dorin Buretea ºi

Marius Minea (telecomenzi electronice în transporturi), Dan Dejoianu ºi Cãtãlin

Cruceanu (material rulant de cale feratã), Gheorghe ªtefãnescu ºi Petruþ Stãnescu

(tehnica transporturilor), Ion Rãducanu ºi Gabriel Cristea (autovehicule rutiere),

Sarlota Solcan ºi Ovidiu Caraiani (politologie ºi istorie), Valeriu Rucai ºi Cezar

Necºulescu (siderurgie), Augustin Semenescu (agregate tehnologice metalurgice),

Laurenþiu Nastac ºi Adrian-Vasile Catalina (turnarea metalelor), Mircea-Ionuþ

Petrescu ºi Grigore Matei (metalurgia metalelor neferoase ºi separãri metalurgice),

Dragoº Ionescu (ºtiinþa ºi tehnologia materialelor silicatice ºi oxidice), Ruxandra

Vidu (metalurgie fizicã, studiul metalelor ºi tratamente termice), George-Iuliu

Marton, Ovidiu-Ioan Ivanciuc, Liana-Gloria-Raluca Stan ºi Cãtãlina-Alina Hada

(chimie organicã), Iosif Iagãr ºi Octavian Mandiþa (tehnologie chimicã anorganicã),

Delia-Roxana Nica, Roxana-Anca Trofin, Cristina ªtefãnescu, Mirela Bordi,

Yolanda-Mirela Catelly ºi Ilina Voinea (limbi moderne), Cristia Radu, Patricia

Zdafcovici ºi Marin Liþoiu (automaticã ºi informaticã industrialã), Liviu Iftode,

Cristina Mata, Victoria Ungureanu, Cristian Ungureanu, Ionuþ Lopatan, Alexandru

Pãnoiu, Sorin-Marin Georgescu, Marius-Dorin Zaharia ºi Radu Mãrculescu

(calculatoare), Mihail Mateescu, Roxana Zoican, Sorin Zoican, Simona Halunga

ºi Octavian Fratu (radiocomunicaþii, telefonie ºi transmisii de date), Iulian-

Alexandru Tabãrã, Mircea Gradu ºi Constantin-Cornel Iuraºcu (teoria mecanis-

melor ºi a roboþilor), Valentin Soloiu, Bogdan Dumitru Radu, Mihai Nãstãsescu ºi

Cãtãlin Protopopescu (motoare cu ardere internã), Dana Cojocaru, Dãnuþ-Adrian

Cojoc, George Stelicã Drãgoi ºi Gheorghe Moraru (mecanicã finã), Anca-Ileana

Penu, ªtefan Theodor Tomas, Daniel Roºca, Laurenþiu Lazãr ºi Livia Maria Ion

(tehnologia substanþelor organice ºi a compuºilor macromoleculari), Ionel Pisa ºi

ªtefan-Cãlin Mititelu (echipament termomecanic clasic ºi modern), Mircea Oancea

ºi Ion Tãnãsescu (filosofie), Victor-Viorel Safta, Silvia Marcu ºi Silviu Marcu

(maºini agricole), Andrei Dumitrescu (tehnologia construcþiilor de maºini), Mihai

Arghir, Laurenþiu Pascu ºi Octavian Thor Pleter (aeronave ºi instalaþii de bord) ºi

Viorel Berbece (echipament termomecanic clasic ºi nuclear), asistenþi; Constanþa

Dascãlu, Daniel Marica ºi Cristian-Ghiocel Toma (fizicã), Cristian-Sorin Mata

(calculatoare), Bogdan Tudor, Miron Jean Duþã ºi Denisa-Maria ªtefan (dispozitive,

circuite ºi aparate electrice), Gabriel Cristea (autovechicule rutiere), Mihai
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Nãstãsescu (motoare cu ardere internã), Cristian Boghiu, Jeana-Mihaela Gheorghiu,

Roxana-Daniela Minciunescu ºi Mihai Popescu (electrotehnicã), Roxana-Corina

Sfetea, Adriana Malanca ºi Dorina Trandafir (limbi moderne), Ciprian Ionescu

(tehnologie electronicã ºi fiabilitate), Simonne-Viorica Halunga (radiocomunicaþii,

telefonie ºi transmisii de date), Marin Liþoiu ºi Patricia Zdrafcovici (automaticã ºi

informaticã industrialã), Cristina Mohora (maºini-unelte ºi scule), Brânduºa Ghiban

(metalurgie fizicã, studiul metalelor ºi tratamente termice), Cristian-Cãtãlin Petre

(rezistenþa materialelor), Ciprian-Ion Rizescu ºi Adrian-Titi Pascu (mecanicã finã),

Aurelian Sarca ºi Emil Jascãu (maºini, materiale ºi acþionãri electrice), Constantin

Buloc (electroenergeticã), Marcel-Marian Stanciu (mãsuri ºi aparate electrice),

Gheorghe Manea (management industrial) ºi Daniel Kraiþer (chimie fizicã aplicatã

ºi electrochimie), asistenþi suplinitori; Doiniþa Ionescu ºi Dana Floricioiu (fizicã),

Mircea Scutariu, Ion Triºliu ºi Cristian-Radu Popa (electroenergeticã), Simona

Arjocu ºi Valentin Apostol (termotehnicã, maºini termice ºi frigorifice), Victoria-

Antoaneta Folea ºi Alina-Ioana Bãdãnoiu (tehnologia silicaþilor ºi compuºi oxidici),

Marius-Lucian Vasilescu, Anna Nocivin ºi Sorin-Lucian Vatamaniuc (metalurgie

fizicã, studiul metalelor ºi tratamente termice), Dorel Bascu (deformãri plastice),

Dan Boghiu, Radu-Cristian Popa ºi Roxana-Daniela Minciunescu (electrotehnicã),

Florentina Bunea, Dana Florea, Ion-Aurel Cristescu, Rodica Toader,

Magdalena-Daniela Toda, Ioana-Aurelia Caragiu, Liliana-Gabriela Gheorghe,

Silviu-Dorin Minut ºi Tedi-Cãtãlin Drãghici (matematici I), Irina Meghea ºi Ion

Bicã (matematici II), Romeo Bercea, Paula-Manuela Trandafir ºi Ioana-Aurelia

Caragiu (matematici III), Daniel-Marian Merezeanu (automaticã ºi informaticã

industrialã), Daniel Kraiþer ºi Bogdan-ªtefan V. Bjola (chimie fizicã aplicatã ºi

electrochimie), ªtefan Sorohan, Radu Cãtãlin Picu ºi Dana-Codruþa Viºan

(rezistenþa materialelor), Valeriu Damian-Iordache, Adrian Sandu, Cristian-Dan

Vadislav ºi Paul-Cãtãlin Preda (calculatoare), Dan Vasile, Ovidiu Craiu ºi Florian

Ciuprina (maºini, materiale ºi acþionãri electrice), Mihai Criºan (teoria

mecanismelor ºi roboþilor), Florian Zahanagiu ºi Octavian Mãndiþã (tehnologie

chimicã anorganicã), Ana-Maria Florescu ºi Petre Chipurici (tehnologia substan-

þelor organice ºi a compuºilor macromoleculari), Dorin-Ilie Comaniciu (electronicã

aplicatã), Doru Becheanu (maºini agricole), Daniela-Elena Mareº, Sanda-Carmen

Georgescu, Florentin Hãlmãjan ºi Lidia Diniþã (hidraulicã ºi maºini hidraulice),

ªerban Vasile ºi Daniela Dumitru (tehnologia materialelor ºi sudurã), Cristian

Picioreanu (inginerie chimicã), Gabriel Dima, Mihai-Adrian Ionescu ºi Florin

Mitu (dispozitive, circuite ºi aparate electronice), Anca-Monica Mazilu (maºini-

unelte ºi scule), Niculae Dan (maºini ºi materiale electrice), Victor Iliescu ºi Costin

Untaroiu (mecanicã), Maria Merezeanu-Daniel, Martin Weiss (automaticã ºi

informaticã industrialã), Mugurel-René Andreescu (radiocomunicaþii, telefonie

ºi transmisii de date), Rãzvan Petre, Cristian-Vasile Doicin, Mihaela David, Mihaela

Mitrescu ºi Mihaela Iliescu (tehnologia construcþiilor de maºini), Lucian Cojocea
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(echipament termomecanic clasic ºi nuclear), Nicoleta Jula ºi Mãdãlina-Gabriela

Polihroniade (economie politicã), Sorin Cioc (aeronave ºi instalaþii de bord), Mihai

V. Cãtuneanu (telecomenzi ºi electronice în transporturi) ºi Ana Ion (chimie anali-

ticã ºi analizã instrumentalã), preparatori; Radu Ispãºoiu, Liliana Predea, Domniþa-

Cãtãlina Marinescu, Ioana-Anca Rusu, Tudor-Gheorghe ªtefãnescu ºi Cristian-

Emil Botez (fizicã), Adrian Truºcã (electroenergeticã), Alexandru Lupea ºi

Corneliu-Ciprian Chirnoagã (centrale electrice), Alexandru Croicu, Simona-Iuliana

Brãdãþan, Liliana Iordache, Daniela-Andreea Hanomalo, Cristian Niº ºi Florina-

Claudia Rãdulescu (automaticã ºi informaticã industrialã), Gabriel Hera ºi Cãtãlin

Floriºtean (calculatoare), Claudiu Valentin Suciu ºi Cãtãlin-Ioan Sterpe (organe

de maºini ºi tribologie), Gabriel Muºuroi (maºini agricole), Gabriela Ciuprina

(electrotehnicã), Mircea-Cristian Iliescu (radiocomunicaþii, telefonie ºi transmisii

de date), Gabriela-Elena Ciura (chimie generalã), Antonela Kecs (matematici II),

Ovidiu Grigore (electronicã aplicatã), Elena-Silvia Picioreanu (chimie analiticã ºi

analizã instrumentalã), Marius-Gabriel Popovici (tehnologie electronicã ºi fiabili-

tate) ºi Remus-Mugur Vlad (teoria mecanismelor ºi roboþilor), preparatori

suplinitori.

În anul 1991 au fost numiþi urmãtorii profesori consultanþi: Constantin

Aramã, Arie A. Arie, Emilian Bratu, Octavian Floarea, Nicolae Geru, Iulia

Georgescu, Gheorghe Hortopan, Dumitru Ionescu, Ecaterina Neniþescu-Ciorãnesu,

Ileana Necºoiu, Nicolae Racoveanu, Mihai Renert, Aurelian Stan, Alexandru Rãu,

Mircea Postelnicescu, Marcel Roºculeþ, Petre Sonea ºi Dumitru Voiculescu.

S-a pensionat: Titu Grecu, conferenþiar.

Au fost transferate la alte unitãþi, urmãtoarele cadre didactice: Andrei

Þugulea, profesor; (cu pãstrarea postului în învãþãmânt), fiind numit ministru

adjunct la Ministerul Învãþãmântului ºi ªtiinþei; Gheorghe ªtefan, ºef de lucrãri

(cu pãstrarea postului în învãþãmânt), fiind numit ministru al Ministerul

Învãþãmântului ºi ªtiinþei; Mircea Gheorghiu, ºef de lucrãri (cu pãstrarea postului

în învãþãmânt) fiind numit secretar de stat adjunct la Ministerul Învãþãmântului ºi

ªtiinþei; ªtefan Sebeºan, conferenþiar; Horia-Mihail Tãnase, Carmen-Liliana

Papadopol ºi Dumitru-Mihai Armulescu, ºefi de lucrãri; Dan Budoiaº,

Marius-Ioana Dragolea, Dan-Mircea Mihai, Gheorghe Marin, George Popescu,

Adrian Palade, Marian Copileþ, Narcisa ªerbãnescu ºi ªtefan Cãlin Mititelu,

asistenþi; Constantin Necula, asistent suplinitor; Paul-Cãtãlin Preda ºi Cristian-Dan

Vladislav, preparatori.

În acelaºi an (1991) s-a desfãcut contractul de muncã urmãtoarelor cadre

diactice: Victor Gheorghiu, Constantin-Octavian-Cãlin Panã ºi Mihail Sobec, ºefi

de lucrãri; Virgil Briºcã ºi Alexandru Gheorghe, lectori; Mihai Chiva, Zeno-Adrian

Florescu, Cristina Beldica, Cristian Pãvãlucã, Dan Oprescu, Gabriela Putinar,

Cristian Sima ºi Cãlin Vârtosu, asistenþi.

Datoriã unor schimbãri în conducerile institutului, facultãþilor ºi catedrelor,

au avut loc urmãtoarele numiri de cadre didactice de conducere, în anul 1991:
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conf. Adrian Badea a fost numit ºef (cu delegaþie) al Catedrei de Centrale Electrice

în locul conf. Virgil Muºetescu, care a fost eliberat din funcþia respectivã; conf.

Corneliu Tãrãbãºanu-Mihãilã a fost numit prodecan al Facultãþii de Chimie

Industrialã; prof. Ortansa Landauer a fost numitã ºef (cu delegaþie) al Catedrei de

Chimie Fizicã Aplicatã ºi Electrochimie; prof. Mircea Marinescu a fost numit

prodecan al Facultãþii de Mecanicã; conf. Horia-Miron Gheorghiu a fost numit

prodecan al Facultãþii de Tehnologia Construcþiilor de Maºini; conf. Avram Nicolae

este numit ºeful Catedrei de Agregate ºi Instalaþii Tehnologice Metalurgice în

locul prof. Neculai Murguleþ, care a fost eliberat; prof. Nicolae Iliescu a fost numit

ºeful Catedrei de Rezistenþa Materialelor; prof. Vsevolod Radcenco a fost numit

ºeful Catedrei de Termotehnicã, Maºini Termice ºi Instalaþii Frigorifice, în timpul

absenþei prof. Stoian-Anghel Petrescu; prof. Ovidiu Munteanu este numit prorector

cu delegaþie în locul prof. Voicu Brabie.

La 21 octombrie 1991 conf. Gheorghe ªtefan îºi reia activitatea la Institutul

Politehnic din Bucureºti.

În statele de funcþiuni ale catedrelor din Institutul Politehnic din Bucureºti,

în anii universitari 1990/1991 ºi 1991/1992 au fost 1198 posturi didactice þinute

prin cumul. Situaþia s-a datorat ºi faptului cã normele didactice nu au fost judicios

gândite imediat dupã evenimentele din 1989.

Pentru anul universitar 1991-1992, Institutul Politehnic din Bucureºti a primit

urmãtoarele cifre de ºcolarizare pentru studenþii din anul I, locurile respective

fiind ocupate prin concurs:

Învăţământ de ingineri Învăţământ de subingineri 
Facultatea cursuri  

de zi 
cursuri 
serale 

Total cursuri 
de zi 

cursuri 
serale 

Total Total  

1 Electrotehnică 180 120 300 - - - 300 
2 Energetică 220 120 340 - 30 30 370 
3 Automatică 280 150 430 - - - 430 
4 Electronică şi 

Telcomunicaţii 
480 100 580 - 50 50 630 

5 Mecanică 580 - 580 - 60 60 640 
6 Tehnologia 

Construcţiilor de 
Maşini 

550 150 700 - - - 700 

7 Mecanică 
Agricolă 

120 - 120 - - - 120 

8 Transporturi 240 80 320 35 - - 355 
9 Aeronave 110 20 130 - - - 130 
10 Chimie 

Industrială 
320 100 420 - 60 60 480 

11 Metalurgie 200 80 280 - 50 50 330 
Institutul Politehnic din 
Bucureşti  

3280 920 4200 35 250 285 4485 
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În perioada decembrie 1991 – martie 1992 au avut loc alegerile pentru

structurile de conducere ale Institutului Politehnic din Bucureºti. Rezultatul

alegerilor a fost urmãtorul:

Biroul Senatului: prof. Gheorghe Zgurã, rector; prof. Corneliu Brebente,

prof. Ioan Constantin, prof. Dorin Cristescu, prof. Emil Florian, prof. Ioan

Pãunescu, prorectori; prof. Dan Sorin Vasilescu, secretar ºtiinþific; studentul Costel

Petre, reprezentantul organizaþiilor studenþeºti din I.P.B.

Gheorghe Zgurã a absolvit Facultatea de Mecanicã

a Institutului Politehnic din Bucureºti în anul 1960. A urmat

studiile pentru doctorat la Institutul Politehnic din Sankt-

Petersburg, unde a susþinut teza de doctorat în anul 1964

1. Facultatea de Electrotehnicã: prof. Constantin

Rãduþi, decan; prof. Florea Hãnþilã ºi prof. Octavian Mihai

Popescu, prodecani; prof. Virgil Fireteanu, secretar

ºtiinþific.

ªefi de catedre: Catedra de Educaþie Fizicã ºi Sport

– conf. Victor Cicu; Catedra de Electrotehnicã – conf. Aurel

Panaitescu; Catedra de Limbi Moderne – lector Petre

Anghel; Catedra de Maºini, Materiale ºi Acþionãri Electrice – prof. Mihai Covrig;

Catedra de Matematici III – prof. Mariana Craiu; Catedra de Mãsuri ºi Aparate

Electrice – prof. Vasile Truºcã.

2. Facultatea de Energeticã: prof. Dumitru Cezar Ionescu, decan; prof.

Constantin Eugen Isbãºoiu, prof. Valeriu Nistreanu ºi conf. Sorin Coatu, prodecani;

conf. Sorin Hurdubeþiu, secretar ºtiinþific.

ªefi de catedre: Catedra de Centrale Electrice – prof. Adrian Badea; Catedra

de Electroenergeticã – prof. Teodor Miclescu; Catedra de Hidraulicã ºi Maºini

Hidraulice – prof. Dan Ionescu; Catedra de Management Industrial – conf. Dan

Ardelea; Catedra de Pedagogie – prof. Vasile Popescu.

3. Facultatea de Automaticã ºi Calculatoare: ºef de lucrãri Teodor Dãnilã,

decan; prof. Paul Flondor ºi conf. Boris Jora, prodecani; prof. Corneliu Popeea,

secretar ºtiinþific.

ªefi de catedre: Catedra de Automaticã ºi Informaticã Industrialã – prof.

Traian Ionescu;  Catedra de Automatizãri ºi Calculatoare de Proces – prof. Mihai

Tertiºco; Catedra de Calculatoare – prof. Nicolae Þãpuº; Catedra de Matematici

II – prof. Octavian Stãnãºilã.

4. Facultatea de Electronicã ºi Telecomunicaþii: prof. Marin Drãgulinescu,

decan; prof. Mircea Bodea, prof. Vasile Lãzãrescu ºi conf. Teodor Petrescu,

prodecani; prof. Dumitru Statomir, secretar ºtiinþific.

ªefi de catedre: Catedra de Dispozitive, Circuite ºi Aparate Electronice –

prof. Adrian Rusu; Catedra de Electronicã Aplicatã – prof. Adrian Murgan; – prof.

Radu Zaciu (dupã decesul prof. Adrian Murgan); Catedra de Fizicã – prof. Ioan

Gheorghe Zgurã

(1935–2008)
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M. Popescu; Catedra de Tehnologie Electronicã ºi Fiabilitate – prof. Ovidiu Iancu;

Catedra de Telecomunicaþii – prof. Adelaida Mateescu.

5. Facultatea de Inginerie Mecanicã: prof. Nicolae Apostolescu, decan;

prof. Radu Iatan, prof. Mircea Marinescu ºi conf. Ion Voica, prodecani; conf. Dan

Filipoiu, secretar ºtiinþific.

ªefi de catedre: Catedra de Echipamente Termomecanic Clasic ºi Nuclear

– prof. Constantin Neaga; Catedra de Mecanicã Finã – prof. Valeriu Banu; Catedra

de Motoare cu Ardere Internã – prof. Andrei Manole; Catedra de Organe de Maºini

ºi Tribologie – prof. Mircea Pascovici; Catedra de Termotehnicã – prof. Vsevolod

Radcenco; Catedra de Utilaje pentru Industrii de Proces – prof. Valeriu Jinescu.

6. Facultatea de Inginerie ºi Managementul Sistemelor Tehnologice: prof.

Constantin Ispas, decan; prof. Horia Gheorghiu, prof. Constantin Minciu ºi prof.

Constantin Stãnescu, prodecani; prof. Viorel Micloºi, secretar ºtiinþific.

ªefi de catedre: Catedra de Maºini Unelte ºi Scule – prof. Aurel Oprean;

Catedra de Mecanisme ºi Roboþi Industriali – prof. Iosif Tempea; Catedra de

Rezistenþa Materialelor – prof. Nicolae Iliescu; Catedra de Tehnologia

Construcþiilor de Maºini – prof. Marian Gheroghe; Catedra de Tehnologia

Materialelor ºi Sudurã – prof. Gheorghe Calea.

7. Facultatea de Ingineria Sistemelor Biotehnice: prof. Valentin Scripnic,

decan; ºef de lucrãri Constantin Maican, prodecan; conf. Mihai Bayer, secretar

ºtiinþific.

ªefi de catedre: Catedra de Economie Politicã – prof. Nicolae Bãdilã; Catedra

de Maºini Agricole – prof. Pavel Babiciu; Catedra de Mecanicã – prof. Nicolae

Enescu.

8. Facultatea de Transporturi: prof. Eugen Negruº, decan; ºef de lucrãri

Liviu Boºianu, ºi conf. Ioan Fãgeþean, prodecani; conf. Decebal Farini, secretar

ºtiinþific.

ªefi de catedre: Catedra de Autovehicule Rutiere – prof. Gheorghe Frãþilã;

Catedra de Matematici I – prof. Constantin Udriºte; Catedra de Material Rulant

de Cale Feratã – prof. Ioan Sebeºan; Catedra de Tehnica Transporturilor – prof

Ioan Tãnãsuicã; Catedra de Telecomenzi ºi Electronicã în Transporturi – prof.

Corneliu Alexandrescu.

9. Facultatea de Aeronave: prof. Mihai Niþã, decan; ºef de lucrãri Vasile

Constantinescu, prodecan; prof. ªtefan Stanciu, secretar ºtiinþific.

ªefi de catedre: Catedra de Aeronave – prof. Augustin Petre; Catedra de

Filosofie – prof. Cornel Achim; Catedra de Geometrie Descriptivã – conf. Elisabeta

Vasilescu.

10. Facultatea de ªtiinþa ºi Ingineria Materilelor: prof. Petru Moldovan,

decan; prof. Mihai Cojocaru, ºi conf. Florin ªtefãnescu, prodecani; prof. Edmond

Berceanu, secretar ºtiinþific.
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ªefi de catedre: Catedra de Deformãri Plastice I – prof. Sorin Badea; Catedra

de Deformãri Plastice II – prof. Vasile Popescu; Catedra de Materiale ºi Echi-

mapente pentru Istalaþii Metalurgice – prof. Nicolae Avram; Catedra de Matale ºi

Aliaje Neferoase – prof. Nicolae Panait; Catedra de Metalurgie Fizicã – prof.

Constantin Dumitrescu; Catedra de Politologie – conf. Angela Banciu; Catedra de

Siderurgie – prof. Ion Dragomir; Catedra de Turnarea Metalelor – prof. Iulian

Ripoºan.

11. Facultatea de Chimie Industrialã: prof. Ecaterina Andronescu, decan;

conf. Iosif Schikatanz ºi prof. Teodor Viºan, prodecani; conf. Romulus Dima,

secretar ºtiinþific.

ªefi de catedre: Catedra de Chimie Analiticã – prof. Constantin Luca;

Catedra de Chimie Anorganicã – prof. Ioana Jitaru; Catedra de Chimie Fizicã –

prof. Dan Geanã; Catedra de Chimie Generalã – prof. Octavian Radovici; Catedra

de Chimie Organicã – prof. Sorin Roºca; Catedra de Inginerie Chimicã – prof.

Emil Danciu; Catedra de ªtiinþa ºi Ingineria Materialelor Oxidice – prof. Petru

Baltã; Catedra de Tehnologie Chimicã Anorganicã – prof. Eugen Pincovschi;

Catedra de Tehnologia Substanþelor Organice ºi Compuºilor Macromoleculari –

prof. Mihai Dimonie.

În anul 1992 au fost numite urmãtoarele cadre didactice: Constantin

Drãguºin ºi Constantin Radu (matematici I), Paul Cãtãlin Flondor (matematici

II), Ion Mircea Cârnu ºi Mariana Craiu (matematici III), Gabriela Cone,

Victoria-Iuliana Cucuclescu ºi Maria Honciuc (fizicã), Emil Damachi (electronicã

aplicatã), Gheorghe Brezeanu, Anca-Manuela Manolescu, Anton Manolescu ºi

Andrei Silard (dispozitive, circuite ºi aparate electronice), Victor-Miron Croitoru

ºi Mircea Ivanciovici (radiocomunicaþii, telefonie ºi transmisii de date), Paul Svasta

ºi Paul ªchiopu (tehnologie electronicã ºi fiabilitate), Florian-Mircea-Gabriel

Tomescu ºi Mihail Vasiliu (electrotehnicã), Irina Athanasiu, Nicolae Cupcea,

Cristian-Anton Giumale, Trandafir Moisã ºi Nicolae Tãpuº (calculatoare),

Gheorghe Hubcã, Dan-Sorin Vasilescu ºi Corneliu-Nicolae Tãrãbãºanu-Mihãilã,

Cornelia Panaitescu, Angela Lupu (tehnologia substanþelor organice ºi a compuºilor

macromoleculari), Ion Simionescu (teoria mecanismelor ºi roboþilor), Gheorghe

Amza, Petre Gladcov, Florea Dumitrache ºi Mihai Mincã (tehnologia materialelor

ºi sudurã), Andrei Szuder, Gheorghe Marian ºi Corneliu Neagu (tehnologia

construcþiilor de maºini), Adrian-Lucian Ghionea, Dumitru Catrina ºi Traian-Ion

Aurite (maºini-unelte ºi scule), Grigore-Mircea Eremia (electroenergeticã),

Mariana-Steluþa Stroe ºi Ion Roºca (mecanicã), Vasilica Cosac (rezistenþa

materialelor), Ioan Sebeºan (material rulant de cale feratã), Consatntin Ghiþã ºi

Virgiliu Fireþeanu (maºini, mataeriale ºi acþionãri electrice), Tudor Badea ºi Aurelia

Meghea (chimie fizicã aplicatã ºi electrochimie), Rodica-Ana Cãtuneanu (chimie

anorganicã), Ioan Bontaº (pedagogie-psihologie), Dan-Petre Geanã ºi Teodor Viºan
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(chimie fizicã aplicatã ºi electrochimie), Margareta Tomescu (chimie generalã),

Florin Ionescu (mãsuri ºi aparate electrice), Adrian-Alexandru Badea ºi

Dumitru-Cezar Ionescu (centrale electrice), Ioan-Arsenie Badea, Teodor Borangiu

ºi Radu-Nicolae Dobrescu (automaticã ºi informaticã industrialã), Costicã Nitu ºi

Dumitru Popescu (calculatoare de proces ºi automatizãri), Nicolae Alexandrescu

ºi Adrian Pascu (mecanicã finã), Constantin Brãtianu (echipament termomecanic

clasic ºi nuclear), Grigore Dobre ºi Andrei Tudor (organe de maºini ºi tribologie)

ºi Mihai-Ovidiu Cojocariu (metalurgie fizicã ºi tratamente termice), profesori;

Cristian-Octav Olteanu ºi Oltin-Horia Dogaru (matematici I), Viorel Mihãilescu

ºi Ana Niþã (matematici II), Vlad-Nicolae Boicescu ºi Irina Bucurescu (matematici

III), Radu Chiºleag (fizicã), Maria-Cornelia Bârliba, Georgeta Marghescu ºi

Gheorghe Stoica (filosofie), Liviu-Maria Kreindler (maºini, materiale ºi acþionãri

electrice), Bogdan-Ioan-Constantin Nicoarã, Gabriel Bazacliu ºi Ioan-Octav-Sorin

Hurdubeþiu (electroenergeticã), Olimpia-Mariana Micu ºi Viorica Nistreanu

(chimie anorganicã), Florin-Nicolae Alexe, Ion Chiuþã, Alexandrina-Maria-Mihaela

Iordache ºi Horia-Mihail Tãnase (centrale electrice), Ion Stroe (mecanicã),

Constantin Niþu ºi Valentin Corneliu Pau (mecanicã finã), Dan-Constantin Vârtosu

ºi Elena Diacu (chimie analiticã ºi analizã instrumentalã), Tãnase Dobre (inginerie

chimicã), Alexandru Niculescu (educaþie fizicã), Radu Enache (electrotehnicã),

Gabriel-Marius Dumitru (tehnologia materialelor ºi sudurã), Mircea Grigoriu

(hidraulicã ºi maºini hidraulice), Mihaela-Alexandra Dumitrescu (management

industrial), Dan Popescu (automaticã ºi informaticã industrialã), Nicolae Predincea

(maºini-unelte ºi scule), Mihai Chiºamera, Simion Cocoloº ºi Florin ªtefãnescu

(turnarea metalelor), Doina Rãducanu (deformãri plastice), Edmond Berceanu ºi

Ilie Butnariu (ingineria materialelor neferoase), conferenþiari; Bedros-Petru Nae

ºi Monica-Felicia Popovici (hidraulicã ºi maºini hidraulice), ªtefan Stãncescu ºi

Nicolae Drãgulescu (electronicã aplicatã), Andrei Sârbu,Dan-Sorin-Romulus

Racoþi ºi Nicolae ªerban Tomescu (aeronave ºi instalaþii de bord), Axel Barner

Verger (ºtiinþe inginereºti), Alexandru-Nicolae Chivu (telecomenzi ºi electronica

în transporturi), Sorin I. Pãtrãºcoiu ºi Ion Lungu (electroenergeticã), Anca Ionescu

ºi Vasile Petre (maºini, materiale ºi acþionãri electrice), Bogdan-Cristian Ionescu

(electrotehnicã), Dimitrie-Laurian Mãrgãrit ºi ªtefan Stãncescu (radiocomunicaþii,

telefonie ºi transmisii de date), Ileana Creangã (fizicã), Cristian-Mircea Lazãr,

Constantin-Iulian Harbu, Radu-Mircea Carp-Cicârdia, Liviu-Constantin Tânjalã,

Traian Cicone ºi Sorin Cananu (organe de maºini ºi tribologie), Lidia Cristea ºi

Gabriela Popescu (materiale ºi aliaje neferoase), Cristina Pupãzã ºi Emilia Bãlan

(maºini-unelte ºi scule), Dan-Mihai Constantinescu, Gabriela Dinu, Aurelian Ioniþã,

Casandra-Aurelia Rusu, Mãdãlina-Oana Stoicu, Ion Pãrãuºanu ºi Dan-ªtefan

Vlaicu (rezistenþa materialelor), Vasile Angheluþã, Gheorghe Lãzãroiu,

Jeana-Monica Sava, Gheorghe Sindilar ºi Mihai-Marius Voronca (centrale
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electrice), Mariana-Ionela Mocanu ºi Marius-Dorin Zaharia (calculatoare), Eugenie

Staicuþ (tehnologie electronicã ºi fiabilitate), Teodor Sima (utilaje pentru industrii

de proces), Radu Chiriac (motoare cu ardere internã), Manuela-Elena Georgescu

(echipament termomecanic clasic ºi nuclear), Alexandru Armeanu, Cãtãlin

Gheorghiþã, Florin Iatan, Victor Panuº ºi Mihail Purcãrea (tehnologia construcþiilor

de maºini), Gheorghe Marina ºi Ionela Tonoiu (tehnologia materialelor ºi sudurã),

Victor-Sideriu Buracu, Daniela-Crãiþã Carp-Ciocârdia, Eliza-Victoria Nafornita

ºi Sorin-Eugen Zaharia (mecanicã), Vicrtor-Florin Scântee (tehnica transporturilor),

Monica-Ileana Perianu ºi Ileana-Adriana Vasilescu (geometrie descriptivã ºi desen),

Sorin Ciucã, Dan Gheorghe, Brânduºa Ghiban, Gabriel-George Grigorescu ºi

Corneliu-Alexandru Sandor (metalurgie fizicã ºi tratamente termice), Ana-Marie

Josceanu (chimie analiticã ºi analizã instrumentalã), Ileana-Adina Cotarta (chimie

fizicã aplicatã ºi electrochimie) ºi Sorin-Teodor Ciurea (management industrial),

ºefi de lucrãri; Sorin Popenþiu (tehnologie electronicã ºi fiabilitate), ºef de lucrãri

suplinitor; Silvia Catanã, Dobra Georgescu, Liliana Verban ºi Silvia-Eugenia

Bontaº (matematici I), Marius Mateescu, Iustina Rãdoi ºi Victoria Stanciu

(matematici II), Corina Grosu ºi Adirana Palade (matematici III), Mihai Diaconu

(pedagogie-psihologie) ºi Pavel P. Popescu (filosofie), lectori; Alexandru Gheorghe

(filosofie), lector suplinitor; Ileana Popa-Bãdãran, Georgeta Ivan, Elvira-Camelia

Tanasie, Mihaela Preda-Testiban ºi Eugenia Pãtârniche (hidraulicã ºi maºini

hidraulice), Florentina Bunea, Tomiþã Vasile, Ion-Aurel Cristescu, Magdalena-

Daniela Toda, Dana Florea ºi Elena-Alina Suciu (matematici I), Anca-Veronica

Ion (matematici II), Luminþa Suse (matematici III), Constanþa Dascãlu, Daniel

Marica, Constantin Neguþu ºi Ofelia Trãistaru (fizicã), Lorina-Cristina Negreanu,

Cornel Popescu ºi Camelia Zlotea (calculatoare), Ionel-Dãnuþ Manea, Luigi

Bogdan, Gabriel Dima, Mihai-Adrian Ionescu, Lucian-Constantin N. Jurubiþã,

Florin Mitu ºi Dãnuþ Manea (dispozitive, circuite ºi aparate electronice), Dan

Galaþchi, Georgel Savu, Mugur Andreescu ºi Adriana Dumitraº (radiocomunicaþii,

telefonie ºi transmisiuni de date), Cezar-Cristian Trâmbiþaº ºi Radu-Cristian Popa

(electrotehnicã), Niculina Ignat (telecomenzi ºi electronicã în transporturi),

Constantin Ilaº, Florin Ciuprina, Mircea-Valentin Burtea ºi Ion Radu (maºini,

materiale ºi acþionãri electrice), Gabriela-Loria Stoia (pedagogie-psihologie),

Constantin-Alexandrescu (educaþie fizicã), Claudia Tiºtere ºi Mihaela Iliescu

(tehnologia construcþiilor de maºini), Gabriel-Cornel Anghelache ºi Cristian-

Mircea Chiorãscu (autovehicule rutiere), Luminiþa-Daniela Constantinovici,

Constantin Bulac, Virgilius-Ionel Dumbravã ºi Adriana Truºcã (electroenergeticã),

Marcel-Marian Stanciu, Constantin Ilaº, Viorel Petre ºi Dan Olaru (mãsuri ºi aparate

electrice), Valentin Apostol (termotehnicã), Petre Chipurici (tehnologia substanþelor

organice ºi compuºilor macromoleculari), Ion Tãnãsescu (filosofie), Victor Iliescu

ºi Dumitru Cãruntu (mecanicã), Doina Comaneþchi ºi Elena Savu (limbi moderne),
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Ciprian-Ion Gh. Rizescu ºi Adrian-Titi M. Pascu (mecanicã fizicã), Iulian C. Cioantã

(organe de maºini ºi tribologie), Daniela Dumitru ºi Claudia Tistere (tehnologia

materialelor ºi sudurã), Antoaneta-Victoria Folea (ºtiinþa ºi ingineria materialelor

oxidice), Gheorghe Manea ºi Dumitru-Radu Stanciu (management industrial), Emil

Jascu ºi Aurelin Sarca (maºini electrice), Daniel Dupleac, Tiberiu Apostol, Roxana

Pãtraºcu, Corneliu-Ciprian Chirnoagã ºi Alexandru Lupea (centrale electrice),

ªtefan-Adrian Mamolea ºi Daphne Popescu (electronicã aplicatã), Doru Becheanu

(maºini agricole), Irina-Carmen Andrei, Adrian-Mihail Stoica (aeronave ºi instalaþii

de bord), Diana-Marinela Pelinescu ºi Elena-Narcisa Popescu (geometrie

descriptivã ºi desen), Gelu Costin (metale ºi aliaje neferoase), Donel Basuc

(deformãri plastice), Anna Nocivin (metalurgie fizicã ºi tratamente termice),

Bogdan-ªtefan Bjola, Daniel Kraiter ºi Teodoru ªtefan (chimie fizicã aplicatã ºi

electrochimie), Florin-Paul Stanciu (material rulant de cale-feratã) ºi Viorel Berbece

(echipament termomecanic clasic ºi nuclear), asistenþi; Cristian-Radu Popa

(electroenergeticã), Octavian Evghenide ºi Rãzvan Onofrei (inginerie chimicã),

Alina Bãdãnoiu (tehnologia silicaþilor ºi compuºilor oxidici), Traian-Laurenþiu

Viºan (radiocomunicaþii, telefonie ºi transmisiuni de date), Lucian-Constantin

Jurubiþã (dispozitive, circuite ºi aparate electronice), Mihaela Davidescu

(automaticã ºi informaticã industrialã), Elena Savu ºi Rodica-Aurora Stoica (limbi

moderne), Carmen-Anca Safta (hidraulicã ºi maºini hidraulice), Ileana-Florica

Petrescu (tehnologie chimicã anorganicã) ºi Daniela Dumitru (tehnologia

materialelor de sudurã), asistenþi suplinitori; Sanda-Carmen Georgescu, Florentina

Hãlmãjan, Daniela Nistoran ºi Lidia Tânjalã (Diniþã) (hidraulicã ºi maºini

hidraulice), Cristina Amza, Cãtãlin Floriºtean, Gabriel Hera, Adrian Cerchia,

Camelia-Florina Zlatea, Cristina Soviany ºi Cristian Gheorghe (calculatoare),

Elena-Alina Suciu ºi Nicoleta-Virgina Bâlã (matematici I), Fontaine-Ionuþ Ciocan

ºi Lucian Man (matematici II), Radu Ispãºoiu, Domniþa-Cãtãlina Marinescu, Liliana

Preda, Ioana-Anca Rusu ºi Tudor ªtefãnescu (fizicã), Dragoº Paraschiv ºi Alexandru

Lupea (centrale electrice), Anca-Elena Cojocaru-Greblea (chimie fizicã aplicatã

ºi electrochimie), Mãdãlin-Gabriel Catanã (tehnologia cosntrucþiilor de maºini),

Gabriel Muºuroi ºi Edmond Maican (maºini agricole), Ovidiu Grigore (electronicã

aplicatã), Simona-Iuliana Brãdãþean, Alexandru Croicu, Liliana Enache,

Daniela-Andreia Hanomolo, Cristian Nis, Dimitrie-Cristian Popescu, Otilia

Popescu ºi Florina-Claudia Rãdulescu (automaticã ºi informaticã industrialã),

Cristian Gheorghe (calculatoare de proces), Mircea Iliescu (radiocomunicaþii,

telefonie ºi transmisiuni de date), Cãtãlin-Ioan Serpe ºi Claudiu-Valentin Suciu

(organe de maºini ºi tribologie), Daniel-Florian Miron (motoare cu ardere internã),

Petriºor-Gabriel Peiu (telecomenzi ºi electronicã în transporturi),

Florian-Silviu-Gabriel Ciocârdel ºi Tiberiu Bãrbat (aeronave ºi instalaþii de bord),

Elena-Silvia Picioreanu (chimie analiticã ºi analizã instrumentalã) ºi Nicolae Dan
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(maºini, materiale ºi acþionãri electrice), preparatori; Valeria-Diana Pãun

(politologie-istorie), Marian Gâdea, Radu Miculescu ºi Rãzvan-Alin Statnoianu

(matematici II), Ioan-Lucian Munteanu, Ioana-Daniela Plãviþu, Mariana-Andreea

Balaci, Ionuþ Puicã, Ruxandra Atasiei ºi Mihãilã-Tudor Tãrãbãºanu (fizicã),

Sorin-Andrei Spânoche (dispozitive, circuite ºi aparate electronice), Rãzvan-Ionuþ

Duplac (centrale electrice), Silviu Cãlinoiu, Silviu-Iulian Niculescu, Dan Dinescu,

Dragoº Lungeanu, Mihai Aniþescu ºi Diana Raiciu (calculatoare), Paul Munteanu

(calculatoare de proces ºi automatizãri), Dumitru-Gabriel Polgar ºi Mugur-Florin

Tolea (hidraulicã ºi maºini hidraulice), Mircea Agapie, Valentin-Marius Panduru,

Iulian Marin ºi Dimitrie-Cristian Popescu (automaticã ºi informaticã industrialã),

Petriºor-Gabriel Peiu (telecomenzi ºi electronicã în transporturi), Daniel

Pârcãlãboiu (tehnologie electronicã ºi fiabilitate), Dan Istrate (maºini agricole),

Gabriel Preda, Aniºoara-Tatiana Georgescu, Cristian Golovanov, Mihai-Teodor

Lãzãrescu, ªtefan-Cornel Petrache ºi Costin ªoit-Vizante (electrotehnicã),

Sorel-Silvestru Stan ºi Vlad-Gabriel Grigore (electronicã aplicatã), Aristel-Emil

Nan (rezistenþa materialelor), Oana Rãdãvoi (termotehnicã), Iulian-Doroftei

Calinov ºi Cristian-Emil Neagoe (maºini, materiale ºi acþionãri electrice),

Ioan-Alexandru Ionescu (mãsuri ºi aparate electrice), Lucian Bogatu, Adina-Raluca

Balenty ºi Dan Rusu (mecanicã finã), Ioana-Iuliana Hoisescu (management

industrial), Aurel-Cristian Boscornea (tehnologia substanþelor organice ºi

compuºilor macromoleculari) ºi Constantin Gheorghe (metalurgia metalelor

neferoase ºi prepararea minereurilor), preparatori suplinitori.

În anii 1990-1992, urmãtoarele cadre didactice de la Institutul Politehnic

au fost primite în Academia Românã: – în 22 ianuarie 1990, profesorii A.T. Balaban,

Gheorghe Buzugan, Constantin N. Dinculescu, Mihai Corneliu Drãgãnescu ºi Petru

George Spacu, în calitate de membri tiulari; – în 03 iulie 1990, profesorii Gheorghe

Bãrãnescu ºi Nicolae Tipei au fost repuºi în drepturi ca membri corespndenþi, iar

profesorii Negoiþã Dãnãilã ºi Dionisie Germani (Ghermani) au fost repuºi în

drepturi (post mortem) ca membri de onoare; – în 13 noiembrie 1990, profesorii

V.N.G. Constantinescu ºi Dan Dascãlu, în calitate de membri corespondenþi; –în

31 ianuarie 1991, Traian Lalescu ca membru titular (post mortem); – în 9 martie

1991, profesorii Mircea Desideriu Banciu, Gleb Drãgan ºi Alexandru Timotin în

calitate de membri corespondenþi; – în 18 decembrie 1991, profesorii Petre Stoica

ºi Andrei Þugulea în calitate de membri corespondenþi ºi profesorii V.N.G.

Constantinescu ºi Constantin I. Aramã în calitate de membri titulari.

Începând cu anul universitar 1992/1993 au fost numiþi urmãtorii profesori

consultanþi: Ioan-Arsene Badea, Lucian Floru, Iuliu Pogany, Alexandru Spãtaru

ºi Mircea Târnoveanu.

În anul 1992 urmãtoarele cadre didactice ale Institutului Politehnic din

Bucureºti au fost transferate la alte unitãþi: Paraschiv Balea, Alexandra Colojoarã
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ºi Vasile Brânzãnescu, conferenþiari; Valentin Mureºan, Dumitru Nicodim,

Cristian-Radu Pârlog, Ovidiu-Rene Rohan, Cornelia Racoveanu ºi Claudia Lungu,

ºefi de lucrãri; Gheorghe Potcovaru, lector; Lucian-Constantin Jurubiþã, Cãtãlin

Agache, Ioan Berechet, Maria Joiþa, Jeana Gheorghiu, Petru ªtiucã, ªerban Ghenu,

Mihai Cãilean, Laurenþiu Pascu, Mihaela-Liliana Martinescu ºi Remus Dãineanu,

asistenþi; Adrian Cerchina ºi Mihai Criºan, preparatori.

S-au pensionat urmãtoarele cadre didactice: Ioan-Arsenie Badea,

Eremia-Eugen Barbu, Ionel Gavrilaº, Constantin Mocanu, Iuliu Pogany ºi Mircea

Târnoveanu, profesori; Victor Surugiu, conferenþiar; Claudia Lungu, Ion Lungu

ºi Vasile ªerban, ºefi de lucrãri; Eufrosina Kraft ºi Ana-Maria Lupu, asistenþi.

A fost desfãcut contractul de muncã ºefului de lucrãri Virgil-Aurel Candrea.

Prin ordinul Ministerului Învãþãmântului ºi ªtiinþei nr. 3857 din 2 martie

1992 s-a înfiinþat la Institutul Politehnic din Bucureºti. Catedra UNESCO de ªtiinþe

Inginereºti (cu un post de ºef de catedrã, un post de profesor, un post de conferenþiar,

un post de ºef de lucrãri ºi trei posturi de asistenþi, un post de secretarã-dactilografã

poliglotã), care a dat patru burse de doctorat pe o duratã de trei ani. Începând cu

data de 1 octombrie 1992 profesorul Aureliu Leca a fost numit profesor UNESCO

ºi ºef al Catedrei UNESCO de ªtiinþe Inginereºti.

Absolvenþilor Academiei „ªtefan Gheorghiu” li s-a acordat de cãtre

Ministerul Învãþãmântului ºi ªtiinþei, în februarie 1992, ultimul termen (30 iunie

1992) pentru a-ºi susþine examenele de diferenþã, ca sã mai poatã preda studenþilor

Institutului Politehnic din Bucureºti.

În iunie 1992, conf. Dan-Petre Geanã îºi reia activitatea ca ºef al Catedrei

de Chimie Fizicã Aplicatã ºi Electrochimie.

S-au fãcut urmãtoarele numiri pentru conducerea colegiilor tehnice pentru

ingineri (învãþãmânt de scurtã duratã, de trei ani): – conf. Istvan Sztojanov a fost

numit director al Colegiului Tehnic de Profil Electric; – conf. Gheorghe Amza a

fost numit director al Colegiului Tehnic de Profil Mecanic; – conf. Corneliu

Tãrãbãºanu-Mihãilã a fost numit director al Colegiului Tehnic de Profil Chimic.

Acordarea titlului ºtiinþific de doctor în domeniul ingineriei în România, a

avut loc începând cu deceniile al III lea ºi al IV lea ale secolului al XX lea, atât la

ªcoala Politehnica din Bucureºti, cât ºi la la ªcoala Politehnica din Timiºoara.

Aceastã activitate a continuat în cadrul Politehnicii din Bucureºti ºi al Politehnicii

din Timiºoara.

Institutul Politehnic din Bucureºti, care provine din Politehnica din Bucureºti

în urma “reformei” învãþãmântului din anul 1948, existã ca unitate de învãþãmânt

superior pânã la sfârºitul anului 1992 (44 de ani). În anul 1953 (hotãrârea Consiliului

de Miniºtri nr. 2471 din 25 iulie 1953) s-a aprobat “Regulamentul de organizare

ºi îndrumare a aspiranturii”, asemãnãtoare învãþãmântului din URSS. În anii

1964-1965 se revine la forma de învãþãmânt de doctorat existentã înainte de anul
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1948. Cadrele didactice cu o activitate ºtiinþificã deosebitã au primit dreptul de

conducere de doctorat ºi pe parcursul existenþei Institutului Politehnic din Bucureºti.

Au fost acordate, în medie, 100-105 titluri de doctor pe an sub conducerea acestora.

Din deceniul al ºaptelea ºi la începutul deceniului al optelea ale secolului al

XX lea, conducãtori de doctorat, pentru specializãrile existente, au fost:

- Tehnologia chimicã organicã, profesorii Costin Neniþescu, Ecaterina

Ciorãnescu- Neniþescu, Margareta Avram, Ileana Necºoiu ºi Alexandru Balaban;

- Chimia ºi tehnologia materialelor, profesorii ªerban Solacolu, Ion Teoreanu

ºi Radu Dinescu;

- Tehnologia chimicã anorganicã, profesorii Tudor Ionescu, Coriolan

Drãgulescu, Petru Spacu ºi Eugen Pincovschi;

- Instalaþii electrochimice, profesorii Ion Atanasiu, Constantin Firoiu ºi Iosif

Auslander;

- Tehnologia proceselor pirogene, profesorii Isac Blum, Ion ªtefãnescu ºi

Dumitru Ionescu

- Procese ºi aparate în industria chimicã, profesorii Emilian Bratu, Mihail

Raul, Octavian Florea ºi Gheorghiþa Jinescu;

- Coroziune, profesorii Ion Atanasiu, Constantin Firoiu ºi Octavian

Radovici;

- Chimie analiticã, profesorii Virgil Armeanu ºi Francisc Albert;

- Tehnologia medicamentelor ºi produselor farmaceutice, profesorul

Ecaterina Ciorãnescu-Neniþescu

- Chimie ºi tehnologie macromolecularã, profesorii Ion Zugrãvescu, Ozias

Solomon, Mihai Dimonie, Felicia Stoenescu (Institutul Central de Cercetãri în

Chimie) ºi Tãnase Volintiru (Institutul Central de Cercetãri în Chimie);

- Chimie ºi tehnologia sticlei, profesorul Petru Baltã;

- Tehnologia sintezei organice de bazã, profesorii Iosif Drumaº, Mihai

Dionisie ºi Victor Pãrãuºanu;

- Chimie fizicã industrialã, profesorul Solomon Sternberg;

- Chimie nuclearã ºi materiale nucleare, profesorul Iulia Georgescu;

- Metalurgie fizicã, profesorii Traian Negrescu, ªtefan Mantea, Suzana

Gâdea ºi Nicolae Geru;

- Siderurgie, profesorii Alexandru Rãu, Iosif Tripºa ºi Silvia Vacu;

- Prepararea minereurilor, profesorii Gheorghe Vanci ºi Florea Oprea;

- Metalurgia metalelor neferoase, profesorii Florea Oprea, Moise Ienciu,

Teodor Segãrceanu ºi Nicolae Pãtraºcu;

- Turnãtorie, profesorul Laurenþie Sofronie;

- Deformarea plasticã a metalelor, profesorul Iancu Drãgan;

- Utilaj tehnologic (chimic ºi metalurgic), profesorii Mihai Renert ºi Neculai

Murguleþ ;
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- Utilaj metalurgic, profesorii Neculai Murguleþ ºi Iancu Drãgan;

- Utilaj chimic, profesorii Mihai Renert ºi Valeriu Jinescu;

- Agregate ºi instalaþii tehnologice metalurgice, profesorul Neculai

Murguleþ;

- Motoare cu combustie internã, profesorii Constantin Aramã, Lazãr

Stoicescu, George Bãrãnescu, Berthold Grunwald ºi Adrian-Cãlin Vasilescu;

- Termotehnicã ºi maºini termice, profesorii Lazãr Stoicescu, Alexandru

Dãnescu ºi Victor Pimsner;

- Maºini de lucru (Maºini unelte ºi scule), profesorii Emil Botez, Mihai

Popov ºi Aurel Oprean;

- Organe de maºini, profesorii Gheorghe Manea, Mustafa R. Mustafa ºi

Dan Pavelescu;

- Teoria mecanismelor, profesorii Radu Bogdan, Dumitru Mangeron

(Institutul Politehnic din Iaºi), Nicolae Manolescu, Cristian Pelecudi, Dumitru

Tutunaru ºi Radu Voinea;

- Tehnologia Construcþiilor de Maºini, profesorii Emil Botez, ªtefãnuþã

Enache, Ionel Gavrilã, Constantin Popovici, Voicu Tache ºi Constantin Ciocârdia;

- Rezistenþa materialelor, profesorii C.C. Teodorescu, Gheorghe Buzdugan

ºi Maty Roll Blumenfeld;

- Mecanicã tehnicã, profesorii Radu Voinea, Mihai Sarian, Gabriela Þiþeica

ºi Alexandru Stoenescu;

- Lubrificaþie, profesorii Nicolae Tipei, Virgiliu Nicolae Constantinescu ºi

Dan Pavelescu;

- Cazane de Abur, profesorii Mircea Postelnicescu ºi ªtefan Gheorghiu;

- Turbine cu Abur, profesor Alexandru Seleºteanu;

- Mecanicã Finã, profesor Traian Demian;

- Tehnologia metalelor, profesor Dolphi Drimer;

- Aerodinamicã, profesorii Elie Carafoli, Nicolae Tipei, Paul Ioanid, Virgiliu

Nicolae Constantinescu ºi Florin Zãgãnescu (INCREST);

- Mecanica maºinilor aeriene, profesor Nicolae Tipei;

- Procese termice în motoare cu reacþie, profesor Victor Pimsner;

- Construcþia maºinilor aeriene, profesor Petre Augustin;

- Aerodinamicã, mecanica fluidelor ºi construcþii aerospaþiale, profesorii

Elie Carafoli, Virgiliu Nicolae Constantinescu, Petre Augustin ºi Mihai M. Niþã;

- Transporturi feroviare, profesorii Dumitru Ionescu, Cornel Severineanu

ºi Nicolae Marinescu;

- Automobile ºi tractoare, profesorii Constanti Ghiulai ºi Chiriac Vasiliu;

- Locomotive ºi vagoane, profesor Ion Zãgãnescu;

- Locomotive Diesel ºi tracþiunea trenurilor, profesor Alexandru Popa;
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- Mecanisme, organe de maºini ºi tribologie, profesorii Dan Pavelescu,

Virgiliu Nicolae Constantinescu, Cristian Pedelcudi, Viorel Micloºi ºi Dolphi

Drimer;

- Tehnica transporturilor, profesor Paul Frâncu;

- Maºini agricole, profesor Marcel Segãrceanu;

- Tehnologia construcþiilor de maºini agricole, profesor Constantin

Ciocârdia;

- Maºini electrice, profesorii Ion S. Gheorghiu, Alexandru Fransua,

Constantin Bãlã, Gheorghe Hortopan, Vasile Nedelcu ºi Constantin Apetrei;

- Bazele teoretice ale electrotehnicii, profesorii Remus Rãduleþ, Ion S.

Antoniu, Alexandru Timotin, Andrei Þugulea, Marius Preda ºi Constantin Mocanu;

- Mãsurãri electrice, profesorii Alexandru Popescu, Ion S. Antoniu,

Alexandru Timotin ºi Andrei Þugulea;

- Aparate electrice, profesor Gheorghe Hortopan;

- Materiale electrotehnice, profesor Alfons Ifrim;

- Maºini, aparate ºi acþionãri electrice, profesorii Constantin Bãlã,

Gheorghe Hortopan ºi Alexandru Fransua;

- Electrotehnicã, profesorii Alexandru Timotin, Andrei Þugulea, Constantin

Mocanu ºi Marius Preda

- Fizicã tehnicã, profesorii Ion I. Agârmiceanu, Dumitru Bârcã – Gãlþeanu,

Ioan M. Popescu ºi Alexandru Ciºman (Institutul Politehnic din Timiºoara);

- Centrale electrice, profesorii Constantin Dinculescu, Nicolae Dãnilã ºi

Nicolae Gheorghiu;

- Reþele ºi sisteme electrice, profesorii Martin Bercovici, Arie A. Arie ºi

Eugeniu Potolea;

- Hidraulicã teoreticã, profesorii Dumitru Dumitrescu, ªtefan Zarea ºi

Alexandru George Diacon;

- Electroenergeticã, profesorii Remus Rãduleþ, Martin Bercovici, Paul Dima

ºi Eugeniu Potolea;

- Maºini hidraulice, profesorul Dorin Pavel;

- Hidroenergeticã, profesorii Dorin Pavel, Alexandru George Diacon,

Dumitru Dumitrescu ºi Julieta Florea;

- Termoenergeticã, profesorii Constantin Dinculescu, Ioan Carabogdan ºi

Adrian Cãlin Vasilescu;

- Tehnica tensiunilor înalte, profesor Gleb Drãgan;

- Energeticã, profesorii Martin Bercovici, Ion Stãncescu ºi Mihai Petcu

(Institutul de Cercetãri Electrotehnice);

- Termoficare, profesorii Ion Stãncescu ºi Nicolae Dãnilã;

- Organizarea ºi planificarea întreprinderilor, profesorii Emil Mitescu, Ion

Stãncescu, Tudor Homoº ºi Ion Stãncioiu;
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- Ciberneticã industrialã, profesor ªtefan Bârlea;

- Electronicã, profesorii Tudor Tãnãsescu, Gheorghe Cartianu, Mihai

Drãgãnescu, Vasile Cãtuneanu ºi Mircea Petrescu;

- Circuite electronice, profesor Mihai Corneliu Drãgãnescu;

- Electronicã industrialã, profesor Gheorghe Cartianu;

- Radiotehnicã ºi radiocomunicaþii, profesorii Gheorghe Cartianu,

Alexandru Spãtaru, George Rulea, Edmond Nicolau ºi Mugur Sãvescu;

- Telefonie-telegrafie, profesorii Sergiu Condrea, Adelaida Mateescu,

Nicolae Marinescu ºi Paul Postelnicu;

- Electronicã aplicatã, profesorii Gheorghe Cartianu, Alexandru Spãtaru,

Ion Teodorescu ºi Vasile Cãtuneanu;

- Dispozitive electronice, profesorii Mihai-Corneliu Drãgãnescu ºi Vasile

Cãtuneanu;

- Automatizãri în procesele electrice, profesorii Corneliu Penescu, Matei

Marinescu ºi Sergiu Cãlin;

- Fiabilitatea elementelor ºi sistemelor, profesorii Vasile Niþu, Felician

Dumitru Lãzãroiu, Vasile Cãtuneanu, Adrian Petrescu ºi Simion Florea;

- Automatizãri în procese termomecanice, profesor Simion Florea;

- Automatizãri, profesorii Nicolae Rucoveanu ºi Nicolae Sprânceanã;

- Automatizãri ºi telecomenzi, profesori Sergiu Cãlin, Nicolae Racoveanu

ºi Nicolae Sprânceanã;

- Calculatoare electronice, profesorii Corneliu Penescu, Edmond Nicolau,

Adrian Petrescu ºi Mircea Stelian Petrescu.

În perioada 1975-1990, Facultatea de Chimie de la Universitatea din

Bucureºti a fost transferatã la Institutul Politehnic, unde împreunã cu Facultatea

de Chimie Industrialã au format Institutul Naþional de Chimie în cadrul Institutului

Politehnic din Bucureºti. Tot atunci s-au stabilit specializãrile ºi conducãtorii de

doctorat pentru domeniul chimiei, anume:

- Chimie organicã, profesorii Gheorghe Vasiliu, Felicia Cornea ºi Mircea

Iovu;

- Chimie ºi tehnologia materialelor de construcþii ºi chimia fizicã a

silicaþilor, profesorii Petru Baltã ºi Ion Teoreanu;

- Chimia organicã-sinteze organice, profesor Nicolae Bãrbulescu;

- Chimia anorganicã, profesorii Petru Spacu, Marta Stan ºi Constanþa

Gheorghiu;

- Chimie ºi tehnologie anorganicã, profesorii Eugen Pincovschi, Constanþa

Gheorghiu ºi Dumitru Negoiu;

- Petrochimie ºi carbochimie, profesorii Dumitru Ionescu ºi Ion V.

Nicolescu;

- Ingineria proceselor chimice, profesorii Raul Mihail, Emilia Bratu ºi

Octavian Floarea;
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- Chimie analiticã, profesorii Gr. Popa, Constantin Luca ºi Gheorghe

Baiulescu;

- Chimie fizicã, profesorii Ilie Murgulescu, Florica Bãrbulescu, Rodica

Vâlcu ºi Victor Sahini;

- Electrochimie, profesorii Ilie Murgulescu, Florica Bãrbulescu ºi Octavian

Radovici;

- Cinetica chimicã termicã, fotochimicã ºi radiochimicã, profesor Ilie

Murgulescu;

- Cinetica chimicã ºi analiza fizico-chimicã, profesor Tatiana Oncescu;

- Biochimie, profesorii Eugen Macovschi ºi Constantin Rabega;

- Chimie anorganicã-structura combinaþiilor anorganice, profesor Dumitru

Negoiu;

- Legãtura chimicã ºi structura molecularã, profesorul Victor Sahini;

- Chimie anorganicã – chimia combinaþiilor complexe, profesor Maria

Brezeanu;

- Cinetica chimicã ºi catalizã, profesor Eugen Segal;

- Radiochimie, profesor Jean Pãun;

- Agrochimie, profesor David Davidescu;

- Protecþia calitãþii apelor ºi epurarea apelor reziduale, profesor Ionel

Constantinescu

În anul 1991, Comisia Superioarã de Atestare a Ministerului Învþãmântului

ºi ªtiinþei, a aprobat urmãtorii 197 conducãtori ºtiinþifici – în cadrul învþãmântului

de doctorat- pe ramuri de ºtiinþã ºi specializãri în cadrul Institutului Politehnic din

Bucureºti:

- Analiza Complexã, profesor Octavian Nicolae Stãniºilã;

- Analiza Numericã; Mecanica mediilor continue, profesor Dorel

Homentcovschi;

- Geometrie algebricã, conferenþiar Vasile Brânzãnescu;

- Cristale lichide, profesor Cornelia Moþoc;

- Chimie fizicã, profesorii Octavian Radovici,Ortansa Landauer,

conferenþiarii Dana Geanã ºi Aurelia Meghea;

- Chimie analiticã, profesor Constantin Luca;

- Chimia organicã, profesorii Alexandru Balaban, Florin Badea, Sorin

Roºca, Mircea Gheorghiu, Iuliu Pogany;

- Chimia organicã; Biotehnologie, profesor Mircea Banciu;

- Catalizatori ºi procese catalitice eterogene, profesor Emilian Angelescu;

- Electrochimie; Chimie fizicã, conferentiar Theodor Viºan;

- Chimie nuclearã ºi materiale nucleare, profesor Iulia Georgescu;

- Logicã ºi praxeologie, profesor Cornel Popa;

- Filosofia culturii, profesor Ionel Achim;
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- Economie politicã, profesorii Nicolae Bãdilã, Florin Hutira, Eugen

Prahoveanu;

- Electrotehnica teoreticã, profesorii Alexandru Timotin, Andrei Þugulea,

Constantin Mocanu, Marius Preda, Cezar Flueraºu, Fãnicã Spinei;

- Electrotehnica teoreticã; Conversia energiei, profesor Paul Cristea;

- Electrodinamica aplicatã, profesorii Florin Manea, Augustin Moraru,

Horia Gavrilã;

- Conversia energiei; Acþionãri electrice, profesor Aurelian Crãciunescu;

- Acþionãri electrice, profesorii Alexandru Fransua, Rãzvan Mãgureanu ºi

Galan Nicolae;

- Maºini electrice, profesorii Constantin Bãlã ºi Constantin Rãduþi;

- Aparate electrice, profesor Gheorghe Hortopan ºi conferenþiar Vasile

Truºcã;

- Mãsurãri electrice, profesor Constantin Iliescu;

- Materiale electrotehnice, profesorii Alfons Ifrim, Vasile Panaite ºi

conferenþiar Petre Notingher;

- Termoenergetica; Energetica nuclearã, profesor Nicolae Dãnilã;

- Termoenergeticã, conferenþiar Victor Athanasovici;

- Centrale termoelectrice, profesor Constantin Moþoiu ºi conferenþiar Virgil

Muºatescu;

- Energetica nuclearã, profesor Aurel Leca;

- Electroenergetica, profesorii Gleb Drãgan, Arie Arie, Gheorghe Iacobescu,

Eugen Potolea, Pavel Buhuº, Dorin Cristescu ºi Dumitru Cezar Ionescu;

- Fiabilitate în energeticã, profesor Vasile Nitu;

- Hidraulicã ºi mecanica fluidelor, profesorii Petre Roman ºi Dan Ionescu;

- Hidroenergeticã, profesor Alexandru Diacon;

- Hidraulicã, maºini, acþionãri electrice, profesorii Ion Seteanu ºi Mircea

Cazacu;

- Hidraulicã, maºini, acþionãri ºi instalaþii, conferenþiar Nicolae Vasiliu;

- Management industrial, profesor Ion Stãncioiu ºi conferenþiarii Dan

Ardelea ºi Adrian Gheorghe;

- Sisteme automate ºi optimizãri, profesor Vlad Ionescu ºi conferenþiar

Corneliu Popeea;

- Automatizãri, profesorii Sergiu Cãlin, Ioan Dumitrache, Mihai Tertiºco,

Gabriel Ionescu ºi conferenþiarii Dumitru Popescu, Traian Ionescu, Radu Dobrescu,

Petre Stoica, Theodor Borangiu;

- Calculatoare electronice, profesorii Adrian Petrescu, Mircea Petrescu, ºi

conferenþiarii Cristian Giumala, Nicolae Þãpuº ºi Trandafir Moisa;

- Radiotehnicã ºi radiocomunicaþii, profesorii Edmond Nicolau, George

Rulea, Ioan Constantin ºi Dumitru Stanomir;
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- Telecomunicaþii; Radiotehnicã ºi radiocomunicaþii, profesorii Adelaida

Mateescu ºi Mugur Sãvescu;

- Telecomunicaþii, profesor Ion Bãnicã;

- Electronicã; Fiabilitate, profesor Vasile Cãtuneanu;

- Electronicã, profesor Alexandru Spãtaru, Ion Teodorescu, Radu Zaciu,

Adrian Murgan, Marius Guran ºi conferenþiar Victor Neagoe;

- Electronicã; Dispozitive ºi circuite electronice; Microelectronicã, profesor

Mihai Drãgãnescu;

- Dispozitive ºi circuite electronice; Optoelectronica, profesor Andrei Silard;

- Microelectronicã, profesor Dan Dasãlu ºi conferenþiari Adrian Rusu, Anton

Manolescu, Marcel Profirescu ºi Anca Manolescu;

- Optoelectronicã; Materiale electronice, profesor Ovidiu Iancu;

- Materiale pentru electronicã, profesor Marin Drãgulinescu;

- Fizicã tehnicã, profesorii Ioan M. Popescu, Traian Creþu ºi Paul Sterian;

- Motoare cu ardere internã, profesorii Constantin Aramã, Nicolae

Apostolescu ºi Dinu Taraza;

- Termotehnicã, maºini termice ºi frigorifice, profesor Vsevold Radcenco

ºi Stoian Petrescu;

- Utilaj tehnologic, profesorii Valeriu Jinescu, Gheorghe Iordache ºi

conferenþiar Radu Iatan;

- Generatoare de abur clasice ºi nucleare, profesorii Marcel Postelnicescu,

Nicolae Pãnoiu ºi conferenþiar Constantin Neaga;

- Mecanicã finã; Roboþi industriali, profesor Traian Demian;

- Mecanicã finã, profesorii Dumitru Tudor ºi Constantin Micu;

- Roboþi industriali; Teoria mecanismelor, profesor Radu Bogdan;

- Roboþi industriali, profesor Ion Simionescu;

- Teoria mecanismelor, profesor Iosif Tempea;

- Tribologie, profesorii Dan Pavelescu ºi conferenþiarul Andrei Tudor;

- Organe de maºini, profesor Gheorghe Rãdulescu;

- Organe de maºini; Tribologie, profesor Mircea Pescovici;

- Turbine cu abur ºi gaze, conferenþiar Ion Iordache;

- Rezistenþa materialelor, elasticitate ºi plasticitate, profesorii Gheorghe

Buzdugan, Matty Blumenfeld ºi Ioan Constantinescu;

- Vibraþiile sistemelor elastice, profesor Mircea Radeº;

- Tehnologia construcþiilor de maºini, profesorii Constantin Ciocârdia, Voicu

Tache, Aurel Brãgaru, Aurel Sturzu ºi conferenþiar Marian Gheorghe;

- Maºini unelte ºi scule, profesorii Aurel Oprean, Constantin Ispas ºi

Constantin Minciu;

- Utilajul ºi tehnologia sudãrii; Tehnologia materialelor, profesorii Viorel

Micloºi ºi Gheorghe Zgurã;
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- Mecanicã tehnicã; Biotehnologie, profesor Radu Voinea;

- Mecanicã tehnicã, profesorii Dumitru Voiculescu, Eugen Deciu ºi Aurelian

Stan;

- Biotehnologie, conferenþiar Mihai Nicu;

- Maºini agricole, profesorii Marcel Segãrceanu ºi Pavel Babiciu;

- Automobile ºi tractoare, profesorii Aurel Stoicescu, Aurel Negruº ºi

Gheorghe Frãþilã;

- Locomotive ºi vagoane, profesor Alexandru Popa;

- Telecomenzi în transporturi, profesor Corneliu Alexandrescu;

- Tehnica transporturilor, profesor ªerban Raicu;

- Structuri de aviaþie ºi aeroelasticitate, profesor Augustin Petre;

- Dinamica zborului aerospaþial; Motoare cu reacþie, profesor Mihai Niþã;

- Aerodinamica ºi mecanica fluidelor; Lubrificaþie, profesor Virgiliu Nicolae

Constantinescu;

- Aerodinamica ºi mecanica fluidelor, Motoare cu reacþie, profesor Corneliu

Berbente;

- Aerodinamica ºi mecanica fluidelor; Lubrificaþie, profesor Stelian

Gãletuºe;

- Automatizarea aparatelor de zbor, profesor Nicolae Racoveanu;

- Siderurgie, profesorii Iosif Tripºa ºi Ioan Dragomir;

- Metalurgie fizicã, profesorii Nicolae Geru, Maria Petrescu ºi Constantin

Dumitrescu;

- Turnarea metalelor, profesor Laurenþiu Sofroni ºi conferenþiari Voicu

Brabie ºi Iulian Ripoºan;

- Metalurgia metalelor neferoase, profesorii Nicolae Petrescu, Dragoº Taloi

ºi conferenþiar Nicolae Panait;

- Deformãri plastice ºi tratamente termice, profesorii Nicolae Dulãmiþã,

Emil Florian, Vasile Popescu ºi Eugen Cazimirovici;

- Agregate ºi instalþii tehnologice metalurgice, profesorii Nicolae Murguleþ

ºi Iulian Oprescu;

- Tehnologie chimicã organicã, profesor Victor Pãrãuºanu;

- Tehnologie chimicã anorganicã, profesorii Eugen Pincovschi ºi Ionel

Constantinescu;

- Procese ºi aparate în industria chimicã, profesor Octavian Floarea;

- Procese ºi aparate în industria chimicã; Ingineria proceselor chimice,

profesor Gheorghiþa Jinescu;

- Biotehnologie, conferenþiar Ovidiu Muntean;

- Chimia ºi tehnologia polimerilor, profesor Mihai Dimonie ºi conferenþiar

Sorin Vasilescu;

- Tehnologiile intermediarilor ºi coloranþilor, profesor Lucian Floru ºi

conferenþiar Cornel Tãrãbãºanu;
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- Chimia ºi tehnologia silicaþilor ºi compuºilor oxidici, profesorii Ion

Teoreanu ºi Petru Baltã ºi conferenþiar Maria Georgescu;

- ªtiinþa materialelor, conferenþiar Octavian Iordache;

- Tehnologie carbochimicã ºi procese pirogene, profesor Frumuzache Barca;

- Chimie nuclearã ºi materiale nucleare, profesor Iulia Georgescu.

În anul urmtor (1992) s-au revizuit specializãrile, care au fost reduse ca

numãr de la 98 la 74 ºi au primit dreptul de a fi conducãtori de doctorat numai

profesorii universitari ºi cercetatorii ºtiinþifici, gradul I (echivalaþi cu profesorii

universitari). În ultimul an de existenþã a Institutului Politehnic din Bucureºti, în

cadrul învãþãmântului de doctorat, erau 182 conducãtori ºtiinþifici atestaþi de

Ministerul Învãþãmântului ºi ªtiinþei.

Din prezentarea fãcutã, pe ani, asupra activitãþii în Institutul Politehnic din

Bucureºti s-au evidenþiat ºi acþiunile întreprinse, la nivel central, pentru ca

cercetarea ºtiinþificã sã se desfãºoare dupã o serie de acte normative care au privat

cerectarea ºtiinþificã, cum ar fi: - Hotãrârea Consiliului de Miniºtri nr. 2111 din

25 iunie 1953; - Legea nr 11 din 13 mai 1968; - Decretul Consiliului de Stat nr.

151 din 11 decembrie 1975 privind autofinanþarea unor activitãþi ale instituþiilor

de stat; - Decretul Consiliului de Stat nr 14 din 3 februarie 1976 privind înfiinþarea,

organizarea ºi funcþionarea unitãþilor de producþie, cercetare, proiectare ºi servicii

pentru integrarea învãþãmântului superior cu producþia ºi cercetarea ºtiinþificã; -

Decretul Consiliului de Stat nr 71 din 23 iunie 1975 etc..

Datoritã finanþãrii slabe a învãþãmântului din România în perioada

1946-1989, anume (2-3)% din PIB pe an, Institutul Politehnic din Bucureºti nu a

putut sã fie dotat cu mari laboratoare de cercetare ºtiinþificã asemãnãtor marilor

universitãþi din lume.

Activitatea de cercetare ºtiinþificã se desfãºoarã în catedrele Institutului

Politehnic din Bucureºti datoritã existenþei în continuare a unor cadre didactice

provenite de la Politehnica din Bucureºti ºi a recrutãrii unor tineri bine pregãtiþi

(în numãr nu prea mare, deoarece recrutarea se fãcea în principal pe bazã de dosar,

privind originea socialã).

Astfel, rezultatele obþinute au un oarecare ecou internaþional. De altfel,

numãrul destul de mic de manifestãri ºtiinþifice cu participarea internaþionalã atestã

acest lucru, deoarece în perioada de existenþã a Institutului Politehnic din Bucureºti

numãrul unor astfel de manifestãri a fost de circa 10-15. În plus, marea parte a

acestor manifestãri a avut loc dupã anul 1970. De asemenea, numãrul de colaborãri

internaþionale a fost de circa 15, acestea având loc între anii 1966-1985.

Este de remarcat eforturile depuse de Centrul de calcul al Institutului

Politehnic din Bucureºti,inaugurat începând cu luna septembrie 1971, o datã cu

deschiderea noului an universitar. Înzestrarea Centrului de Calcul al Institutului
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Politehnic din Bucureºti cu un minicalculator HP2116B (în anul 1970), un calculator

IBM 1130, destinat calculelor tehnico-ºtiinþifice (obþinut în cadrul proiectului

PNUD-UNESCO, în anul 1971), un calculator tip “mainframe” FELIX C256

(obþinut prin Programul naþional de tehnicã de calcul, în anul 1972), ), un calculator

tip “mainframe” IBM 1401 (donat în cadrul colaborãrii cu Centrul de calcul al

Universitãþii Tehnice din Darmstadt, Germania, în anul 1974) ºi a unui calculator

tip “mainframe” FELIX C512 (obþinut prin Programul naþional de tehnicã de calcul,

în anul 1978) a fãcut posibilã, existând o activitate în trei schimburi în 24 de ore,

o activitate de pregãtire a studenþilor în domeniu ºi a asigurat realizarea unor

programe de cercetare ºtiinþificã. ªeful Centrului de Calcul era profesorul Mircea

Petrescu.

Profesorul Mihai Drãgãnescu a avut un rol deosebit în dotarea Institutului

Politehnic din Bucureºti cu sisteme de calcul.

Dupã evenimentele din decembrie 1989, în decembrie 1990 s-a reuºit ca la

Centrul de Calcul al Institutului Politehnic din Bucureºti sã se inaugureze primul

serviciu de poºtã electronicã din Institutul Politehnic din Bucureºti ºi din România,

prin interconectarea cu Centrul de Calcul al Universitãþii Tehnice din Darmstadt

Ulterior (dupã anul 1993) s-a trecut la asigurarea intensivã a mijloacelor de

calcul, putând afirma cã în cadrul Universitãþii “Politehnica” din Bucureºti s-a

intrat în privinþa asigurãrii mijloacelor de calcul în rândul lumii.

Începând cu anul 1948 s-a pus problema industrializãrii þãrii cu scopul de a

schimba raportul dintre forþa de muncã din industrie ºi cea din agriculturã. Astfel,

inginerii ºi tehnicienii din þara noastrã au de rezolvat probleme complexe privind

construirea de mari complexe industriale, asimilarea ºi crearea de noi tehnologii,

mecanizarea ºi, ulterior, automatizarea producþiei, exploatarea judicioasã a

resurselor minerale, obþinerea de noi surse de energie ºi electrificarea þãrii.

Aceste cerinþe pentru ca România sã intre în rândul þãrilor dezvoltate cereau

cadre tehnice mai multe. Pentru aceasta s-a dat o mare dezvoltare învãþãmântului

superior tehnic ºi mediu tehnic. Pentru a rezolva numeroasele probleme tehnice

care au apãrut, pentru industrializarea þãrii noastre, care era izolatã de cele mai

multe þãri avansate tehnologic, s-a instituþionalizat cercetarea ºtiinþificã. În unitãþile

de cercetare ºtiinþificã s-a instituit profesiunea de cercetãtor cu normã întreagã

sau de cercetãtor cu jumãtate de normã (în special pentru cadrele didactice din

învãþãmântul superior).

S-au înfiinþat noi institute de dezvoltare a învãþãmântului superior tehnic.

Imediat dupã 1948, Politehnica din Bucureºti a dat naºtere Institutului Politehnic

din Bucureºti, Institutului de Geologie ºi Tehnica Minierã din Bucureºti, Institutului

de Construcþii din Bucureºti, Institutului de Agronomie din Bucureºti ºi Institutului

de Arhitecturã din Bucureºti. De asemenea, s-au înfiinat Institutul de Exploatare
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ºi Industrializarea Lemnului din Bucureºti, Institutul de Silviculturã din Braºov ºi

Institutul de Silviculturã ºi Exploatarea Lemnului din Câmpulung Moldovenesc,

care, în anul 1953, au fost comasate în Institutul Forestier din Braºov. Ulterior au

apãrut Institutul Politehnic din Cluj-Napoca, Institutul de Mine din Petroºani,

Institutul de Petrol ºi Gaze din Ploieºti, Universitatea din Galaþi, Universitatea

din Braºov, Universitatea din Timiºoara, Universitatea din Craiova º.a.m.d.

Academia Românã, dupã anul 1948, a fost reorganizatã dupã modelul URSS,

academicienii primind o indemnizaþie ºi pe lângã aceasta fiind organizate centre

ºi institute de cercetare ºtiinþificã, iar numele acesteia devenind Academia

Republicii Populare Române. La început, reþeaua institutelor ºi centrelor de

cercetare ºtiinþificã ale Academiei Republicii Populare Române cuprindea Institutul

de Mecanicã Aplicatã, Institutul de Fizicã, Institutul de Energeticã, Centrul de

Cercetãri Metalurgice, Baza de Cercetãri Tehnice de la Timiºoara, Colectivele de

Cercetãri Tehnice de la Iaºi º.a. Au fost înfiinþate institute ºi centre mixte de studii,

cercetare ºi proiectare, respectiv numai de proiectare ale ministerelor etc…

Geologul Ludovic Mrazek, preºedinte al Academiei Române, în anii

1932-1935 a fãcut propunerea de a se organiza un organism central pe þarã, care

sã îndrume cercetarea ºtiinþificã româneascã, organism pe care-l numea Consiliu

Superior de Cercetare. Având loc creºterea ºi diversificarea cercetãrilor ºtiinþifice

dupã anul 1948, a apãrut nevoia unui organism naþional care sã planifice, sã

organizeze ºi sã îndrume cercetarea ºtiinþificã fundamentalã, aplicatã ºi de

dezvoltare. Astfel, în decembrie 1965 a fost înfiinþat Consiliul Naþional al Cercetãrii

ªtiinþifice, ca organ de stat.

În anii 1948-1970 unitãþile de cercetare ºtiinþificã au fost bugetare ºi începând

cu anul 1970 a fost introdusã funcþionarea unitãþilor respective pe baza principiului

gestiunii economice proprii, din contracte de cercetare încheiate cu organizaþii

economice ºi ºtiinþifice beneficiare,urmãrindu-se realizarea unei valorificãri

practice mai intensã ºi rapidã a rezultatelor cercetãrii ºtiinþifice.

În timp au fost înfiinþate 10 institute centrale de cercetare (Institutul Central

de Chimie, Institutul Central de Fizicã, Institutul Central de Biologie, Institutul

Central de Matematicã º.a.). Organismul suprem al unui institut era Consiliul

ºtiinþific, care controla activitatea organismelor executive (director general, directori

adjuncþi etc.). Institutele erau subordonate Consiliului Naþional pentru ªtiinþã ºi

Tehnologie, precum ºi ministerelor de resort, prin centralele industriale. Institutele

ºi centrele de cercetare ºi dezvoltare ºi de proiectare dintr-un institut central de

cercetare îºi dezvoltau activitatea cu o anumitã autonomie.

Consiliul Naþional de ªtiinþã ºi Tehnologie împreunã cu academiile, cu

ministerele ºi alte organisme centrale de stat de acelaºi nivel, elabora prognoze
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de dezvoltare a ºtiinþei ºi tehnicii ºi participa la elaborarea prognozei de dezvoltare

generalã a þãrii.

În perioada 1948-1970, cadrele didactice din învãþãmântul superior putea

lucra în institutele de cercetãri ºtiinþifice având o jumãtate de normã sau efectuau

anumite lucrãri în colaborare. Reciproc, cercetãtorii ºtiinþifici din institutele de

cercetare ºtiinþificã puteau avea o jumãtate de normã în învãþãmântul superior sau

erau remuneraþi cu plata cu ora pentru anumite colaborãri. Dupã anul 1970 s-a

desfiinþat prestarea de activitãþi cu o jumãtate de normã. S-a menþinut plata cu ora

pentru activitãþi ale cercetãtorilor în învãþãmântul superior ºi realizarea de contracte

de cercetare ºtiinþificã în colaborare (cadre didactice ºi cercetãtori). Tot dupã anul

1970 s-a introdus sloganul “Integrarea învãþãmântului cu cercetarea ºi producþia”,

care urmãrea dotarea universitãþilor cu laboratoare de cercetare ºtiinþificã la nivelul

universitãþilor din þãrile dezvoltate. Rezultatele nu au fost cele scontate datoritã

lipsei de fonduri. În plus, þinând seama de activitatea universitãþilor tehnice din

þãrile avansate tehnologic, nici conceptual nu este cel potrivit. În þãrile dezvoltate

tehnologic, universitãþile au început sã fie cãutate de oamenii de afaceri ºi susþinute

de aceºtia, dupã ce au fost dezvoltate de stat pentru a se face în cadrul acestora

cercetare fundamentalã de vârf ºi cercetare aplicatã. Cercetarea de dezvoltare (care

conduce la realizarea produsului pânã la treapta de comercializare) trebuie sã fie

dezvoltatã, în general, în laboratoarele uzinale deoarece realizarea produsului finit

este dictatã ºi de uzina respectivã.

În cadrul Institutului Politehnic din Bucureºti, în prima etapã (1948–1964),

activitatea de cercetare a fost continuatã de cadrele didactice de valoare provenite

din Politehnica din Bucureºti, unele având legãturi strânse cu industria existentã.

Activitatea de cercetare ºtiinþificã a fost mult îngreunatã ºi de faptul cã: -

învãþãmântului îi era alocat (2-3)% din PIB; - literatura de specialitate (reviste de

specialitate, cãrþi) putea fi procuratã numai din URSS; - nu puteau fi colaborãri

decât cu URSS ºi þãrile de democraþie popularã, sateliþi ai URSS.

În matematicã, profesorul Nicolae Ciorãnescu (1903-1957) care a contribuit

la studiul sistemelor de ecuaþii cu derivate parþiale de ordinal doi ºi a introdus

noþiunea de derivatã polidimensionalã orientatã, a continuat cercetãrile – în special

– în cadrul Institutului de Matematicã al Academiei Republicii Populare Române

ºi Republicii Socialiste România. Cadre didactice din cele patru catedre de

matematici ale Institutului Politehnic din Bucureºti au lucrat, de asemenea, în

cadrul Institutului de Matematicã ºi sub conducerea profesorilor de la Facultatea

de Matematicã a Universitãþii din Bucureºti.

În domeniul fizicii cercetarea s-a dezvoltat, în special, datoritã colaborãrii

existente între catedrele de fizicã ºi Institutul de Fizicã Atomicã din cadrul
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Comitetului pentru Energie Nuclearã, precum ºi cu Institutul de Fizicã al Academiei

Republicii Populare Române. În cercetarea de fizicã de la Institutul Politehnic din

Bucureºti, un salt important a fost fãcut dupã numirea ca ºef al Catedrei de Fizicã

I, în anul 1955, a profesorului Ion I. Agârbiceanu. Profesorul Ion I. Agârbiceanu

(1907-1971) este nãscut la 6 ianuarie 1907 în comuna Bucium, judeþul Alba. A

fost fiul preotului ºi scriitorului Ion Agârbiceanu.

A fãcut studiile superioare la Institutul

Electrotehnic de pe lângã Facultatea de ªtiinþe,

Universitatea din Bucureºti, obþinând titlul de

inginer universitar în anul 1930. Dupã obþinerea

titlului de inginer ºi-a continuat studiile de

doctorat la Facultatea de ªtiinþe, Sorbona, din

Paris, sub conducerea profesorului Aimé Cótton,

susþinând în anul 1934, teza de doctorat:

“Cercetãri asupra spectrului de fluorescenþã ºi

de absorbþie al vaporilor de I2 “. Rezultatele

deosebite obþinute în domeniul spectroscopiei

optice a I2, au fost scoase în evidenþã la Congresul

Internaþional de Luminiscenþã din anul 1936 de

la Varºovia, precum ºi de numeroase referiri

fãcute în diferite articole din acest domeniu,

publicate în reviste de specialitate.

Profesorul Ion I. Agârbiceanu a lucrat mai

mulþi ani în industrie: patru ani în Anglia ºi dupã

întoarcera în þarã a lucrat la Uzinele Reºiþa ºi la Uzinele IAR din Braºov, ca expert

în domeniul opticii.

În paralel cu aceastã activitate, din anul 1940 a lucrat ºi în învãþãmântul

superior. Astfel, din anul 1940 pânã în anul 1943 a fost asistent universitar, din

anul 1943 pânã în anul 1946 a fost lector universitar ºi din anul 1946 pânã în anul

1948 a fost conferenþir universitar la Catedra de Fizicã Generalã a Universitãþii

din Bucureºti. Din anul 1948 pânã în anul 1955 a fost profesor universitar ºi ºeful

catedrei de Fizicã la Institutul de Petrol, Gaze ºi Geologie din Bucureºti, iar din

anul 1955 pânã în anul 1971 (când a decedat) a fost profesor universitar ºi ºeful

Catedrei de Fizicã I a Institutului Politehnic din Bucureºti.

Pentru încununarea activitãþii didactice excepþionale, s-a aflat în primul grup

de cadre didactice cãrora în anul 1964 li s-a conferit titlul de profesor emerit.

În paralel cu activitatea didacticã a desfãºurat o activitate ºtiinþificã deosebit

de valoroasã, atât la locul de muncã în învãþãmânt, cât ºi în institute de cercetare

ºtiinþificã. În anul 1949 când a luat fiinþã Institutul de Fizicã al Academiei Republicii

Ion I. Agârbiceanu

(1907–1971)
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Populare Române, profesorul I.I. Agârbiceanu a fost numit ºef al Laboratorului de

Opticã, pe care-l dezvoltã, orientându-l în principal, în domeniul cercetãrilor de

fizicã atomicã ºi nuclearã cu ajutorul metodelor optice. În anul 1956 luând fiinþã

Institutul de Fizicã Atomicã, Laboratorul de Opticã devine Laboratorul de Metode

Optice în Fizica Nuclearã.

În 1969 acest laborator dã naºtere Secþiei de Radiaþii ºi Plasmã, condusã de

profesorul I.I. Agârbiceanu. Cele patru laboratoare ale acestei secþii au ca preocupãri

de bazã fizica ºi tehnica laserelor, aplicaþii ale laserelor în tehnicã ºi medicinã ºi

interacþiunea radiaþiei laser cu substanþa.

Dezvoltarea domeniilor spectroscopiei optice de înaltã putere de rezoluþie,

metodelor optice ale spectroscopiei hertziene (în special, dublã rezonanþã

magneto-opticã ºi pompaj optic) ºi fizica straturilor subþiri în cadrul Laboratorului

de Metode Optice în Fizica Nuclearã, a fãcut posibilã în anul 1962 construcþia

primului laser cu mediu active gazos în România, la numai doi ani de la realizarea

primului laser în lume ºi la un an dupã realizarea primului laser cu gaz (ambele

realizãri având loc în SUA).

Activitatea ºtiinþificã a profesorului Ion I. Agârbiceanu este concretizatã în

peste 130 lucrãri ºtiinþifice publicate în reviste de specialitate din þarã ºi strãinãtate,

în domeniile spectroscopiei atomice ºi moleculare, polarizãrii luminii,

spectroscopiei interefenþiale cu mare putere de rezoluþie, metodelor optice ale

spectroscopiei hertziene, emisia stimulatã, fizica solidului, interacþia radiaþiei laser

cu substanþa. Monografia “Metode optice ale spectroscopiei hertziene” (scrisã în

colaborare cu I.M.Popescu) apãrutã în anul 1970 în Editura Academiei Române, a

fost republicatã în anul 1975 de Editura Adam Hilger din Londra ºi de Editura

John Wiley din New York (“Optical methods of radio-freqnency speactroscopy”).

Pentru valoroasa activitate ºtiinþificã pe care a avut-o, în anul 1963 a fost

ales membru corespondent al Academiei Republicii Populare Române, iar în anul

1970 a fost propus pentru a deveni membru titular (acest lucru nu s-a realizat,

profesorul Ion I. Agârbiceanu decedând în 9 martie 1971).

Profesorul Ion I. Agârbiceanu a fost secretarul Grupului Român de Fizicã

afiliat la Uniunea Internaþionalã de Fizicã Purã ºi Aplicatã ºi vicepreºedinte al

Comitetului Român de Fizicã afiliat la Societatea Europeanã de Fizicã. De

asemenea, a fost secretarul ºtiinþific al Colectivului de redacþie a revistelor de

Fizicã din România, editate de Academia Românã, “Revue Roumaine de Physique”

ºi Studii ºi Cercetãri de Fizicã”, precum ºi membru în colectivul de redacþie al

revistei internaþionale de Fizicã “Optics Communications”.

Profesorul Ion I. Agârbiceanu a reprezentat România în Uniunea

Internaþionalã de Fizicã Purã ºi Aplicatã ºi în Grupul Internaþional Pugwash, iar în

þarã a fost membru al Colectivului de conducere a Comitetului de Stat pentru

Energia nuclearã.
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În ultimile douã decenii (1971-1992) de existenþã a Institutului Politehnic

din Bucureºti, cercetãrile în fizicã s-au dezvoltat în domeniile fizica solidului,

fizica ºi ingineria laserelor (studii de medii active laser, dezvoltãri de noi tipuri de

lasere º.a.), interacþia radiaþiei laser cu substanþa, holografie opticã, cristale lichide

ºi microscopie opticã confocalã. Multe din rezultatele cercetãrilor efectuate au

fost publicate în reviste din þarã de specialitate ºi în reviste internaþionale de

prestigiu în domeniul fizicii.

În domeniul chimiei, ºcoala de chimie organicã, întemeiatã de profesorul

Costin Neniþescu în timpul existenþei ªcolii Politehnice din Bucureºti ºi Politehnicii

din Bucureºti ºi-a continuat activitatea fiind condusã de acesta pânã în 1970 ºi,

ulterior, fiind reprezentatã de cadrele pe care le-a format (prof. Ecaterina

Ciorãnescu-Neniþescu, aleas membru correspondent al Academiei Republicii

Populare Române în 1963 ºi membru titular al Academiei Reãublicii Socialiste

România în anul 1974; prof. Alexandru Balaban, ales membru corespondent al

Academiei Republicii Populare Române în anul 1963 ºi membru titular al

Academiei Române în anul 1990; prof. Mircea Desideriu Banciu, ales membru

correspondent al Academiei Române în anul 1991 º.a.).

În domeniul chimiei anorganice s-a dezvoltat ºcoala profesorului Petru

George Spacu (ales membru correspondent al Academiei Republicii Populare

Române în anul 1963 ºi membru titular al Academiei Române în 1990), având

colaboratori pe prof. Maria Brezeanu º.a. De asemenea, se remarcã cercetãrile din

chimia tehnologicã anorganicã conduse de profesorul Emilian Bratu (ales membru

corespondent al Academiei Republicii Populare Române în anul 1963 ºi membru

titular al Academiei Republicii Socialiste România în anul 1974), cercetãrile din

tehnologia materialelor de construcþii conduse de profesorul ªerban C. Solacolu

(ales membru correspondent al Academiei Republicii Populare Române în anul

1963), cercetãrile din chimie analiticã º.a.m.d.

Cadrele didactice de la Institutul Politehnic din Bucureºti au efectuat

cercetãri în domeniul mecanicii solidelor, rezistenþei materialelor ºi mecanicii

fluidelor, atât în cadrul institutului, cât ºi în colaborarea cu cercetãtorii din Institutele

Academiei Române (Institutul de Mecanica Fluidelor ºi Centrul de Mecanica

Solidelor) ºi din Institutul Departamental de Studii ºi Proiectãri Hidrotehnice.

Cercetãrile de la Institutul Politehnic din Bucureºti s-au remarcat, în special, în

studii privind protecþia contra vibraþiilor ºi a zgomotelor, în tensometrie, în

mecanisme ºi încercãri de materiale, în hidraulicã ºi în aerodinamicã.

Profesorul Nicolae Manolescu a dat o metodã de analizã ºi sintezã pentru

alcãtuirea lanþurilor cinematice plane articulate, folosind grafuri, amplificãri cu

grupe assurice, simplificãri ale articulaþiilor etc. Cercetãrile respective au permis

o clasificare ºi întocmire a unor tabele cu variantele posibile. Profesorul R. Bogdan

ºi colaboratorii (R. Bogdan º.a., Analiza armonicã complexã ºi mecano-electricã
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a mecanismelor plane, Editura Academiei Republicii Socialiste România, Bucureºti,

1968) au construit instalaþii pentru cercetarea experimentalã a parametrilor

cinematicii ºi s-a contribuit la analiza ºi sinteza mecanismelor patrulatere ºi

pentalatere etc… Se remarcã unele aplicaþii care vizeazã manipulatorii ºi roboþii

industriali în diverse configuraþii, realizate de profesorul Christian Pelecudi.

Studiul experimental al ruperii materialelor, efectuat de profesorul Gheorghe

Buzdugan ºi de profesorul ªtefan Nãdãºan (Institutul Politehnic din Timiºoara), a

condus la cercetãri asupra fenomenelor de obosealã ºi a avut aplicaþii la organe

ale motoarelor cu ardere internã. Studiul ruperii casante a condus la elucidarea

fenomenelor de deformaþie elastoplasticã º.a.

În cadrul cercetãrilor de tribologie, cercetãrile de lubrificaþie sub forma

ungerii hidrodinamice s-a dezvoltat în Institutul Politehnic din Bucureºti ºi în

Institutul de Mecanicã Aplicatã al Academiei Române (Nicolae Tipei,

Hidroaerodinamica lubrificaþiei, Editura Academiei Republicii Populare Române,

Bucureºti, 1957).

Nicolae Tipei (1913-1999) este nãscut la 16

aprilie 1913 în Cãlãraºi. Urmeazã Liceul

“Gheorghe Lazãr” din Bucureºti (1923-1930). În

1930-1936 urmeazã ªcoala Politehnicã din

Bucureºti, Facultatea de Electromecanicã, Secþia

Aeronauticã. La terminarea facultãþii s-a angajat

inginer la Ministerul Aerului ºi Marinei, revenind,

în acelaºi an în învãþãmântul universitar, unde în

1950 devine conferenþiar ºi în 1954, profesor

universitar. În 1938 a fost inginer la CFR, Direcþia

atelierelor Griviþa, iar în 1939 a fost ºef de secþie

celule la Societatea LARES. În perioada

1954-1964 a fost ºi ºef de secþie la Institutul de

Mecanicã Aplicatã al Academiei Republicii

Populare Române. Ulterior devine ºeful Diviziei de Tribologie la Institutul Român

pentru Creaþie ªtiinþificã ºi Tehnologie.

În 1956 a luat Premiul de Stat al Republicii Populare Române pentru

activitatea sa ºtiinþificã ºi în anul 1964 a fost ales membru corespondent al

Academiei Republicii Populare Române. A obþinut titlul de doctor inginer în anul

1969. În 1990 a fost repus în drepturi ca membru corespondent al Academiei

Române.

În anul 1971 pãrãseºte România ºi stã un an în Franþa la compania “Total”

ºi la Electricité de France, ca inginer consultant. În 1972 pleacã în SUA unde

lucreazã la laboratoarele de Cercetare ale Companiei General Motors ca Research

Fellow ºi la Universitatea Stanford din California. La general Motors a fost laureat

Nicolae Tipei (1913–1999)
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al premiului Mayo D. Hersay, Societatea Americanã de Inginerie Mecanicã, pentru

activitatea ºtiinþificã ºi educaþionalã. A fost pensionat în 1983. În 3 iulie 1990 a

fost repus în drepturi ca membru corespondent al Academiei Române. A murit în

SUA, la 16 martie 1999.

A publicat 89 lucrãri ºtiinþifice în diferite reviste de specialitate ca: Transac-

tions of the American Society of Mechanical Engineers; Transactions of the Ameri-

can Society of Lubrication Engineers; Comptes Rendus de l’Academie des Sciences-

Paris; Zeitschrift fur Flugwiesenschaften Deutsche Gesellschaft fur Luft und

Raumfahrt, Germany; Revue de Mécanique Applique, România; Bulletin de l’Ecole

Polytechnique de Bucharest, România etc.. 31 de lucrãri ºtiinþifice au fost prezentate

ca rapoarte interne sau clasificate. A publicat cãrþile; Flight Mechanics; Airports and

Airplane Operation; Theory of Lubrication; Bearing Calculus, Design and Opera-

tion. Cartea “Theory of Lubrication”, publicatã în USA de cãtre Stanford and Ox-

ford Universsity Press, este consideratã – ca fiind – cea mai completã în acest domeniu.

Între 1947 ºi 1971 a predate cursurile de Mecanica zborului ºi Dinamica

rachetelor la Institutul Politehnic din Bucureºti. În 1952 -1953 a predat cursul de

Pompe ºi Compresoare ºi în 1958-1959 cursul special de Dinamica rachetelor ºi

Astrodinamica.

Domeniile de cercetare includ lubrificaþia (lubrificaþia lichidelor ºi gazelor),

dinamica zborului, mecanica rachetelor, mecanica fluidelor ºi reologia. A þinut

conferinþe ºi a fost “visiting scientis” la diferite universitãþi din Franþa, Germania,

Cehoslovacia, Belgia, USA, URSS, Marea Britanie ºi China, între anii 1937-1971.

Cercetãrile de lubrificaþie au cuprins apoi ºi lubrifianþii, materiale de fricþiune

ºi antifricþiune, frecarea ºi uzura, cercetate în Institutul Politehnic din Bucureºti

de profesorii Virgiliu Nicolae Constantinescu (ales membru correspondent al

Academiei Române în anul 1990 ºi membru titular al aceluiaºi for în 1991) ºi Dan

Pavelescu, cu colaboratorii lor. De asemenea, se remarcã studiile profesorului

Gheorghe Manea ºi ale colaboratorilor.

Gheorghe Manea (1904-1978) a absolvit ªcoala

Politehnicã din Charlottenburg, unde a urmat cursurile

Facultãþii de Construcþii de Maºini (cu ajutor financiar

din partea Comunitãþii armene), obþinând diploma de

inginer mecanic la 14 mai 1928. Între anii 1930-1932

a efectuat studii pentru doctorat cu profesorul Föttinger

(inventatorul cuplajelor hidromecanice) ºi de docenþã

cu profesorul Weing. A fãcut practicã în marile uzine

germane Siemens-Schuckert ºi la fabrica de locomotive

ºi turbine cu abur Borsig, ambele din Berlin, la fabrica

de motoare Diesel “Deutz” din Köln ºi la fabrica de

pinioane Döring din Berlin.
Gheorghe Manea

(1904–1978)
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În 1932 a susþinut teza de doctorat “Determinarea variaþiei vitezelor ºi

presiunilor de-a lungul paletelor de formã oarecare, ale unui rotor de turbinã

fãrã celule”, care este consideratã clasicã în literature de specialitate.

În 1933 este numit – prin concurs - asistent la catedra de organe de maºini,

Secþia electromecanicã, ªcoala Politehnicã din Bucureºti. În 1940 devine

conferenþiar ºi din 1944 ºef de catedrã. A elaborate cursul “Organe de maºini”,

douã volume (1956 ºi 1958), care a fost premiat de Academia Republicii Populare

Române.

În paralelcu activitatea didacticã a lucrat în producþie din anul 1933 la Regia

Întreprinderilor Miniere ºi Metalurgice din Transilvania, iar în anii 1934-1937 la

Societatea Astra- vagoane, organizând producþia de vagoane, motoare, armament

ºi muniþie la Uzinele din Braºov ºi Orãºtie. A publicat în 1944 lucrarea

“Amenajarea, organizarea ºi exploatarea fabricilor”, premiatã de Academia

Românã în anul 1946.

În anul 1948 a fost numit director general al planificãrii la Întreprinderile

Metalurgice ale Statului ºi ulterior, a trecut ca director adjunct al Centralei

Industriale a Metalurgiei Prelucrãtoare.

În cercetarea ºtiinþificã a elaborat o teorie proprie ºi o metodã de calcul în

problema temperaturii filmului lubrifiant. A studiat lagãrele hidrostatice, elaborând

o metodã ºi un program complex de calcul. Începând cu anul 1960 a efectuat

cercetãri în domeniul organelor de maºini confecþionate din materiale plastice,

lagãre ºi roþi dinþate.

Pentru meritele sale ºtiinþifice a fost ales membru correspondent al

Academiei RPR la 21 martie 1961 ºi i s-a conferit titlul de profesor emerit.

Este considerat fondatorul ºcolii moderne de organe de maºini din România,

la Institutul Politehnic din Bucureºti. Cercetãrile în domeniul lubrificaþiei au permis

sã se stabileascã noi criterii de caracterizare a lubrifianþilor.

În aeroelasticitate, profesorul Augustin Petre a studiat statica unor structuri

cu considerarea efectelor limitãrilor de fixare, precum ºi vibraþia unor structuri

subþiri în prezenþa unui mediu fluid, respectiv miºcarea flutterului neliniar.

Profesorul Elie Carafoli ºi grupul sãu au continuat cercetarea de

aerodinamicã referitoare la profilele aerodinamice, la sistemele portante ale

avioanelor subsonice ºi la aerodinamica aparatelor de zbor supersonice ºi

hipersonice.

Cercetãrile în domeniile hidraulicã, hidrotehnicã ºi hidroenergeticã au fost

dezvoltate fructuos de cadrele didactice ale Institutului Politehnic din Bucureºti.

Il amintim, mai întâi, pe profesorul Dorin Pavel a cãrui activitate deosebitã s-a

desfãºurat în cadrul ªcolii Politehnice din Bucureºti, Politehnica din Bucureºti ºi

Institutul Politehnic din Bucureºti.



ISTORIA UNIVERSITÃÞII „POLITEHNICA” DIN BUCUREªTI 539

Dorin Pavel (1900-1979) s-a nãscut la

31 mai 1900 în oraºul Sebeº, judeþul Alba. Este

nepotul lui Lucian Blaga. La sfârºitul lui

ianuarie 1918 ia bacalaureatul la Braºov. Dupã

unirea Transilvaniei cu România, Consiliul

Dirigent al Transilvaniei a ales 50 de baca-

laureaþi pentru a fi trimiºi la studii în strãi-

nãtate. Printre aceºtia s-a numãrat ºi Dorin

Pavel. Susþine al doilea bacalaureat în noiem-
brie 1919 ºi la sfârºitul lui decembrie 1919

este înscris definitiv în anul întâi al facultãþii

de electromecanicã, Politehnica Confederatã

din Zürich. La 12 iulie 1923 i s-a eliberat

diploma de inginer în specialitatea hidromecanicã. A susþinut cu success doctoratul

la profesorul Franz Prãsil, cu tema “Fluxuri plane de potenþial transmise prin

gratare ºi roþi de tip Kraisel”, care i se publicã în 1925 când a susþinut doctoratul.

În anul 1922 publicã lucrarea “Mecanisme de reglare a turbinelor cu apã”. Datoritã

rezultatelor profesionale, profesorul Franz Prãsil îl reþine ca asistent la Facultatea

de Electromecanicã, Politehnica din Zürich, pentru cursurile de Hidraulicã, Maºini

hidraulice ºi Centrale hidroelectrice. Ajunge, în scurt timp, ºef de lucrãri la

Technische Hochschulle din Zürich. Cu toatã perspectiva pe care o avea, se întoarce

în þarã pentru a devein util, fiind la acea vreme singurul specialist de înaltã calificare

în domeniul hidroenergeticii ºi construcþiilor hidrotehnice. Revenit în þarã, este

profesor la ªcolile Aeronautice din Bucureºti între anii 1927-1929. Din 1928 este

conferenþiar ºi docent, iar din 1931 pânã în 1938 este profesor la Institutul

Electrotehnic al Facultãþii de ªtiinþe, Universitatea din Bucureºti. Din 1935 este

profesor la ªcoala Politehnicã din Bucureºti, în 1964 este profesor emerit la

Institutul Politehnic din Bucureºti ºi în 1970 devine profesor consultant. Pânã în

1929 a predate cursurile Mecanica fluidelor ºi aerodinamicã, Mecanicã ºi

hidraulicã, Hidraulicã ºi cãderi de apã; pânã în 1964, cursurile de Instalaþii ºi

maºini hidraulice, Aerodinmica, dinamica ºi propulsia avionului, Hidraulica ºi

uzine hidraulice, Hidrostatica ºi hidraulica, Cãderi de apã ºi maºini hidraulice,

Hidraulica teoreticã ºi aplicatã, Hidroenergetica generalã, maºini hidraulice, Staþii

de pompare ºi reþele hidraulice, iar pânã în 1969 cursurile de Turbine ºi echipamente

hidroenergetice, Maºini ºi instalaþii hidropneumtice. Multe din aceste cursuri au

fost elaborate în premierã la noi în þarã de cãtre profesorul Dorin Pavel, pe care

le-a transmis colaboratorilor mai tineri formaþi de domnia sa.

Când a revenit în þarã a fost angajat la Societatea Electricã, ca ºef al biroului

de studii ºi proiecte hidroelectrice ºi în anul 1933 publicã lucrarea de referinþã

“Plan general de amenajare a forþelor hidraulice în România”, tipãritã de Institutul

Dorin Pavel (1900–1979)
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Român de Energie. Acest plan este fundamentat ºi ºi-a dovedit valabilitatea în

decursul a aproape 70 de ani de la elaborare, hidroenergetica româneascã pornind

de la 21MW instalaþi în 1933 ºi ajungând la 6000 MW instalaþi, aflaþi în funcþiune

în anul 2000.

În calitatea sa de inginer, profesorul Dorin Pavel a realizat lucrãrile

hidroenergetice: - Modernizarea parþialã a centralei din Sinaia în 1926-1928; -

Participarea la construcþia hidrocentralei de la Dobreºti în 1929-1934; -

Inventarierea, pe întregul bazin al Someºului, pânã la frontierã, a unui numãr de

46 de uzine, cu 355 MW ºi 1,2.109 KWh anual, încã din anul 1933; - Proiectarea

sistemului complex al Bârzavei, Nerei, Semenicului, Goznei ºi Timiºului în

1942-1944; - Proiectarea ºi conducerea construcþiei primului baraj de anrocamente

înalt de 60 m de la Valiug ºi a turbinelor Pelton ºi Francis din centrala Grainicel,

în colaborare cu profesorul Aurel Barglazan de la Institutul Politehnic din

Timiºoara, în anii 1946-1951, lucrare pentru care în anul 1952 a obþinut Premiul

de Stat clasa I; - Descoperirea sursei, proiectarea ºi supravegherea construcþiei

alimentãrii cu apã a fabricii de celulozã de la Zãrneºti, precum ºi proiectarea unei

mici hidrocentrale pentru fabrica de hârtie; - Proiectarea canalizãrii fabricei

Industriei Aeronautice Române din Braºov; - Conceperea ºi conducerea proiectãrii

ºi amenajãrii sistemului hidraulic al Capitalei prin devierea râurilor Ialomiþa ºi

Argeº ºi realizarea lacurilor Buftea, Mogoºoaia, Bãneasa, Herãstrãu, Floreasca ºi

Tei prin construcþia de baraje; - A conceput primele proiecte pentru cataractele

Dunãrii, începând cu anul 1923 ºi a fost consilier la amenajarea Lotrului ºi Sebeºului

proiectând cascada celor ºase hidrocentrale de pe Sebeº; - Proiectarea renovãrii

(în colaborare) a staþiei de la Arcuda, a noilor puþuri de alimentare cu apã în sistemul

de surse la Bragadiru, Slobozia, Clinceni ºi Ulmi, triplarea staþiei de pompe de la

Grozãveºti ºi extinderea arterei de centurã de 900 mm etc… A colaborat ca

proiectant în cadrul Institutului de Studii ºi Proiectãri Energetice ºi al Institutului

de Studii ºi Proiectãri Hidroenergetice pentru avizarea multor lucrãri hidrotehnice

pentru alimentare cu apã, irigaþii, baraje º.a.

A fost inginer la Societatea Anonimã Românã Electrica (1925-1929),

membru ºi secretar al Institutului Român de Energie (1927-1945), director adjunct

pe ºantierul Hidrocentralei Dobreºti (1929-1934), director tehnic la Uzinele

Comunale Bucureºti (1934-1941), vicepreºedinte al Societãþii Române de Fizicã

(1936-1937), inginer ºef la Uzinele Metalurgice ºi Domeniile din Reºiþa

(1924-1951), inginer ºef ºi apoi consilier la Institutul de Studii ºi Proiectãri

Hidroenergetice din Bucureºti, preºedintele Comisiei Tehnice de Investiþii ºi

membru în Consiliul ªtiinþific al Ministerului Energiei Electrice (1949-1971) ºi

membru permanent al Consiliului Naþional al Apelor (1953-1979) º.a.m.d.

Pentru activitatea ºtiinþificã (22 de manuale ºi cursuri, peste 150 lucrãri

ºtiinþifice publicate) ºi elaborarea de scheme de uzine hidroelectrice pe râurile
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þãrii a fost ales membru correspondent al Academiei Române în anul 1934, iar în

anul 1936 membru titular al aceluiaºi for. A fost decorat de Regele Carol al II-lea

pentru lucrãrile de amenajãri hidraulice realizate ºi activitatea de om de ºtiinþã ºi

dascãl, iar în timpul regimului communist a fost distins cu Premiul de Stat, clasa

I, acordat individual în 1952 (pentru realizarea sistemului hidrotehnic din Banat),

Ordinul Muncii, clasa a II a, în 1960, profesor emerit în 1964, Ordinul Steaua

Republicii Socialiste România, clasa a III a în 1966, Ordinul Muncii, clasa I, în

1970 ºi Ordinul Meritul ªtiinþific, clasa I, în 1972.

Profesorul Dorin Pavel a acordat o atenþie deosebitã cercetãrii pãmânturilor

ºi anrocamentelor, în general a terasamentelor din construcþiile hidrotehnice.

La reorganizarea Academiei Române din 1948 nu a fost reprimit ca membru.

În anul 1975, când a fost propus de Institutul Politehnic din Bucureºti sã devinã

membru correspondent al Academiei Republicii Socialiste România,

reamintindu-se faptul cã a fost membru titular al Academiei Române din anul

1934, reprezentanþii CCal PCR l-au ºters de pe listã, fiind caracterizat drept

colaborator al regimului burghezo-muncitoresc. A urmat retragerea calitãþii de

profesor consultant, ceea ce nu i-a mai permis sã organizeze admiterea de noi

doctoranzi. Nu s-a þinut seama de activitatea deosebitã a profesorului Dorin Pavel,

atât în anii dinaintea regimului comunist, cât ºi în anii regimului communist care

l-a decorat pentru realizãrile avute. Acesta este încã un caz care confirmã faptul cã

în aceastã a treia etapã a regimului communist, numitã etapa murdarã (1971-1989),

mulþi din cei care conduceau þara erau capabili sã comitã mari nedreptãþi. Este

inexplicabil de ce dupã anul 1990, când Academia Românã a fost reorganizatã,

aceasta nu l-a repus în drepturi, post mortem, pe profesorul Dorin Pavel.

Profesorul Dumitru Dumitrescu, împreunã cu colectivul sãu, a elaborat o

teorie generalã a miºcãrii lichidelor vâscoase, care a fost aplicatã la analiza curgerii

laminare a apei prin labirinþii maºinilor hidraulice. De

asemenea, a elaborate o teorie a miºcãrii lichidelor

grele ºi cu suprafaþã liberã, peste deversoare sau în

albii deschise, care a fost aplicatã la cazuri concrete

(la studiul pe model al miºcãrii apei în amenajãri

hidroenergetice ºi de alimentare cu apã; la proiectarea

unor amenajãri hidrotehnice; la studiul torenþilor).

Ecuaþiile diferenþiale respective au fost integrate prin

metode numerice ºi diferenþe finite. Rezultatele

teoretice obþinute au fost completate prin studii

experimentale care au condus la recomandãri tehnice

pentru proiectarea unor construcþii hidrotehnice

optimizate. De fapt, s-au integrat ecuaþiile de miºcare

Navier-Stokes în cazuri de importanþã practicã.
Dumitru Dumitrescu

(1904–1984)
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Dumitru Dumitrescu (1904-1984) este nãscut în 7 septembrie 1904 la Buftea,

judeþul Ilfov. Dupã absolvirea liceului ºi examenul de bacalaureat a urmat, în paralel,

ªcoala Politehnicã din Bucureºti, Facultatea de Matematicã ºi Fizicã ºi Facultatea

de Drept ºi Filosofie (Universitatea din Bucureºti). Astfel, a obþinut diploma de

inginer ºi licenþe în matematici, drept, litere ºi filosofie.

Între 1930-1935 a urmat cursurile ªcolii Superioare de Electricitate ºi ªcolii

de Aeronauticã din Paris. Pentru doctorat ºi-a continuat studiile la Universitatea

din Göttingen, unde ºi-a pregãtit teza de doctorat cu profesorul Ludwig Prandtl,

având un subiect „Curgerea unei bule de aer într-un tub vertical” pe care a

susþinut-o în anul 1942. Între anii 1937-1940 a lucrat ca asistent universitar la

Universitatea din Göttingen.

Când s-a întors în þarã (1942) a fost angajat ca inginer la Fabrica de Avioane

din Braºov.

A început activitatea didacticã în þarã, în anul 1943, la Politehnica din

Bucureºti, Facultatea de Construcþii, unde a predate cursul de hidraulicã pânã în

anul 1955, când a fost numit ºeful Catedrei de hidraulicã ºi maºini hidraulice la

Facultatea de Energeticã, Institutul Politehnic din Bucureºti, funcþie deþinutã pânã

în anul 1974, când a devenit profesor consultant. În paralel, a predat cursul de

hidraulicã la Facultatea de Matematicã a Universitãþii din Bucureºti, la Academia

Tehnicã Militarã ºi la Institutul de Mine.

A dotat catedra pe care a condus-o cu laboratoare ºi material didactic.

ªi-a desfãºurat activitatea ºtiinþificã la Institutul de Mecanicã Aplicatã al

Academiei Române, unde a condus un colectiv de cercetare fundamentalã ºi

aplicativã. A susþinut comunicãri în domeniul hidraulicii în SUA, URSS, Anglia,

Franþa, Germania, China º.a.m.d.

A publicat 170 lucrãri ºtiinþifice în reviste de specialitate din þarã ºi strãinãtate

ºi a coordonat publicarea unor lucrãri de sintezã importante.

În anul 1955 a fost ales membru corespondent al Academiei Republicii

Populare Române ºi în 1963 membru titular al aceluiaºi for. Între anii 1963-1967

a fost secretar general al Academiei Republicii Populare Române. În anul 1966 a

fost ales membru correspondent al Academiei de ªtiinþe, Inscripþii ºi Arte Frumoase

din Touluse.

În 1962 a primit Premiul de Stat ºi în 1965 titlul de Om de ºtiinã emerit.

A fost membru al Asociaþiei Internaþionale de Cercetãri Hidraulice.

Cadre didactice din Institutul Politehnic din Bucureºti au participat la

înfãptuirea amenajãrilor hidroenergetice pe Dunãre ºi râurile interioare din þarã.

S-au obþinut rezultate deosebite în etanºãrile ºi drenarea fundaþiilor la barajele de

pãmânt.

Cercetãrile în termotehnicã, termoenergeticã ºi combustibil au constituit,

de asemenea, preocupãri ale unor cadre didactice din Institutul Politehnic din

Bucureºti. Profesorul Lazãr Stoicescu ºi colectivul au elaborate lucrãri didactice
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de prestigiu care trateazã bazele ºtiinþifice ºi aplicaþiile tehnice din termotehnicã.

Profesorii Victor Pimsner, Cãlin Adrian Vasilescu, Ion Carabogdan, Nicolae Pãnoiu

º.a. au contribuit la promovarea cercetãrilor de termoenergeticã în cadrul Institutului

de Energeticã al Academiei Republicii Populare Române. Problemele abordate

sunt: intensificarea arderii, procese termoenergetice ciclice, procese termoener-

getice aciclice ºi modernizarea tehnologiilor pentru procesele termoenergetice.

Profesorul Isac Blum ºi colaboratorii au realizat clasificarea ºtiinþificã a

combustibililor din þara noastrã, au iniþiat studiul gazeificãrii la suprafaþã a ligniþilor,

brichetarea lor ºi reducerea conþinutului lor de steril prin spãlarea cu lichide grele.

Se remarcã ºi studiile experimentale ºi teoretice ale profesorului Victor

Pimsner, în 1970-1974, asupra intersecþiei jeturilor turbulente neizotermice,

stabilind condiþiile de amestecare a acestora. Profesorii Victor Pimsner ºi C.A.

Vasilescu au ameliorat metodele de analizã termodinamicã a ciclurilor motoarelor

termice, în special pentru turbine cu gaz ºi pentru motoare cu aprindere prin

compresiune supraalimentate. Profesorul C.A. Vasilescu a efectuat cercetãri

privitoare la utilizarea optimã a combustibililor, elaborând o metodã de calcul

care þine seama de neuformitatea termicã ºi dinamicã din gazele de ardere.

Profesorii Berthold Grünwald ºi Nicolae Apostolescu au elaborat modele

ale proceselor de ardere aplicabile atât motoarelor cu aprindere prin scânteie, cât

ºi motoarelor cu aprindere prin comprimare.

Profesorul Gheorghe Nicolau (ales membru corespondent al Academiei

Republicii Populare Române la 2 iunie 1948 ºi membru titular al aceluiaºi for la

12 august 1948) s-a ocupat de teoria ciclicã a motoarelor cu ardere internã. În

calitate de cadru didactic (1924-1938 la ªcoala Politehnicã din Bucureºti,

1938-1948 la Politehnica din Bucureºti ºi 1948-1950 la Institutul Politehnic din

Bucureºti) a scris cursurile pe care le-a predat. A fost de referinþã pentru studenþii

de la Institutul Politehnic din Bucureºti cursul Motoare cu ardere internã (partea

I: Teoria ciclicã; partea a II a: Studiul dinamic al motorului ºi partea a III a: Studiul

organologic al motorului), 860 pagini, apãrut la Editura Politehnicii din Bucureºti

în 1940.

În anii 1965-1970, profesorul Cornel Stamatescu a iniþiat ºi condus

cercetãrile teoretice privind analiza energeticã a ciclurilor frigorifice ºi a efectuat

cercetãri teoretice ºi experimentale privitoare la condiþiile de optimizare a

proceselor frigorifice prin comprimarea de vapori.

Cercetarea ºtiinþificã de electrotehnicã ºi electroenergeticã s-a dezvoltat în

catedrele de specialitate ale Institutului Politehnic din Bucureºti în colaborare cu

cercetãtorii din Institutul de Energeticã al Academiei Române (I.E.), Institutul de

Cercetãri ºi Proiectãri de Echipamente Termoenergetice (ICPET) ºi Institutul de

Cercetãri ºi Proiectãri pentru Industria Electrotehnicã (ICPE).

În cercetãrile de electrotehnicã, Remus Rãduleþ a reuºit sã descrie stãrile,

fenomenele ºi efectele reversibile ºi ireversibile din electromagnetism pentru
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corpuri mobile sau în repaus. Lucrãrile de cercetare s-au rãspândit în predarea

bazelor electrotehnicii ºi chiar a electrotehnicii generale în învãþãmântul superior

din România.

Remus Rãduleþ, (1904-1984) este nãscut în 3 mai

1904 în comuna Brãdeni (fostã Hendorf) judeþul Sibiu ºi

a decedat în 6 februarie 1984 la Bucureºti. În 1923 devine

student la ªcoala Politehnicã din Timiºoara, Facultatea

de Electromecanicã. Terminã facultatea în anul 1927, cu

media 19,70 (cea mai mare medie obþinutã de un student

pânã în anul 1951, când s-a trecut de la notarea cu 1-20

la notarea adjectivalã. Obþine diploma de inginer cu cea

mai mare distincþie “foarte bine cu distincþie”. În 1927

devine asistent la Catedra de Electrotehnicã al cãrei

conducãtor era profesorul Plauþius Andronescu. În anul

1928 pleacã în Elveþia, cu o bursã de studii, la ªcoala

Federalã din Zürich, unde îºi elaboreazã teza de doctorat

sub conducerea profesorului Karl Kuhlmann. În cadrul

tezei de doctorat a rezolvat problema privind cuptorul de inducþie fãrã miez de

fier, problemã neelucidatã în acea vreme ºi necesarã industriei. Dupã trei ani în

1931 revine în þarã la ªcoala Politehnicã din Timiºoara, unde a predat cursurile de

Maºini electrice, Centrale electrice ºi Tehnica curenþilor slabi. În 1940 devine

conferenþiar de Tehnica curenþilor slabi ºi profesor suplinitor la Fizicã tehnicã.

Începând cu anul universitar 1950-1951 se transferã la Institutul Politehnic

din Bucureºti ca ºef al Catedrei de Electrotehnicã, unde predã Bazele teoretice ale

electrotehnicii ºi, în paralel, la Universitatea din Bucureºti, unde predã cursurile

de Electromagnetism ºi Teoria relativitãþii. La Institutul Politehnic din Bucureºti

predã pânã în 1974, când este pensionat. În 2 iulie 1955 devine membru

corespondent al Academiei Republicii Populare Române ºi la 21 martie 1963 este

ales membru titular al Academiei RPR. În 1963-1966 este preºedintele Secþiei

Tehnice a Academiei Republicii Socialiste România. A fost vicepreºedinte al

Academiei R.S. România.

Între anii 1965-1974 a fost vicepreºedinte al Consiliului Naþional pentru

ªtiinþã ºi Tehnologie, iar între anii 1964-1984 a fost rector al Universitãþii Cultural-

ªtiinþifice din Bucureºti. În 1965-1973 a fost deputat în Marea Adunare Naþionalã.

A publicat peste 200 de lucrãri. A publicat lucrãri privind probleme de

electrotehnicã rezolvate prin reprezentare conformã, cu ajutorul cãreia a determinat:

- repartizarea densitãþii de curent în interiorul unui perete umed, aproximând

printr-o elipsã secþiunea defectului de instalaþie electricã, generalizând rezultatele

obþinute de Ollendorff, care a considerat cã secþiunea defectului este un cerc; - a

stabilit formula generalã a coeficientului de amplificare a triodelor plane ale cãror

grile au firele sub forma unor benzi subþiri; - a studiat efectul ecranelor bobinelor

Remus Rãduleþ

(1904–1984)
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electrice de mare frecvenþã stabilind formula exactã a lungimii echivalente a fierului

circuitului magnetic al transformatoarelor electrice.

A organizat în anul 1945 la Societatea Generalã de Gaze ºi Electricitate

(SGGE) un laborator de cercetãri în care a efectuat încercãrile complete ale unei

turbine cu aburi de 20.000 KW, a douã cazane “Babcook & Wilcox” de 40th/h, a

douã motoare Diesel de 9000 CP, ……

Pentru cartea “Instrumente de mãsurã electrice industriale pentru

întreprinderile de electricitate”, publicatã în anul 1944 la Editura Tehnicã ºi

Energie, Bucureºti, a obþinut Premiul Academiei Române. A fost ºeful colectivului,

format din cadre didactice de prestigiu, pentru redactarea “Lexiconului tehnic”,

care a apãrut în douã ediþii (prima, în perioada 1949-1956, în ºapte volume ºi a

doua, între anii 1957-1968, în 19 volume, cuprinzând 110.000 termeni). A tradus

manualele “Hütte” ºi “Dübel” (în 1947). A condus elaborarea, în cadrul

Comitetului Electrotehnic Internaþional (CEI), a ediþiei a treia a “Vocabularului

electrotehnic internaþional” ºi prima ediþie a dicþionarului multilingv de

electrotehnicã, prezentat cu succes deosebit în anul 1983 la reuniunea plenarã a

CEI de la Tokyo.

Lucrãrile ºtiinþifice publicate sunt referitoare la teoria mãrimilor ºi legilor

ºtiinþelor fizice ºi tehnice, cercetãri în domeniul electromagnetismului, în domeniile

energeticii, magnetohidrodinamicii etc…

A publicat peste 30 de manuale didactice ºi a condus ºtiinþific numeroºi

doctoranzi.

În 1956 -1968 a fost director al Institutului de Energeticã al Academiei

Române, remarcând ºi încurajând numeroase cadre tinere care s-au impus ºtiinþific

în þarã ºi în strãinãtate.

A fost membru al Academiei Saxone din Leipzig în 1966, membru al

Academiei Latine din Paris în 1971 ºi membru al Academiei de ªtiinþe din New

York în 1979.

În 1961-1964 devine vicepreºedinte al CEI, în 1964-1967 preºedinte al CEI,

iar dupã 1967 co-preºedinte. Între anii 1970- 1984 a fost preºedintele Comitetului

de Studii Nr.1 de Terminologie al CEI, iar în intervalul 1961-1984 este membru al

Colectivului Central de conducere al CEI.

Se remarcã, de asemenea, contribuþia de neegalat condusã la dezvoltarea

ºcolii de electrotehnicã din Institutul Politehnic din Bucureºti.

Profesorii Ion S. Antoniu, Ion S. Gheorghiu, Martin Bercovici, Marius Preda

ºi Constantin Mocanu au promovat folosirea calculului matriceal ºi tensorial ºi

analiza topologicã în electrotehnicã.

Ion S. Antoniu în colaborare cu Constantin Budeanu au urmãrit comportarea

a numeroase motoare ºi aparate electrice de mãsurã în regim deformat ºi au inventat

un aparat de mãsurã a puterii deformate, studiind corelaþia dintre aceasta ºi

nelinearitãþile circuitelor electrice.
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Profesorul Alexandru Timotin a demonstrat cã expresia minkowskianã

nesimetricã, localã, a tensorului impuls-energie al câmpului electromagnetic în

corpuri oarecare, de care depind proprietãþile dinamice ale câmpului, e compatibilã

cu proprietãþile de simetrie pentru care se cer valorilor mediate macroscopic, ce

se obþin cu ajutorul ei.

Profesorul Andrei Þugulea ºi alþi cercetãtori au elaborat metode de calcul

exact în câmpuri magnetice în corpuri de mare permeabilitate, de rezistenþe,

capacitãþi de permeanþe în aer proprii ºi de dispersiune în cazul unor poziþii relative

ale corpurilor interesate în tehnicã.

Aurel Aavramescu are contribuþii originale în teoria ºi calculul constantei

de timp a fenomenelor electromagnetice tranzitorii de pãtrundere în conductoarele

cu simetrii ºi a rezolvat numeroase probleme de încãlzire de conducte ºi contacte

prin curent electric, precum ºi de rãcire.

Remus Rãduleþ, Alexandru Timotin ºi Andrei Þugulea au elaborat o teorie

generalã a regimurilor tranzitorii ale marilor sisteme cu caracteristici de comportare

liniarã care conþin conducoarele masive ºi au pierderi suplimentare.

Remus Rãduleþ ºi Constantin Mocanu au obþinut cele mai precise expresii

cunoscute ale parametrilor necesare pentru proiectarea cuptoarelor de inducþie.

Profesorii Ion S. Gheorghiu, Augustin Moraru, Constantin Apetrei,

Alexandru Fransua, Constantin Bãlã ºi Pompiliu Opriºan au dezvoltat metode de

calcul al maºinilor ºi transformatoarelor electrice, ca pãrþi ale unui sistem energetic.

Este de remarcat cã în cazul Facultãþii de Electrotehnicã a Institutului

Politehnic din Bucureºti se poate vorbi de adevãrate ºcoli de electrotehnicã, maºini

electrice ºi aparate electrice.

Cercetãrile asupra construcþiei ºi exploatãrii de centrale electrice, reþele ºi

sisteme electrice ºi electrificare, efectuate de profesorii Constantin Dinculescu,

Nicolae Gheorghiu, Petre Militaru, Gheorghe Hortopan, Gheorghe Iacobescu,

Sergiu Cãlin º.a., sunt de remarcat.

În electronicã, teoria informaþiei, teoria reglãrii ºi automatica, informatica

ºi electrocomunicaþiile, Institutul Politehnic din Bucureºti a avut cadre didactice

cu activitate de cercetare susþinutã ºi cu rezultate notabile în inginerie.

În electronicã, profesorul Ion Constsntinescu a fost precursor. Primele

cercetãri originale în acest domeniu aparþin profesorului Tudor Tãnãsescu

(1901-1961) ale cãrui realizãri au fost prezentate la secþiunea privind Politehnica

din Bucureºti. În plus, amintim cã profesorul Tudor Tãnãsescu a participat la

organizarea a douã mici fabrici care în anii 1940-1944 au produs aparate de

radio-emisie ºi radio-recepþie (pentru armata românã) º.a. A scris primele studii

privind calculatoarele electronice, antenele ºi a elaborat primul curs universitar

de radiotehnicã în limba românã.

În anul 1953 a fost iniþiatorul creerii Facultãþii de Electronicã (în prezent,

Facultatea de Electronicã, Telecomunicaþii ºi Tehnologia Informaþiei) a Institutului

Politehnic din Bucureºti.
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Începând cu anul 1950 a fost director adjunct ºtiinþific al Institutului de

Fizicã Atomicã. În anul 1957 devine director adjunct ºtiinþific la Institutul Unificat

de Cercetãri Nucleare de la Dubna, URSS, unde a condus sectorul de metodici

experimentale din laboratorul de cercetãri nucleare, creând baze tehnice noi pentru

cercetãrile asupra ciocnirii particulelor la energii foarte mari.

Pentru rezultatele deosebite obþinute în învãþãmânt ºi cercetarea ºtiinþificã,

în anul 1952 a fost ales membru correspondent al Academiei Republicii Populare

Române.

La dezvoltarea electronicii au mai contribuit Gheorghe Cartianu

(1907-1982), ales membru correspondent al Academiei Republicii Populare

Române în anul 1963, Edmond Nicolau, Sergiu Condrea, P.Postelnicu, Mihai

Drãgãnescu (1929-2010), ales membru correspondent al Academiei Republicii

Socialiste România în anul 1974 ºi membru titular al Academiei Române în ianuarie

1990, din februarie 1990 pânã în ianuarie 1994 fiind preºedinte al Academiei

Române º.a.

Se remarcã, de asemenea, cercetãrile fãcute în domeniile calculatoarelor

electronice, comunicaþiei ºi informaþiei, electroacusticii, televiziune etc..

În automaticã, Cristofor Vazaca a fost precursor printr-o monografie de

analizã ºi sinteza sistemelor automate liniare. Corneliu Penescu (1919-1982) este

organizatorul Facultãþii de Automaticã a Institutului Politehnic din Bucureºti. A

avut contribuþii în teoria sistemelor automate ºi aplicaþiilor industriale ale acesteia.

În 1963 a fost ales membru correspondent al Academiei Republicii Populare

Române. Vlad Ionescu (1938-1998) a elaborat unele concepte noi în studiul

structural, precum ºi în probleme de optimizare. În 1996 a fost ales membru

correspondent al Academiei Române.

Simion Florea a lucrat în domeniul sistemelor fluidice pneumatice. Se

remarcã, în mod deosebit, Vasile Mihai Popov care a intervenit în analiza stabilitãþii,

bazat pe un aparat matematic în totul diferit de al ºcolii lui Liapunov. Cu lucrãrile

lui Vasile Mihai Popov a scãzut gradul de dificultate

în aplicarea criteriului de stabilitate absolute a

sistemelor neliniare la un nivel comparabil cu al celor

pentru sistemele liniare, criteriul respectiv fiind

aplicabil ºi sistemelor de ordin superior, ºi proceselor

cu parametri repartizaþi sau celor cu întârziere.

Vasile Mihai Popov a fost nãscut la 7 iulie 1928

în Galaþi. În anul 1950 a obþinut gradul de inginer la

Institutul Politehnic din Bucureºti, Facultatea de

Electrotehnicã, specializarea Electronicã.

A lucrat câþiva ani ca asistent universitar la

Institutul Politehnic din Bucureºti, unde a ajuns pânã

la gradul de conferenþiar universitar în anii ’60.Vasile Mihai Popov (n–1928)
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În timpul acesta, cercetarea sa de bazã a fost în domeniul modulaþiei

frecvenþei ºi al oscilaþiilor parametrice. Pe la mijlocul anilor ’50 s-a asociat la

Institutul de Energeticã al Academiei Populare Române din Bucureºti, unde în

anul 1960 devine ºeful Grupului de Control al acestui institut.

În anul 1968 i s-a permis sã pãrãseascã România. Vasile Mihai Popov a fost

visiting profesor la Departamentele de Inginerie Electricã ale Universitãþii Berke-

ley ºi Universitãþii Stanford din California, USA, precum ºi profesor la

Departamentul de Inginerie Electricã al Universitãþii Maryland College Park. În

anul 1975 el este angajat la Departamentul de Matematicã al Universitãþii din

Florida, Gainesville, USA.

În anul 1993 se pensioneazã ºi are rezidenþa în Gainesville, Florida, USA.

Motivat de stabilitatea cerutã în reactoarele nucleare de fisiune ºi de

participarea sa la o serie de seminarii asupra teoriei calitative a ecuaþiilor diferenþiale

conduse de profesorul A. Halanay (Facultatea de Matematicã, Universitatea din

Bucureºti), Vasile Mihai Popov a început sã lucreze în domeniul stabilitãþii

sistemelor cu reacþie neliniare, în particular, problema Lurie-Postnikov.

În anii 1958/1959 el a obþinut, printr-o foarte originalã abordare, primul

criteriu de stabilitate a frecvenþei pentru o clasã de sisteme de control cu reacþie

neliniare. El continuã aceastã lucrare ºi oþtine echivalenþa dintre condiþia spaþialã

(bazatã pe funcþia Lyapunov) accesibilã ºi domeniul frecvenþei accesibil pentru

stabilitate, obþinând o caracterizare foarte perceptivã a sistemelor passive, cunoscutã

în zilele noastre ca fiind celebra lemã Kalman- Yakubovich-Popov.

În anul 1960, Popov a conceput, de asemenea, noþiunea de hipersensibilitate,

un concept care are în vedere generalizarea stabilitãþii absolute. Acest concept a

introdus un nou ºi foarte fructuos punct de vedere pentru analiza ºi sinteza

sistemelor cu reacþie neliniare. Aceastã lucrare a fost publicatã în prima jumãtate

a anilor ’60 ºi a condus la cartea Hyperstability of Dynamic Systems, publicatã în

anul 1966 în România ºi ulterior tradusã în francezã ºi englezã de editura

Springer-Verlag în anul 1973.

De asemenea, Vasile Mihai Popov a fost primul care a descoperit invarianþii

geometrici ai sistemelor liniare în raport cu anumite “grupuri de transformare” ºi

a introdus o formã “canonicã” pentru descrierea unitarã a sistemelor de

multivariabile.

Este de remarcat faptul cã lucrarea: “Dissipativity of dynamical systems:

applications in control, dedicatã lui Vasile Mihai Popov”, elaboratã de Anderson,

B-DO, P. Kokotovic, I.D. Landau ºi J.C.Willems, a fost publicatã în European

Journal of Control 8 (special issue), 2002.

În cercetãrile din construcþia de maºini, la Institutul Politehnic din Bucureºti,

Gheorghe Manea a avut contribuþii în domeniul calculului tensiunilor mecanice ºi

proiectarea de variate organe de maºini cu comportare elasticã liniarã ºi neliniarã,
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printre care barele ºi lagãrele radiale ºi axiale. Constantin Aramã a elaborate teoria

supracomprimãrii motoarelor cu aprindere prin scânteie.

Cercetãrile de metalurgie fizicã ºi tratamente termice au fost iniþiate în plan

naþional de Traian Negrescu ºi continuate de ªtefan Mantea, Suzana Gâdea ºi

Nicolae Geru.

În domeniul siderurgiei s-au remarcat Alexandru Rãu, Dumitru Stãnescu,

Iosif Tripºa º.a. Cercetãrile din metalurgia metalelor neferoase iniþiate de Traian

Negrescu, au fost continuate de Florea Oprea, Nicolae Petrescu etc…

În cinetica procesului de ceanurare ºi în valorificarea piretelor aurifere sãrace

a obþinut rezultate noi Gheorghe Vanci, iar în extragerea iridiului din concentratele

zincoase, Maria Petrescu. Cadrele didactice ale Facultãþii de Metalurgie a Insti-

tutului Politehnic din Bucureºti mai au rezultate de remarcat în transformãrile

izotermice ale austenitei în funcþie de conþinutul de carbon ºi alte elemente de

aliere din oþeluri, cercetãrile privind fontele cu grafit nodular, metalurgia pulberilor

etc…

În cercetãri asupra maºinilor-unelte ºi maºinilor de lucru, Emil Botez a

elaborate o teorie generalã a generãrii de suprafeþe pe maºini unelte ºi a lanþurilor

cinematice generatoare, de filetare ºi închise.

Exemple de cadre didactice cu o activitate deosebitã pot fi mult mai multe.

O parte din aceste cadre didactice îºi continuã activitatea în urmaºa Institutului

Politehnic din Bucureºti, Universitatea “Politehnica” din Bucureºti. Suntem

convinºi cã cei care vor face o analizã detaliatã a activitãþii în Universitatea

“Politehnica” din Bucureºti vor aminti ºi realizãrile cadrelor didactice respective.

Perioada de existenþã a Institutului Politehnic din Bucureºti (1948-1992) se

suprapune aproape în totalitate cu perioada de existenþã a comunismului

(1944-1989) în România. Þinând seama de excesele de neconceput ale regimului

communist asupra învãþãmântului în general ºi, deci, ºi asupra învãþãmântului

superior tehnic, ar fi trebuit ca nivelul învãþãmântului în Institutului Politehnic

din Bucureºti sã ajungã la cote foarte mici. Astfel, epurãrile cadrelor didactice

începute în anii 1944-1948 (pentru activitãþile pe care le-au avut în timpul dictaturii

– dupã unii, autoritãþii-regelui Carol al II-lea ºi al dictaturii mareºalului Ion

Antonescu) au continuat, ulterior, pentru simpatiile la partidele istorice (Partidul

Naþional Þãrãnesc, Partidul Naþional Liberal ºi Partidul Social Democrat), pentru

cã aparþineau la anumite categorii sociale sau pentru cã din imprudenþã îºi permiteau

anumite observaþii critice asupra regimului communist impus de Armata Roºie,

toate acestea afectând grav corpul profesoral al ºcolii. Planul de învãþãmânt a fost

redus pentru disciplinelle fundamentale ºi de pregãtire de specialitate prin

introducerea unor materii de studii precum Bazele Marxism-leninismului,

Economia politicã, Materialismul dialectic ºi istoric º.a. Mult timp a avut loc o
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antiselecþie a cadrelor didactice, recrutarea acestora fiind fãcutã, în prima parte a

comunismului, în primul rând, pe criterii politice ºi sociale. Anumite domenii de

cunoaºtere erau diminuate sau dispãreau, iar unele domenii noi apãrute erau

neabordate, dacã acestea contraziceau dogmele enunþate de corifei Marxism-

leninismului (Marx, Engels, Lenin ºi Stalin). Unele programe ºi manuale erau

preluate necritic pentru a le sovietiza conþinuturile, în primii ani de communism

procedându-se la izolarea completã de ºtiinþa adevãratã ºi cultura din Occident,

considerându-se cã singura ºtiinþã adevãratã nu putea fi decât cea sovieticã.

Specializãrile au fost fragmentate excesiv. De asemenea, disciplinele de specializare

s-au înmulþit nejustificat ajungând sã se predea din anul I. Aceasta s-a fãcut în

dauna pregãtirii fundamentale. În timpul ªcolii Politehnice ºi al Politehnicii, se

ajunsese ca pregãtirea fundamentalã sã aibã 50% din timpul ºcolarizãrii ºi cea de

specializare tot 50%. Raþiunea acestor ponderi consta cã începând cu a doua

revoluþie tehnicã activitãþile inginereºti aveau ponderea din ce în ce mai mare ca

activitãþi de proiectare, la realizarea unui anumit proiect luând parte ingineri de

anumite specializãri (ingineri electrotehnicieni, ingineri mecanici, ingineri chimiºti

º.a.). Pregãtirea fundamentalã care era peste 80% comunã tuturor specializãrilor

ajuta la desfãºurarea unor astfel de activitãþi pe proiecte. În plus, pregãtirea

fundamentalã asigura o însuºire mai rapidã a tehnologiilor predate la pregãtirea

de specialitate. S-au creat instituþii de învãþãmânt superior care în scurt timp au

devenit neviabile, prin centralizarea excesivã a deciziei. A existat o perioadã în

care s-au creat cursuri paralele pentru muncitori (care au urmat cursuri liceale de

duratã scurtã, circa doi ani) pentru a pregãti, la început, ingineri de exploatare.

Însã, dupã un an a dispãrut noþiunea de inginer de exploatare. S-a redus pânã la

extincþie orice formã de autonomie universitarã. În 1968 s-a introdus un simulacru

de autonomie universitarã de care au profitat cadrele didactice de la disciplinele

de specializare care (în numele democraþiei) obþineau ore mai multe decât cele

necesare pentru disciplinele lor pentru a avea norme suplimentare (salariile fiind

destul de mici ºi în învãþãmânt). De asemenea, se mai pot aminti ºi alte metode

folosite pentru ca partidul unic sã-ºi exercite discreþionar puterea.

Cu toate acestea, în perioada respectivã nivelul învãþãmântului superior

tehnic nu a scãzut extraordinar de mult (ca în perioada 1990-2010) faþã de

învãþãmântul dintre cele douã rãzboaie mondiale. Aceasta s-a datorat mai multor

factori. În primul rând, noua putere (puterea comunistã) luptã pe orice cãi sã confere

noilor politicieni legitimitate ºi prestigiu nesperate prin ralierea universitarilor

care sã dovedeascã vasalitate faþã de noua putere. Pentru aceasta regimul communist

a profitat din plin de natura umanã, anume: oportunismul unor cadre didactice,

dictate uneori ºi din necesitatea de a exista; carierismul cadrelor didactice care

erau dornice sã obþinã ceva în orice regim politic, prin orice preþ ºi veleitarismul
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multora care aveau pretenþii ºi ambiþii de multe ori nejustificate. În sfârºit, trebuie

sã se þinã seama ºi de faptul cã mulþi au trecut în tabãra regimului communist

datoritã prevalenþei spiritului datoriei profesionale, reflexelor de supravieþuire ºi

convingerii existenþei unei unice opþiuni. Nu trebuie sã uitãm cã în spatele regimului

comunist din România se gãsea un suport solid, capabil de orice, Uniunea

Republicilor Socialiste Sovietice, continuatoare în cea mai mare mãsurã a

Imperiului Rus care avea aceleaºi obiective principale, ocuparea de noi teritorii

prin deplasãri, în urma rãzboaielor purtate, de la Est la Vest ºi de Nord la Sud. În

plus, foarte puþine cadre didactice de la Politehnica din Bucureºti au avut rãspunderi

politice înainte de anul 1944. De altfel, la primele epurãri care au avut loc în

1944-1945, 1947 ºi 1957, Politehnica din Bucureºti (pânã în 1948) ºi Institutul

Politehnic din Bucureºti (înfiinþat în 1948) au avut circa 25 de cadre didactice

înlãturate din învãþãmânt, pe când Universitatea din Bucureºti a ajuns la circa 200

de cadre didactice înlãturate din învãþãmânt sau pensionate în mod forþat.

Rãmânerea în Institutul Politehnic din Bucureºti a multor cadre provenite

din Politehnica din Bucureºti a fãcut sã existe o solidaritate (mai mult implicitã

decât explicitã) a corpului didactic pentru ca învãþãmântul sã se menþinã cât mai

aproape de învãþãmântul din þãrile avansate tehnologic. În mod evident, existenþa

acestor cadre pregãtite a pus o anumitã stavilã recrutãrii de cadre tinere nepregãtite,

ºtiindu-se cã recrutarea respectivã se fãcea, în special, de serviciile de cadre, pentru

care erau importante originea socialã ºi activitatea politicã a pãrinþilor celor angajaþi.

Cu toate cã cel angajat – în anumite perioade- întâi era numit ºi dupã aceea avea

loc concursul, în general la concursuri existã seriozitate. Aceasta este ºi explicaþia

cã în perioada criminalã (1944-1964) a comunismului din România, când URSS

a avut puteri discreþionare asupra României, vectorii implantãrii modelului sovietic

(ARLUS, înfiinþat în 1944; Editura Cartea Rusã, înfiinþatã în 1946; Institutul

Româno-Sovietic, înfiinþat în 1947; Muzeul Româno-Rus, înfiinþat în 1947 ºi

Institutul “Maxim Gorki”, înfiinþat în 1947) nu au avut chiar succesul scontat.

Credem cã, în mare parte, datoritã existenþei elitelor care ºi-au continuat activitatea

profesionalã în perioada comunistã din România a fost posibilã perioada speranþei

(1964-1971) a comunismului de la noi. Aceastã perioadã a durat puþin deoarece

conducãtorii comuniºti ºi-au dat seama cã pierd zi de zi din puterea discreþionarã

de care dispuneau. Nu trebuie sã uitãm cã într-un regim totalitar, mai ales, în care

teroarea a dezvoltat laºitatea la cei mai mulþi ºi delaþiunea a fost consideratã virtute,

minciuna a fost ridicatã la rangul de metodã de guvernare. Aceasta a avut loc, mai

ales, în rândul cadrelor Partidului Comunist Român atât din primul eºalon, cât ºi

din eºaloanele inferioare. Ne aflãm în perioada în care ºi comuniºtii au început sã

se convingã cã statele comuniste rãmân din ce în ce mai în urmã în privinþa

dezvoltãrilor economico-sociale faþã de statele din sistemul democraþiei, datoritã

absenþei concurenþei ºi nepromovãrii elitelor care sunt motorul progresului unei
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þãri. Totuºi, deºi comuniºtii în mare parte, ºi-au dat seama de aceasta, au luptat din

rãsputeri sã se menþinã la putere. Astfel s-a ajuns la ultima parte a comunismului

din România, perioada murdarã a comunismului (1971-1989), când s-a continuat

distrugerea sistematicã sau marginalizarea celor mai buni, apãrând o conducere a

þãrii ambiþioasã ºi diplomatã (prin minciuni bine ascunse) politic atât pe plan

intern, cât ºi pe plan internaþional, pentru a-ºi consolida puterea dictatorialã, fãrã

a supãra prea mult conducerea URSS. Înconjurarea celor de la conducerea þãrii de

oportuniºti nepregãtiþi (în mare parte) ºi fãrã scrupule (cei care erau pregãtiþi cât

de cât), a condus la instaurarea minciunii ca metodã de guvernare ºi furtului ca

mijloc de trai (muncitorii având salarii sub necesarul de trai, furau din fabrici

pentru a putea trãi ºi, de asemenea, þãranii furau de pe ogare în acelaºi scop, cei

care conduceau fabricile ºi ogoarele fiind obligaþi sã declare mai mult decât se

producea ºi salariile se menþineau constante cu ameninþãri de nemuncã, deºi

preþurile creºteau ºi exista o devalorizare a leului). În aceeaºi perioadã au fost

concepute lucrãri faraonice, în special, în Bucureºti, iar în ultima parte a perioadei

murdare a comunismului, din ambiþia conducãtorului statului s-a hotãrât ca sã se

achite cu orice preþ datoria externã în totalitate, deºi nimeni nu o cerea. Populaþia

a fost obligatã sã stea la cozi interminabile pentru a obþine minimul necesar pentru

a trãi, iar iarna chinuitã a sta în frig, ca în ghetourile naziste pentru anumite

naþionalitãþi, în care medicii lui Hitler fãceau studii privind influenþa frigului asupra

intelectului uman. În aceastã perioadã murdarã a comunismului, învãþãmântul în

general- ºi învãþãmântul superior tehnic, în special, a suferit foarte mult în privinþa

dotãrii. Sumele alocate, cu toate cã erau mici ºi înainte, acum au devenit ºi mai

mici, fiind afectatã, în special, pregãtirea practicã a inginerilor. Lipsa dotãrii

învãþãmântului ºi menþinerea salariilor destul de mici, a condus ºi la amplificarea

animozitãþii dintre cadrele didactice care asigurau pregãtirea fundamentalã ºi

cadrele didactice care asigurau pregãtirea de specialitate. Acestea din urmã având

majoritatea asiguratã ºi fiind la conducerea facultãþilor îºi asigurau norme mai

multe (pentru a avea ore suplimentare) decât cele necesare la disciplinele pe care

le predau. Astfel, s-a ajuns ca ºi pregãtirea fundamentalã a viitorilor ingineri sã

devinã nesatisfãcãtoare. Aceasta a fost confirmatã în anii 1991-1992 când experþi

ai Uniunii Europene, care au analizat învãþãmântul românesc, au atras atenþia cã

învãþãmântul superior tehnic din România este deficitar în douã probleme majore:

- pregãtirea fundamentalã pe care o dã este foarte mult redusã ºi – pregãtirea

practicã este inexistentã.

Ceea ce este trist pentru învãþãmântul superior tehnic în perioada post

comunistã (1990-2010), este constatarea cã cele douã deficienþe amintite, în loc

sã fie înlãturate, au fost statuate ca fiind normale pentru un astfel de învãþãmânt.

Cei care au ajuns la conducerea învãþãmântului dupã schimbãrile din decembrie

1989 nu ºi-au dat seama cum sã înlãture deficienþele respective ºi ele s-au agravat.
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De fapt, schimbarea nu este posibilã dacã nu se schimbã structura

învãþãmântului superior tehnic din România. Trebuie sã ne amintim (cei care au

urmãrit schimbãrile din învãþãmântul superior tehnic în universitãþile lumii) cã

þãrile dezvoltate tehnologic au fãcut reforma acestui învãþãmânt încã din anii

1960-1970, împãrþindu-l în pregãtirea de ingineri de creaþie ºi pregãtirea de ingineri

de exploatare, raportul dintre numãrul celor din prima categorie la cel din a doua

categorie fiind de 1/6 pânã la 1/10, aceasta depinzând de þarã. Aceeaºi reformã a

avut loc între anii 1975-1980 în URSS ºi în 1980-1981 în þãrile de la Viºegrad

(Cehia, Polonia ºi Ungaria), iar în România, conducãtorii învãþãmântului nostru

nu-ºi pun problema nici în momentul de faþã (2010). De ce?

Cred cã cei care au ajuns la conducere (în bunã parte) dupã schimbãrile din

decembrie 1989 în România, fac parte din acele cadre politice pregãtite pentru

aceste activitãþi în perioada murdarã a comunismului din România. Este de ajuns

sã amintim cã toþi declarã cã învãþãmântul în România este o prioritate naþionalã,

iar când repartizeazã fondurile de la buget învãþãmântul este cenuºãreasa acestuia.

Ca atare ºi acum tot minciuna este o metodã de guvernare. Acest lucru are loc ºi în

alte domenii.

Revenind la învãþãmântul de ingineri, amintim cã de peste 30 de ani aproape

toate þãrile cât de cât dezvoltate urmãresc sã aibã cât mai mulþi ingineri de creaþie

(elite în inginerie), care asigurã dezvoltarea economiei lor în ritmul actual

(corespunzãtor celei de-a treia revoluþii industriale sau aºa numita revoluþie

informaþionalã). De exemplu, în ultimul deceniu, China produce, anual, peste trei

ingineri de creaþie la 10.000 de locuitori, SUA în jur de trei ingineri de creaþie la

10.000 de locuitori, India peste doi ingineri de creaþie la 10.000 locuitori, iar

þãrile din UE puþin peste un inginer de creaþie la 10000 de locuitori. România,

însã, de peste 20-30 de ani produce în jur de opt-nouã ingineri la 10000de locuitori.

În cazul României, datoritã învãþãmântului pentru un singur tip de minte

(învãþãmânt unitar în uniformitate) din cei 8-9 ingineri produºi annual la 10.000

de locuitori nu se ºtie câþi sunt ingineri de creaþie ºi câþi sunt ingineri de exploatare.

De fapt, nu sunt nici ingineri de creaþie ºi nici ingineri de exploatare.

Þinând seama de criticile asupra inginerilor produºi la noi din partea

beneficiarilor, este clar cã nu pregãtim nici ingineri de creaþie ºi nici ingineri de

exploatare. Este normal sã se întâmple acest lucru, deoarece curricula pentru

ingineri de creaþie este diferitã de cea pentru ingineri de exploatare, iar admiterea

pentru a urma cursurile pentru ingineri de creaþie este mult mai dificilã decât

pentru cursurile de ingineri de exploatare. Singura soluþie pentru a reduce din

criticile beneficiarilor este de a reforma învãþãmântul superior tehnic, pentru a

avea un învãþãmânt diferenþiat, iar cursurile de ingineri de creaþie ºi cele de ingineri

de exploatare sã nu fie comune.

Începând cu a doua jumãtate a secolului al XX lea progresele industriale au

fost fãrã precedent în aproape toate þãrile. Suntem în a doua parte a celei de a doua
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revoluþie industrialã ºi la începutul revoluþiei informaþionale când numãrul

descoperirilor ºtiinþifice a crescut aproape exponenþial, iar noile tehnologii bazate

pe descoperirile ºtiinþifice fãcute, au fost introduse în producþie într-un timp foarte

scurt. S-au dezvoltat tehnologiile electrofizice care au înlocuit multe tehnologii

mecanochimice, tehnologiile electrofizice fiind preferate faþã de tehnologiile meca-

nochimice deoarece materialele, dispozitevele ºi sistemele mai complexe realizate

au caracteristici superioare, o duratã de viaþã de 3-4 ori mai mare ºi sunt puþin

poluante.

Însuºirea tehnologiilor respective cer, însã, o pregãtire deosebitã în special

pentru ingineri. De aceea în deceniile al ºaptelea, al optelea ºi al noulea ale secolului

al XX lea aproape toate þãrile ºi-au restructurat învþãmântul superior tehnic, apãrând

titulatura de inginer de creaþie, pregãtit ca atare.

Se cunoaºte faptul cã ºi în România s-a dat o atenþie deosebitã dezvoltãrii

industriei. În 15 octombrie 1947 a avut loc recesãmântul întreprinderilor economice

care au dat statului o imagine precisã asupra numãrului, dimensiunilor ºi situaþiei

acestora, permiþându-i sã selecteze întreprinderile ce urmau a fi naþionalizate. S-a

constatat cu acest prilej cã, din totalul de 32.729 de întreprinderi existente în

România, statul dispunea de 1186 de întreprinderi industriale. Ponderea acestora,

calculatã dupã numãrul salariaþilor, era în industria extractivã de circa 15%, iar în

cea prelucrãtoare de 21%. Statul era proprietarul tuturor întreprinderilor de tutun,

sare, chibrituri, alcool, care erau monopoluri de stat, iar în domeniul transporturilor

deþinea 94% din forþa motrice ºi 92 % din totalul personalului utilizat ( din 5711

întreprinderi de transport, 5046 aparþineau statului).

Proprietatea de stat era reprezentatã, de asemenea, în domeniul agriculturii,

în comerþ, în sectorul financiar bancar. Constituþia Republicii Populare Române,

adoptatã de Marea Adunare Naþionalã în 13 aprilie 1948, conþinea prevederi care

preziceau cã bogãþiile de orice naturã ale subsolului, zãcãminte miniere, apele,

pãdurile, izvoarele de energie naturalã, cãile de comunicaþii feroviare, rutiere, pe

apã ºi pe mare, poºta, telegraful, telefonul ºi radioul aparþin statului, ca bunuri

comune ºi se stipula expres cã, atunci când interesul general cere, mijloacele de

producþie, bãncile ºi societãþile de asigurare, care sunt proprietate particularã a

persoanelor fizice sau juridice, pot deveni proprietatea statului, adicã bun al

poporului, în condiþiile prevãzute de lege.

Ca atare, trecerea la efectuarea naþionalizãrii avea cale liberã, din toate

punctele de vedere. Înfãptuirea propriu-zisã a naþionalizãrii s-a fãcut dupã un plan

general de acþiune prin organizarea de comisii judeþene pentru naþionalizare ºi

colective pentru fiecare întreprindere ce urma sã fie naþionalizatã de cãtre Partidul

Muncitoresc Român (care, atunci, era partid unic). Operaþiunile de preluare a

întreprinderilor naþionalizate au fost efectiv terminate în zilele de 10 ºi 11 iunie

1948 ºi prin votul Marii Adunãri Naþionale din 11 iunie 1948 s-a adoptat Legea de
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naþionalizare. Au fost naþionalizate 8894 întreprinderi industriale, din care 3560

de interes local. În 31 octombrie 1948 a avut loc recesãmântul industriei ºi s-a

constatat cã ponderea sectorului de stat, format din întreprinderi de subordonare

centralã ºi din cele de interes local, calculatã dup numãrul de salariaþi, era: în

industrie de 76%; în transporturi ºi comunicaþii de 98%, în comerþ ºi credit de

42%.

În industrie, ponderea sectorului de stat varia de la o ramurã la alta, astfel:

în industria energeticã era de 89%; în cea extractivã de 70%; în metalurgie de

80%; în chimie de 77%; în industria lemnului de 80%; în cea alimentarã de 85%

º.a.m.d.

Dupã forþa motrice, dupã datele aceluiaºi recesãmânt, sectorul de stat deþinea:

80% din industria energeticã; 58% din cea extractivã ºi 80% din cea prelucrãtoare.

Un ºir de alte legi, date ulterior, au întregit efectele legii din 11 iunie 1948

prin trecerea sub controlul statului a unor linii de cale feratã particularã, a industriei

cinematografice, a instalaþiilor sanitare particulare, farmaciilor, depozitelor de

medicamente, a unei pãrþi a fondului de locuinþe º.a.

Prin Decretul din 28 iulie 1949 pentru reglementarea operaþiilor de import,

export ºi tranzit este instituit monopolul statului asupra comerþului exterior.

În decembrie 1949 este înfiinþatã Camera de Comerþ Exterior a României

pentru facilitarea ºi coordonarea relaþiilor economice externe a României.

Urmãrindu-se existenþa unei mari adeziuni a populaþiei pentru noua putere

care se instala, naþionalizarea nu a cuprins: pãmântul, întreprinderile mici, cele

care aveau sub 10 lucrãtori ºi sub 20 CP ºi comerþul mic. Aceasta s-a fãcut din

considerente de oportunitate politicã, deoarece a existat o politicã sistematicã de

îngrãdire –limitare- lichidare, desfãºuratã în deceniul 1950-1960.

În urma aplicãrii legilor amintite mai înainte s-a asigurat monopolul statului

în economie, trecerea la o economie condusã de la centru, prin instituþiile înfiinþate

în acest scop ºi care trebuiau, prin atribuþiile lor, sã rãspundã comandamentelor

puterii care se instala, dar într-o mãsurã ºi unor cerinþe obiective ale vieþii

economice.

Spre sfârºitul deceniului cinci al secolului al XX lea se trece la planificarea

centralizatã, primele planuri fiind anuale, cel din 1949 ºi cel din 1950, planuri

care, potrivit comunicatelor oficiale, au fost depãºite cu 8% în 1949 ºi respectiv

3,4% în 1950.

În conformitate cu literature de specialitate, se apreciazã cã la sfârºitul anului

1950 s-a încheiat refacerea economicã, atunci când volumul producþiei industriale

l-a depãºit pe cel din anul 1938 ºi s-a atins nivelul antebelic la produsul social ºi la

venitul naþional din acelaºi an.

Dupã anul 1950, timp de patru decenii, viaþa economico-socialã s-a

desfãºurat pe baza planurilor cincinale.



Ioan M. Popescu, Ioan Gr. Dumitrache556

Se menþioneazã faptul cã datele statistice cuprinse în anuare ºi în alte lucrãri

din acea perioadã, privind evoluþia economiei româneºti, în perioada 1950-1989,

sunt relative, incerte, ele având, în mare parte, un caracter propangandistic. Primul

anuar statistic în perioada de dupã Al Doilea Rãzboi Mondial a fost editat în anul

1957 ºi cuprinde date, cu deosebire, din 1955. Datele cuprinse în anuarele statistice,

precum ºi continuitatea ºi comparabilitatea lor în timp sunt relative ºi datoritã

modificãrii structurii anuarelor statistice, evoluþiei sistemului monetar, a sistemului

ºi metodologiei stabilirii preþurilor, modificãrii metodologiei de calcul ºi de

exprimare a unor indicatori etc. În literatura de specialitate se recomandã ca pentru

eliminarea, mãcar parþialã, a lipsei de precizie a datelor statistice pe care se

întemeiazã interpretarea faptelor ºi fenomenelor economice din 1950-1989, sã se

foloseascã cu predilecþie Anuarul Statistic al României pentru anul 1990.

Acest anuar statistic cuprinde, în parte, date recalculate pentru perioada

menþionatã, precum ºi capitole ºi indicatori noi, nepublicaþi pânã atunci. De

asemenea, sunt de un real ajutor date statistice aflate în lucrãri de certã reputaþie

ºtiinþificã, editate înainte ºi dupã 1989 în þarã, precum ºi de organisme

internaþionale.

Pentru dezvoltarea industriei în perioada 1948-1989 a crescut numãrul de

locuri în facultãþile de profil tehnic ºi au fost create altele noi. Astfel, s-a ajuns ca

de la mai puþin de un inginer la 10000 de locuitori în anul 1948 sã avem în

1988-1989 circa 8-9 ingineri la 10000 de locuitori produºi anual de învãþãmântul

superior tehnic din România.

În privinþa calitãþii nu s-a menþinut pasul cu þãrile dezvoltate tehnologic.

Nu s-au separat cursurile de ingineri de creaþie (pregãtirea de elite în inginerie) de

cele de ingineri de exploatare. De asemenea, pe parcursul anilor 1948-1989

pregtirea fundamentalã a viitorilor ingineri a fost redusã în permanenþã ºi pregãtirea

practicã la fel (practica de varã dura o lunã faþã de trei luni în ªcoala Politehnicã

ºi în Politehnicã, iar la unele discipline tehnice de bazã nu au fost laboratoare

corespunzãtoare).

Dezvoltarea industriei a avut loc în bunã parte prin cumpãrarea de licenþe,

tehnologiile respective fiind, în general, de o generaþie anterioarã tehnologiilor

existente în þãrile foarte avansate din punct de vedere tehnologic. S-a fãcut greºala,

începând cu anii 1968-1971 ca laboratoarele uzinale sã fie luate din fabrici ºi sã

devinã institute de cercetãri tehnice ºi tehnologice. Aceastã acþiune a condus la

producerea de dificultãþi în utilizarea rezultatelor cercetãrilor de dezvoltare

(tehnologice) ºi, astfel, produsele fabricilor noastre nu au putut fi menþinute la

nivelul produselor din industriile þãrilor avansate tehnologic. Fabricile din România,

în urma acestei acþiuni, au devenit ateliere.
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9. UNIVERSITATEA „POLITEHNICA”
DIN BUCUREªTI – CONTINUATOARE FIDELA

A INSTITUTULUI POLITEHNIC DIN BUCUREªTI

Prin hotãrârea Senatului Institutului Politehnic din Bucureºti, din luna

noiembrie 1992, Institutul Politehnic din Bucureºti a devenit Universitatea

“Politehnica” din Bucureºti. În ºedinþa respectivã, diferiþi membri ai Senatului au

fãcut ºi alte propuneri, cum ar fi sã se revinã la denumirea dinainte de anul 1948

când se numea Politehnica din Bucureºti; alþii au propus denumirea de Universitatea

Tehnicã din Bucureºti º.a. La vot, propunerea ca Institutul Politehnic din Bucureºti

sã devinã Universitatea “Politehnica” din Bucureºti, a întrunit majoritatea voturilor.

Astfel, Universitatea “Politehnica” din Bucureºti (U.P.B.) devine, dupã cum se va

constata în urmãtorii ani, 1993-2010, continuatoarea fidelã a Institutului Politehnic

din Bucureºti.

La data aprobãrii Cartei universitãþii, în procesul de învãþãmânt universitar

din Universitatea “Politehnica” din Bucureºti, funcþionau 11 facultãþi:

1. Facultatea de Electrotehnicã,

2. Facultatea de Energeticã,

3. Facultatea de Automaticã ºi Calculatoare,

4. Facultatea de Electronicã ºi Telecomunicaþii,

5. Facultatea de Inginerie Mecanicã,

6. Facultatea de Ingineriea ºi Managementul Sistemelor Tehnologice,

7. Facultatea de Ingineria Sistemelor Biotehnice,

8. Facultatea de Transporturi,

9. Facultatea de Aeronave,

10. Facultatea de ªtiinþa ºi Ingineria Materialelor,

11. Facultatea de Chimie Industrialã;

Catedra UNESCO ºi trei colegii universitare tehnice:

1. Colegiul Tehnic de Profil Electric;

2. Colegiul Tehnic de Profil Mecanic;

3. Colegiul Tehnic de Profil Chimie-Metalurgie.
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Structura Universitãþii “Politehnica” din Bucureºti rãmâne identicã structurii

Institutului Politehnic din Bucureºti. Organele de conducere ale universitãþii,

facultãþilor ºi catedrelor rãmân, în continuare (1992-1996) cele alese în primãvara

anului 1992.

În prezentarea activitãþii din Universitatea ‘Politehnica” din Bucureºti,

statisticile se vor prezenta pe legislaturi (de patru ani). Nu se mai dau numele ºi

prenumele cadrelor didactice promovate, numãrul acestora fiind foarte mare.

Situaþia numericã promovãrii cadrelor didactice în perioada 1992-1996 este

urmãtoarea:

              Funcţiile  
didactice 

pe care  
a avut  

loc  
promo- 

varea 
 
Anul 

Profesori 
Univer- 

sitari 

Confe- 
renţiari 

Univer- 
sitari 

Şefi de 
lucrări(lectori 
universitari) 

Asistenţi 
universitari 

Preparatori 
universitari 

Total 

1992*1 81 51 92 87 46 357 
1993 107 54 69 85 89 404 
1994 27 21 25 21 16 110 
1995(**)2 49 32 74 48 40 243 
Total: 1992-1996 264 158 260 241 191 1114 

Se observã cã au fost scoase la concurs 1114 posturi didactice, acestea

reprezentând aproximativ 65% din numãrul total al cadrelor didactice din UPB.

În mod sigur, toate cadrele didactice merituoase au fãcut parte din acest lot de

promãvãri. Circa 25% din posturile scoase la concurs sunt posturi de profesor

universitar. Votul deschis a asigurat o promovare destul de facilã, cu toate cã au

existat criterii de promovare oarecum riguroase din anumite puncte de vedere.

Procesul de învãþãmânt s-a desfãºurat conform planurilor de învãþãmânt

considerate modernizate. Modernizarea a constat, în principal, în introducerea de

discipline care sunt capitole ale unor discipline existente în planurile de învãþãmânt

ale universitãþilor tehnice din lume.

La sfârºitul anului universitar 1994-1995, rezultatele procesului de

învãþãmânt au fost urmãtoarele:

1 (*) Posturile scoase la concurs în anul 1992, au fost discutate în Senatul UPB în 1993
2(**) Unele posturi scoase la concurs în anul 1995, au fost discutate în Senatul UPB

la începutul anului 1996, înaintea alegerilor pentru viitoarea legistatura.

*1

(**2)
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- Învãþãmânt de ingineri, cursuri de zi (noiembrie 1995)

- Învãþãmânt de ingineri, cursuri serale (noiembrie 1995):

 Studenţi 
promovaţi 

Studenţi 
repetenţi 

Studenţi cu 
situaţia 

neîncheiată 

Studenţi 
exmatriculaţi 

Numărul 
total de 
studenţi 

Studenţi 
români 

12967 
(76,8%) 

1953 
(11,56%) 

1001 
(5,9%) 

971 
(5,74%) 

16892 
 

Studenţi 
străini 

79 
(64,23%) 

19 
(15,45%) 

13 
(10,57%) 

12 
(9,75%) 

123 
 

Numărul 
total de 
studenţi 

13046 
(76,67%) 

1972 
(11,59%0 

1014 
(5,96%) 

983 
(5,78%) 

17015 

- Învãþãmânt – colegii universitare tehnice, cursuri de trei ani (noiembrie

1995):

 Studenţi 
promovaţi 

Studenţi 
repetenţi 

Studenţi cu 
situaţia 

neîncheiată 

Studenţi 
exmatriculaţi 

Numărul 
total de 
studenţi 

Studenţi 
români 

2322 
(77,45%) 

258 
(8,6%) 

198 
(6,60%) 

220 
(7,35%) 

2998 
 

 Studenţi 
promovaţi 

Studenţi 
repetenţi 

Studenţi cu 
situaţia 

neîncheiată 

Studenţi 
exmatriculaţi 

Numărul 
total de 
studenţi 

Studenţi 
români 

485 
(64,5%) 

194 
(25,8%) 

12 
(1,6%) 

61 
(8,1%) 

752 
 

Promovalabilitatea este destul de mare faþã de cea a universitãþilor similare

din lume (unde este de 30%-40%). Regulamentul privind activitatea didacticã nu

a fost respectat în toatalitate, la cererile studenþilor organizându-se reexaminãri.

A existat ºi o înþelegere greºitã a autonomiei universitare, care existã pânã

la nivelul facultãþilor. Astfel, Facultatea de Electrotehnicã ºi Facultatea de

Electronicã ºi Telecomunicaþii au stabilit prezenþa obligatorie, pe când conducerile

altor facultãþi au fost mai indulgente.

Prin Regulamentul privind activitatea didacticã, pentru sesiunea

excepþionalã s-au acordat reexaminãri la maximum douã probe, iar pentru sesiunea

de restanþe din toamnã s-a permis ºi accesul studenþilor care, la începerea acesteia,

nu îndeplinesc condiþia de promovare la ºase examene ºi oricâte alte proiecte ºi

verificãri pe parcursul semestrului.

Studenþilor care, dupã ºansele suplimentare de promovare din luna octombrie

(cursurile pentru anul urmãtor începeau la 1 octombrie), au rãmas cu o singurã

probã nepromovatã dar aveau media celorlalte probe peste 8,00, li s-a permis

trecerea în anul urmãtor, examenul nepromovat fiind considerat ca diferenþã.
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Se cautã sã se reexamineze noþiunea de repetenþie, propunându-se ca în

cazul în care un student repetã un an de studii sã i se poatã echivala 4-6 examene

promovate în anul anterior, dacã a obþinut nota de maximum 7,00. Nu se fac

propuneri clare, senatul UPB fiind dispus sã cedeze în orice moment presiunilor

fãcute de studenþi.

Din cei 17067 de studenþi de la învãþãmântul de zi, circa 5200 (30%) au

primit burse de studii ºi de merit. De exemplu, numãrul studenþilor cu medii anuale

peste 8,00 în anul universitar 1994-1995, este urmãtorul:

Concursurile de admitere în anul I de studii, structura ºi cifrele de ºcolarizare

repartizate de Ministerul Învãþãmântului, atât la forma de învãþãmânt de lungã

duratã, cât ºi la cea de scurtã duratã, au avut loc în luna septembrie în anii 1992,

1993, 1994 ºi 1995.

Pânã în anul 1992 inclusiv, concursul s-a organizat pe facultãþi; începând

cu anul 1993, concursul se organizeazã pe profiluri, cifrele de ºcolarizare fiind

aprobate de Ministerul Învãþãmântului în conformitate cu propunerile Universitãþii

“Politehnica” din Bucureºti, respectiv a facultãþilor ºi colegiilor.

Probele de concurs pentru învãþãmântul de lungã duratã (cinci ani) au fost

trei: – algebrã ºi elemente de analizã matematicã; – geometrie planã ºi în spaþiu ºi

trigonometrie ºi – fizicã, la alegere cu chimia la facultatea de Chimie Industrialã,

sau cu economia la profilul inginerie economicã.

Numãrul de candidaþi a scãzut an de an din1992 pânã în 1994 când a fost de

circa 3000; a urmat un reviriment, în toamna anului 1995 ajungându-se la

aproximativ 4000 de candidaþi.

Numãrul de locuri de ºcolarizare repartizate Universitãþii “Politehnica” din

Bucureºti a scãzut mai lent decât numãrul de candidaþi. Pentru ocuparea locurilor

rãmase libere a fost necesar sã se facã distribuiri a celor reuºiþi atât în interiorul

facultãþilor cât ºi între facultþi. Pentru ocuparea locurilor, Ministerul Învãþãmântului

a dat un ordin care prevedea ca pentru candidaþii respinºi la alte institute, dar care

aveau media examenului de admitere peste 5,00 ºi cel puþin o probã la concursul

de admitere identicã cu o probã de admitere de la Universitatea “Politehnica” din

Bucureºti, sã se orgenizeze un nou concurs ºi pentru cea de-a doua probã sã se

facã un test de cunoºtinþe.

În anul 1995 au fost ocupate toate cele 3120 locuri existente pentru

învãþãmântul de lungã duratã. De asemenea, a fost primul an în care colegiile

Media 8,00 – 8,50 8,51 – 9,00 9,01 – 9,50 9,51 – 10 Numărul 
total de 
studenţi 

Numărul de 
studenţi 

1885 
(11%) 

1471 
(8,62%) 

991 
(5,81%) 

875 
(5,13%) 

17067 
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universitare tehnice ºi-au ocupat toate cele 450 de locuri. În anii anteriori locurile

de la învãþãmântul de scurtã duratã (colegii) erau ocupate în proporþie de 50%.

În anii 1993, 1994 ºi 1995 învãþãmântul seral a dispãrut din structura aprobatã

de Ministerul Învãþãmântului.

În februarie 1995 Ministerul Învãþãmântului a stabilit ca absolvenþii

colegiilor universitare tehnice ºi cei ai ºcolilor militare de trei sau patru ani sã

poatã continua studiile la forma de învãþãmânt de cinci ani. În UPB s-a organizat

concurs de admitere numai la specializãrile la care s-au prezentat mai mulþi

candidaþi decât numãrul de locuri. Pentru ca cei înscriºi sã devinã studenþi în

penultimul an al învãþãmântul de lungã duratã nu a fost limitat numãrul probelor

de diferenþã, numãrul acestora ajungând pânã la maximum 29 probe. Ulterior, s-a

limitat durata la 15 ani de la terminarea ºcolii, pentru cei care se prezentau la

admitere.

La sfârºitul anului 1955, aceastã formã de învãþãmânt avea un viitor incert

deoarece cei care au fost admiºi ºi ºi-au dat diferenþele, doreau sã fie înmatriculaþi

la învãþãmântul seral care în toamna anului 1996 nu mai avea anul III de studii la

nicio facultate, fiind în lichidare.

În anul universitar 1994/1995 au fost organizate în Universitatea

“Politehnica” din Bucureºti primele specializãri pentru Învãþãmântul de Studii

Aprofundate, iar în anul universitar 1995/1996 acestea au fost extinse conform

tabelului:

 Facultatea Numărul de 
specializări 
1994/1995 

Numărul de 
specializări 
1995/1996 

1 Electrotehnică 3 5 
2 Energetică 3 7 
3 Automatică şi Calculatoare 3 6 
4 Electronică şi Telecomunicaţii 4 8 
5 Inginerie mecanică 2 6 
6 Ingineria şi Managementul Sistemelor Tehnologice 4 6 
7 Ingineria Sistemelor Biotehnice 1 3 
8 Transporturi 1 1 
9 Aeronave 1 1 

10 Ştiinţa şi Ingineria Materialelor 2 5 
11 Chimie Industrială 9 10 
12 Departamentul de Ştiinţe Inginereşti - 2 
13 Catedra UNESCO - 2 

    Universitatea “Politehnica” din Bucureşti  (Total) 33 62 

Pentru Învãþãmântul Postuniversitar de Studii Aprofundate se recrutau

studenþi de la forma de învãþãmânt de lungã duratã cu media generalã de absolvire

minim 8,00. Astfel, în anul universitar 1994/1995 au fost 360 candidaþi pe cele

330 locuri, iar în 1995/1996 au fost 870 candidaþi pe 620 locuri.
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Concursul de admitere la Studii Aprofundate a constat din douã probe

obligatorii, fiind admiºi cei care obþineau media concursului de admitere de

minimum 8,00, în limita numãrului de locuri aprobate.

Planurile de învãþãmânt pentru Studii Aprofundate conþin cel mult 14 ore

pe sãptãmânã ºi cel mult trei probe de verificare pe semestru, cursurile fiind

concepute pentru un an de studiu.

Absolvenþii terminau aceste studii cu o lucrare de disertaþie. Media generalã

de absolvire era media aritmeticã a mediei obþinute la probele din anul de studii ºi

a notei obþinute la susþinerea disertaþiei. Din cei 330 de studenþi admiºi în anul

universitar 1995-1996, au promovat 327 (97%), mediile de absolvire fiind de peste

9,50, în general, iar media 10 fiind destul de frecventã.

Este regretabilã confuzia Ministerului Învãþãmântului prin Legea

învãþãmântului, care echivala titlul de absolvent de studii aprofundate cu titlul de

master. Învãþãmântul ingineresc, la noi, era pe cinci ani, cuprinzând licenþa plus

masterul.

Era normal ca absolvenþii studiilor aprofundate sã aibã alte avantaje; de

exemplu, reducerea stagiului de doctorat etc..

Începând cu anul 1994, potrivit Ordinului Ministerului Învãþãmântului,

finalizarea studiilor absolvenþilor se fãcea prin examenul de licenþã la învãþãmântul

de lungã duratã, respectivprin examenul de absolvire la învãþãmântul de scurtã

duratã.

Examenul de licenþã constã din verificarea cunoºtinþelor la: – o disciplinã

fundamentalã pentru profilul respectiv, – douã discipline de specialitate ºi

susþinerea proiectului de diplomã pentru învãþãmântul de lungã duratã.

Examenul de absolvire constã din verificarea cunoºtinþelor la: – o disciplinã

fundamentalã, – o disciplinã de specialitate ºi – susþinerea lucrãrii de absolvire,

pentru învãþãmântul de scurtã duratã.

La solicitarea studenþilor din vara anului 1994, Senatul Universitãþii

“Politehnica” din Bucureºti a fost de acord ca rãspunsurile la examene sã fie notate

cu calificativele admis/respins, proiectul de diplomã fiind cotat prin notã, ceea ce

a fãcut ca ponderea notei acestui proiect în media general de absolvire sã fie la

paritate cu media generalã de promovare a celor cinci ani de studii, la învãþãmântul

de lungã duratã – cursuri serale.

În vara anului 1995 s-au acordat note la toate probele examenului de

absolvire, probele fiind eliminatorii.

La solicitarea studenþilor, susþinutã în Senatul Universitãþii “Politehnica”

din Bucureºti ºi admisã printr-un ordin al Ministerului Învãþãmântului, în anii

1994 ºi 1995, absolvenþii au putut opta între obþinerea: – diplomei de inginer,

primite în urma susþinerii numai a proiectului de diplomã ºi a – diplomei de inginer,

în urma susþinerii tuturor probelor examenului de licenþã (examen la trei discipline
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ºi susþinerea proiectului de diplomã). Pentru prima variantã au optat 20% dintre

studenþi. Nota minimã de promovare a fiecãrei probe a fost 5,00, inclusiv pentru

proiectul de diplomã, dar media generalã de absolvire a examenului de licenþã

(calculatã ca medie aritmeticã a notei la proiectul de diplomã ºi a mediei examenelor

de licenþã la probele stabilite) era 6,00. S-a constatat cã media generalã (calculatã

ca medie aritmeticã a mediei anilor de studii ºi mediei la licenþã) la absolvire este

mai mare – în general- cu circa 20%-30% decât media anilor de studii, pentru cei

cu media anilor de studii între 6,00 ºi 7,00.

În sesiunea din februarie 1996 a examenului de licenþã, Biroul Senatului

Universitãþii “Politehnica” din Bucureºti a aprobat urmãtoarele taxe de repetare a

examenului de finalizare a studiilor, introduse prin Legea Învãþãmântului: 25000

lei pentru repetarea examenului de licenþã ºi 18000 lei pentru repetarea examenului

de absolvire.

Cadrele didactice ale Universitãþii “Politehnica” din Bucureºti au contribuit

la perfecþionarea cadrelor didactice din învãþãmântul preuniversitar, care susþin

examene de definitivat, gradul II ºi gradul I.

De asemenea, în fiecare an, Universitatea “Politehnica” din Bucureºti a

asigurat un numãr de 150-200 preºedinþi ai comisiilor de bacalaureat.

În cei patru ani, aprilie 1992- martie 1996, s-a continuat lucrul la realizarea

unei infrastructuri de comunicaþii de date necesare comunitãþii ºtiinþifice ºi

academice din Universitatea “Politehnica” din Bucureºti, activitate care îºi are

originea în proiectul “PIB-THD Data Processing and Communication Project”,

elaborat în cadrul cooperãrii cu Universitatea Tehnicã din Darmstadt, în perioada

iunie-iulie 1990.Acest proiect a urmãrit dezvoltarea unei Reþele Locale de Date în

Universitatea “Politehnica” din Bucureºti ºi conectarea acesteia la serviciile

reþelelor internaþionale de date.

Dupã anul 1990, Guvernul Germaniei a hotãrât sã schimbe acest proiect

având în vedere un obiectiv lãrgit de a oferi acces liber ºi servicii tuturor

universitãþilor ºi instituþiilor ºtiinþifice ºi culturale nonprofit din România,

urmãrindu-se în acest fel realizarea unei infrastructuri de comunicaþii de date cu

acoperire naþionalã, þinând seama de funcþionalitatea Nodului Central de

Comunicaþii de la Universitatea “Politehnica” din Bucureºti.

Astfel, Reþeaua de Date a Învãþãmântului Superior (RDIS) a constituit o

mãsurã justã pentru atingerea obiectivelor iniþiale ale proiectului. În cei patru ani,

mai1992-martie 1996, au fost parcurse peste 12 etape, luând naºtere Biroul de

Coordonare al Reþelei de Date a Învãþãmântului Superior, desemnat ca mecanism

de adaptare a deciziilor, din acest organ fãcând parte reprezentanþi ai Ministerului

Învãþãmântului, ai universitãþilor ºi instituþiilor care fac parte din RDIS. S-a ajuns

ca în martie 1996 sã se deschidã canalul VAST de 256 kbps cu Taide NET.
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S-au luat mãsuri pentru dezvoltãri în viitor prin restructurarea reþelei, prin

dezvoltarea infrastructurilor de comunicaþii de date locale, creºterea complexitãþii

ca noduri în RDIS º.a.

În 1992-1996, distribuirea posturilor didactice ocupate ºi vacante pe funcþii

didactice a fost urmãtoarea (O – numãrul posturilor ocupate; V – numãrul posturilor

vacante; T – numãrul total al posturilor):

În cei patru ani universitari (1992-1993, 1993-1994, 1994-1995 ºi

1995-1996) au existat ºi posturi didactice de cercetare ºtiinþificã 81, 95, 73 ºi

respective 92, fiind ocupate, în fiecare an 4% pânã la 13%.

În aceastã perioadã, în care tranziþia din þara noastrã a trecut printr-o fazã

extrem de complicatã (de exemplu, PIB-ul României ajunsese în 1992 la 19,6

miliarde USD de la 40,8 miliarde USD în 1990, iar în perioada 1992-1996, acesta

a crescut doar panã la 35,3 miliarde USD în anul 1996), în care nivelul de trai al

populaþiei a scãzut permanent ºi semnificativ.

De asemenea, nefiind elaboratã, încã o Lege a Învãtãmântului dupã

schimbãrile din 1989, Ministerul Învãþãmântului a emis ordine care mai de care

Anul 
universitar 

1992-1993 1993-1994 1994-1995 1995-1996 

- Posturile 
ocupate (O), 
vacante(V) şi 
total (T) 

 
O 

 
V 

 
T 

 
O 

 
V 

 
T 

 
O 

 
V 

 
T 

 
O 

 
V 

 
T 

- Posturile de 
profesor 
universitar 

279 245 524 313 265 578 344 285 629 364 314 678 

- Posturile de 
conferenţiar 
universitar 

394 253 647 361 277 638 347 275 622 331 247 578 

- Posturile de 
şef de lucrări 
(lector) 
universitar 

521 376 897 533 406 939 582 421 1003 556 405 961 

- Posturile de 
asistent 
universitar 

502 774 1276 488 653 1141 463 527 990 456 363 819 

- Posturile de 
preparator 
universitar 

96 103 199 139 66 205 131 72 203 139 69 208 

- Numărul 
total de 
posture de 
cadre 
didactice 

1792 1751 3543 1834 1667 3501 1867 1580 3447 1846 1398 3244 
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mai aberante ºi uneori contradictorii, afectând activitatea studenþilor pentru a-ºi

continua studiile.

Conducerea Universitãþii “Politehnica” din Bucureºti, pentru a evita

arbitrariul în învãþãmânt, a adoptat un Regulament al activitãþii didactice pe care

l-a aplicat pânã la apariþia noii legi.

Tot în aceastã legislaturã, Senatul Universitãþii “Politehnica” din Bucureºti

a aprobat “Metodologia de desfãºurare a alegerilor pentru ocuparea funcþiilor de

conducere în Universitatea “Politehnica” din Bucureºti.

În aceºti ani, cercetarea ºtiinþificã a cadrelor didactice din Universitatea

“Politehnica” din Bucureºti s-a desfãºurat, în special, pe bazã de contracte de

cercetare ºtiinþificã, a cãror valoare a ajuns în anul 1995 la cifra totalã de 6525,51

milioane lei. Contractele de cercetare ºtiinþificã au fost încheiate cu Ministerul

Învãþãmântului, Ministerul ªtiinþei ºi Tehnologiei ºi alþi beneficiari (întreprinderi

industriale).

Pentru a pune cercetarea ºtiinþificã pe baze noi în UPB s-au înfiinþat Centre

de cercetare ºtiinþificã, fãrã personalitate juridicã, dar cu independenþã financiarã.

Aceste centre de cercetare ºtiinþificã au funcþionat pe baza legii 57/1992 ºi

apoi a Legii învãþãmântului.

Documentarea s-a îmbunãtãþit atât prin dezvoltarea ºi creºterea continuã a

colecþiilor cu literaturã ºtiinþificã, cât ºi prin achiziþii retrospective (în cazul unor

lucrãri de valoare strict necesare ºi foarte solicitate). Astfel, Biblioteca Centralã a

UPB care conþinea în anul 1992 un total de 1368 milioane volume, la 31 decembrie

1995 numãrul acestora a ajuns la aproximativ 1417 milioane volume.

Se menþioneazã cã în aceastã perioadã a avut loc o creºtere semnificativã

de periodice din strãinãtate ºi de cãrþi de valoare din strãinãtate. Astfel, numãrul

de abonamente pentru periodice a crescut de la 141 (în anul 1992) la 242 (în anul

1995).

Manifestãrile ºtiinþifice au crescut ca numãr în mod simþitor, astfel,

– în anul 1992: – Simpozionul “Omul ºi trãznetul”, cu participare

internaþionalã (organizat de Facultatea de Energeticã); – International Conference

on Differential Geometry and its Applications (organizatã de Facultatea de

Transporturi); – Conferinþa Naþionalã de Metalurgie (organizatã de Facultatea de

ªtiinþa ºi Ingineria Materialelor); – Simpozionul “Cuptoare cu Tratament Termic”,

cu participare internaþionalã (organizat de Facultatea de ªtiinþã ºi Ingineria

Materialelor); º.a.…

– în anul 1993:– International Conference on Computer Aided Engineering

Education (organizatã de Facultatea de Electrotehnicã); – Simpozionul SIENE,

cu participare internaþionalã (organizat de Facultatea de Energeticã); – Universitatea

de varã – 1993, pe probleme de centrale electrice, cu participare internaþionalã

(organizatã de Facultatea de Energeticã); – A2a Conferinþa Naþionalã de
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Termotehnicã (organizatã de Facultatea de Mecanicã); – Managementul Calitãþii

– Seminar cu participare internaþionalã (organizat de Facultatea de Ingineria ºi

Managementul Sistemelor Tehnologice);– A4a Conferinþa Naþionalã de Control

Nedistructiv – cu participare internaþionalã (organizat de Facultatea de Ingineria

ºi Managementul Sistemelor Tehnologice); – Conferinþa Internaþionalã CAD/

CAM’93 (organizatã de Facultatea de Ingineria ºi Managementul Sistemelor

Tehnologice); – Simpozionul Internaþional SYROM’93 (organizat de Facultatea

de Ingineria ºi Managementul Sistemelor Tehnologice); – International Workshop

on Differential Geometry and its Applications (organizat de Facultatea de

Transporturi); – Simpozionul Naþional “40 de ani de Telecomenzi ºi Electronicã

în Transporturi” (organizat de Facultatea de Transporturi); – Conferinþa Naþionalã

de Ingineria Transporturilor (organizatã de Facultatea de Transporturi); –

Simpozionul Internaþional “EURAVIA’ 93” (organizat de Facultatea de Aeronave);

– Conferinþa Naþionalã de Metalurgie (organizatã de Facultatea de ªtiinþa ºi

Ingineria Materialelor); – Simpozionul “Materiale Compozite”, cu participare

internaþionalã (organizat de Facultatea de ªtiinþa ºi Ingineria Materialelor); – A8a

Conferinþã de Chimie ºi Inginerie Chimicã, cu participare internaþionalã (organizatã

de Facultatea de Chimie Industrialã); etc.…

– în anul 1994: – Simpozion SIENE – cu participare internaþionalã (organizat

de Facultatea de Energeticã); – 6 seminarii – cu participare internaþionalã

(organizate de Facultatea de Energeticã); – Conferinþa “Realizãri recente în

domeniul transferului de cãldurã” – cu participare internaþionalã ( organizatã de

Facultatea de Mecanicã); – Conferinþa Naþionalã de Mecanicã Finã ”COMEFIN”

– cu participare internaþionalã (organizatã de Facultatea de Mecanicã); – A9a

Conferinþã Naþionalã de Maºini Unelte – cu participare internaþionalã (organizatã

de Facultatea de Ingineria ºi Managementul Sistemelor Tehnologice); – Conferinþa

Naþionalã de Metalurgie (organizat de Facultatea de ªtiinþe ºi Ingineria

Materialelor);

– în anul 1995: – Seminarul Naþional de Electrotehnicã Teoreticã (organizat

de Facultatea de Electrotehnicã); – Simpozion SIENE – cu participare internaþionalã

(organizat de Facultatea de Energeticã); – 3 seminarii – cu participare internaþionalã

(organizate de Facultatea de Energeticã); – “ Intelligent Manufacturing Systems”

– 3rd IFAC/IFIP/IFORS Workshop (organizat de Facultatea de Automaticã ºi

Calculatoare); – th
9  International Conference on “Control Systems and Computer

Science” (organizat de Facultatea de Automaticã ºi Calculatoare); – ªcoala de

Informaticã avansatã PARADIS’95 – Sisteme paralele ºi distribuite (organizat de

Facultatea de Automaticã ºi Calculatoare); – Eastern European Regional Contest

(organizat de Facultatea de Automaticã ºi Calculatoare); – Conferinþa “Realizãri

ale cercetãtorilor de mecanicã finã în ultimul sfert de veac” – cu participare

internaþionalã (organizatã de Facultatea de Mecanicã); – A5a Conferinþã Naþionalã
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de Control Nedistructiv ºi al 2-lea Seminar de Managementul Calitãþii – cu

participare internaþionalã (organizat de Facultatea de Ingineria ºi Managementul

Sistemelor Tehnologice); – A3a Conferinã Naþionalã de Dispozitive de Prelucrare,
Asamblare ºi Control – cu participare internaþionalã (organizat de Facultatea de
Ingineria ºi Managementul Sistemelor Tehnologice); – Economicity, Safety,

Reaibility of Automotive – ESFA’95 Conference – cu participare internaþionalã
(organizatã de Facultatea de Transporturi); – Simpozion Internaþional “EURAVIA’
93“ – cu participare internaþionalã (organizatã de Facultatea de Aeronave); –

Simpozionul Henri Coandã (organizatã de Facultatea de Aeronave); – Conferinþa
Naþionalã de Metalurgie – cu participare internaþionalã (organizat de Facultatea
de Ingineria ºi Managementul Sistemelor Tehnologice); – A9a Conferinþã de

Chimie ºi Inginerie Chimicã, cu participare internaþionalã (organizatã de Facultatea
de Chimie Industrialã);

– în anul 1996 (ianuarie): –Simpozionul “ Compatibilitate electromagneticã

“ (organizatã de Facultatea de Energeticã);
În Universitatea “Politehnica” din Bucureºti se considerã cã pregãtirea prin

doctorat reprezintã o componentã importantã a perfecþionãrii absolvenþilor. În

primul rând se au în vedere cei care lucreazã în învãþãmântul superior ºi în institutele
de cercetare ºtiinþificã. În perioada aprilie 1992 – martie 1996, repartizarea pe
profile a doctoranzilor (la cele 75 de specializãri existente) a conducãtorilor de

doctorat ºi a tezelor susþinute, a fost urmãtoarea:

                                    Profilul 
Data cu 
privire la: 

Mecanic Electric  
(care include 

Fizica 
Tehnică) 

Chimie şi 
Ştiinţa 

Materia-
lelor 

Total pe 
UPB 

- Numărul de specialităţi 23 27 25 75 
- Numărul total de conducători de 
doctorat 

62 95 58 215 

- Numărul de conducători noi de 
doctorat (aprile 1992-martie 
1996) 

12 19 7 38 

- Numărul total de doctoranzi 780 1266 778 2826 
- Numărul de doctoranzi în stagiu 369 464 345 1178 
- Numărul de teze de doctorat 
susţinute în perioada aprilie 1992 
–martie 1996 

82 99 96 277 

În anul 1994 se înfiinþeazã Consiliul Naþional al Cercetãrii ªtiinþifice în

Învãþãmântul Superior (CNCSIS) ºi în 1995 se înfiinþeazã Consiliul Naþional al
Finanþãrii Învãþãmântului Superior (CNFIS) ca foruri consultative pentru finanþarea
cercetãrii ºi programelor formative în învãþãmântul superior. Profesorul Ioan

Dumitrache a fost vicepreºedinte al CNCSIS din 1994 pânã în 1998 ºi preºedinte
al CNCSIS din 1998 pânã în 2011.

În perioada aprilie 1992 – martie 1996, Universitatea “Politehnica” din

Bucureºti a acordat titlul de DOCTOR HONORIS CAUSA al UPB la 26 de
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personalitãþi: laureaþi ai Premiului Nobel, rectori ai unor universitãþi din strãinãtate
cu care UPB are relaþii fructuoase ºi durabile, profesori universitari de prestigiu,
directori ai unor institute de cercetare ºtiinþificã, doi ambasadori, un lord, un director

al Clubului de la Roma º.a.

În aceaºi perioadã (aprilie 1992 – martie 1996) au fost organizate urmãtoarele

(ca numãr) cursuri postuniversitare de specializare: profilul mecanic (inclusiv

Matematica) – 30; profilul electric (inclusiv Fizica) – 16; profilul chimie ºi ºtiinþa

materialelor – 16; profilul management, pedagogie – 15. Au fost 950 de cursanþi

ºi s-au acordat 735 diplome.

Numãrul de titluri de carte universitarã editatã, în intervalul de timp aprilie

1992-martie 1996, a fost:

Matematică 
Şi Fizică 

Profilul 
Mecanic 

Profilul 
Electric 

Profilul 
Chimie şi 
Ştiinţa 

Materialelor 

Management 
Economie 
Filozofie 

Cursuri în 
limbi străine 

pentru 
Departamentul 

de Ştiinţe 
inginereşti 

Total 
pe 

UPB 

78 130 176 100 28 83 595 

Numãrul mediu de exemplare pentru fiecare carte a fost de 150 ÷ 200, iar

numãrul mediu de pagini pe carte 200 ÷ 250.

Buletinul ªtiinþific al UPB a fost reorganizat pe patru serii: A – Applied

Mathematics and Physics; B – Chemistry and Materials Science; C – Electrical

Engineering and Computer Science; D – Mechanical Engineering. Încã nu s-a

ajuns ca Buletinul ªtiinþific al UPB sã aparã la timp ºi în condiþii optime de redactare

ºi de control ºtiinþific.

Universitatea “Politehnica” din Bucureºti are spaþii de învãþãmânt în

suprafaþã totalã de 98952 m2, distribuite în patru sedii din Bucureºti: –Noul Local

din Splaiul Independenþei nr. 313, 67.909 m2 ; – Localul de la Bulevardul Iuliu

Maniu nr. 1-3, 9.558 m2; –Localul Vechi din Strada Polizu nr. 1-7, 19.206 m2 ºi –

Localul din Calea Victoriei, nr 149, 2.279 m2.

Suprafaþa respectivã reprezintã 62,6% din spaþiul util. În aceastã perioadã

(aprilie 1992 – martie 1996) UPB are 0,94 m2/student în sala de curs (sub limita

de 1 m2/student, prevãzutã în criteriile internaþionale). De asemenea, UPB are 5,4

m2 /student, acest indice fiind cel mai mic în comparaþie cu celelalte mari

universitãþi tehnice din þarã ºi la jumãtate din normele europene de funcþionare. În

cele 188 sãli de clasã cu o suprafaþã de 16995 m2, UPB are 13524 locuri ( o

acoperire de 65% -70% din necesar).

Evoluþia numãrului de studenþi în intervalul de timp 1987/1988 ÷ 1995/

1996 a fost urmãtoarea:
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Evoluþia numãrului de salariaþi ai UPB în perioada 1992/1993÷1995/1996

a fost urmãtoarea:

Anul  
universitar  

 
Tipul de 
înv?ţ?mânt 

 
1987 
1988 

 
1988 
1989 

 
1989 
1990 

 
1990 
1991 

 
1991 
1992 

 
1992 
1993 

 
1993 
1994 

 
1994 
1995 

 
1995 
1996 

Ingineri zi 15912 16512 17113 19710 20088 20534 19214 18110 17015 
Ingineri seral 8612 9011 9630 8174 7937 6507 5247 4582 1998 
Studii 
aprofundate 

- - - - - - - 310 638 

Subingineri seral - - 1157 891 831 406 85 - - 
Colegii 
universitare 

- - - - 281 520 754 922 1268 

Total 24512 25523 27900 28775 29137 27967 25300 23924 20919 

Din datele existente costul unitar global de instruire a fost de 821,5 USD/

student echivalent în anul 1994 ºi de 792,5 USD/student echivalent în anul 1995.

Universitatea “Politehnica” din Bucuresti a început sã dea o atenþie deosebitã,

încã din anul 1991, cooperãrii internaþionale prin instituþionalizarea principiilor

reformatoare, adaptarea infrastructurii sale la normele ºi standardele internaþionale,

integrarea europeanã ºi mondialã. De asemenea, s-a încercat ºi promovarea unor

criterii internaþionale în performanþa ºtiinþificã ºi academicã. Astfel, circa 400

persoane participã anual (în perioada 1992-1995) la colocvii, simpozioane,

conferinþe, ateliere de lucru, iar alte aproximativ 400 persoane au beneficiat de

mobilitãþi sub formã de burse, stagii, cursuri de perfecþionare etc… În total, în

intervalul de timp 1992-1995 au avut loc peste 3000 de deplasãri în strãinãtate

(din care, circa 600 în Franþa ºi peste 350 în Germania).

învãþãmânt

Anul

universitar
Tipul

depersonal
Cadre didactice 3657 1838 3640 1882 3510 1864 3366 1888

Personal TESA 2478 2353 2478 2353 2478 2353 2478 2353

Personal de
cercetare 611 248 611 215 611 190 611 160

Total 6746 4439 6729 4450 6599 4407 6455 4401
Numãrul de
studenþi 27.697 25.300 23.924 21.919

Nr.studenþi/Nr.c.d.
posturi 7,6 6,95 6,81 6,51

Nr.studenþi/Nr.c.d.
personae fizice 15,1 13,44 12,84 11,61
c.d. pensionate 37 44 77 116

1992/1993 1993/1994 1994/1995 1995/1996

Numãrul de: Numãrul de: Numãrul de: Numãrul de:

Posturi Persoa- Pos- Persoa- Pos- Persoa- Pos- Persoa-

ne fizice turi ne fizice turi ne fizice turi ne fizice
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S-au încheiat ºi reînnoit acorduri de cooperare cu 37 universitãþi de prestigiu
din lume: South Bank University of London (1993), City University London (1994),
Universsité Libre de Bruxelles (1990), Ecole Polytechnique de Montreal (1992),

Ecole Polytechnique Federale de Lausanne (1990), Institut National Polytechnique
de Toulouse (1992), Institut National Polytechnique de Grenoble (1993), Electricité
de France (1990), Ecole Nationale Supérieure de Besançon (1992), Institut

Polytechnique de Lyon (1992), Institut National de Sciences Appliquées de Lyon
(1995), Université de Nancy I (1995), Technische Hochschule Darmstadt (1974,
menþinut), National Technical University of Athens (1994), Universitatea

Ben-Gurion (1995), Politenico di Torino (1990), Universitatea “La Sapienza” din
Roma (1995), Institutul Politehnic “S.Lazo” din Chiºinãu (1990), Universitatea
“Alecu Russo” din Bãlþi (1994), Duke University (1990), University of Washington

– School of Business Administration (1991), The College of Engineering-
Architecture and Technology of Oklahoma State University (1992), Technical
University of Budapesta (1992) º.a.

Cadrele didactice ale Universitãþi “Politehnica” din Bucuresti au participat
la programele cu finanþare internaþionalã: TEMPUS-PHARE, COPERNICUS,
PECO, TEMPRA. În 1991 au fost ºi au continuat sã fie în derulare 35 programe

TEMPUS ºi douã Proiecte de Mãsuri Complementare.
Numãrul de cetãþeni strãini la studii în UPB (studenþi ºi doctoranzi) a fost

urmãtorul:

Numãrul burselor acordate la începutul fiecãrui an universitar pentru studenþii

de la învãþãmântul de zi a acoperit (30-35)% din numãrul total de studenþi. În afara

burselor din bugetul de stat alocat de Ministerul Învãþãmântului, unele facultãþi

(Facultatea de Electronicã ºi Telecomunicaþii ºi Facultatea de Transporturi) au

acordat burse pe baza unor regulamente proprii stabilite de comun accord cu

sponsorii, burse finanþate de cãtre societãþi comerciale.

În anul 1994 prin ordin al ministrului se înfiinþeazã Centrul pentru Pregãtirea

Resurselor Umane (CPRU) având ca obiective majore formarea resurselor umane

înalt calificate pentru economie ºi cercetare interdisciplinarã. Este numit ca director

profesorul Ioan Dumitrache de cãtre Biroul Senatului al U.P.B.

La cinci ani ºi jumãtate de la schimbãrile din decembrie 1989, în ºedinþa

comunã a Camerei Deputaþilor ºi Senatului din 28 iunie 1995, este adoptatã Legea

învãþãmântului la peste cinci ani dupã schimbãrile din 1989. În 90 de zile de la

publicarea acestei legi în Monitorul oficial al Romaniei, Ministerul Învãþãmântului

elaboreazã regulamentele care decurg din aplicarea legii respective ºi stabileºte

mãsuri tranzitorii.

Anul universitar 1991-
1992 

1992-
1993 

1993-1994 1994-1995 1995-1996 

Numărul de studenţi şi 
doctoranzi 

315 288 326 341 327 
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Acestã lege stabileºte ca în România sã existe învãþãmânt general obligatoriu

de opt clase (frecvenþa obligatorie a învãþãmântului de opt clase încetând la vârsta

de 16 ani). Legea învãþãmântului din 1995 stabileºte urmãtoarea structurã a

sistemului naþional de învãþãmânt: – învãþãmânt preuniversitar (a- învãþãmânt

preºcolar cu grupele micã, mijlocie ºi mare – de pregãtire pentru ºcoalã; b-

învãþãmânt primar, clasele I-IV; c- învãþãmânt secundar – gimnaziul, clasele

V-VIII, – profesional ºi – liceal – clasele IX-XII sau XIII pentru cursuri serale, d-

învãþãmânt postliceal); – învãþãmânt superior (a - învãþãmânt universitar; b -

învãþãmânt postuniversitar) ºi – educaþie permanentã.

Învãþãmântul superior se realizeazã prin instituþii de învãþãmânt ºi de

cercetare: universitãþi, institute, academii, conservatoare, colegii universitare ºi

ºcoli postuniversitare. Este un învãþãmânt gratuit ºi se poate organiza în formele:

de zi, seral ºi fãrã frecvenþã. Înfiinþarea instituþiilor de învãþãmânt superior se face

prin lege.

Învãþãmântul universitar cu caracter deschis este organizat sub forma de:

învãþãmânt universitar de scurtã duratã ºi învãþãmânt universitar de lungã duratã.

Învãþãmântul universitar de scurtã duratã: – este organizat în colegii

universitare, în cadrul instituþiilor de învãþãmânt universitar de lungã duratã; – are

durata de trei ani, cu excepþia colegiilor pedagogice, care au durate de doi ani; – se

înfiinþeazã cu aprobarea Ministerului Învãþãmântului, la propunerea senatelor

instituþiilor de învãþãmânt superior; – admiterea se face pe baza criteriilor prevzute

pentru învãþãmântul universitar de lungã duratã; – se încheie cu examen de

absolvire, organizat pe baza criteriilor elaborate de Ministerul Învãþãmântului ºi a

unei metodologii stabilite de senatele universitare.

Absolvenþii care au absolvit colegiile universitare; – primesc diploma în

care se specificã domeniul specializãrii dobândite, dacã au luat examenul de absol-

vire sau certificate însoþit de foaia matricolã cu notele obþinute, dacã nu au trecut

examenul; – pot continua studiile în învãþãmântul de lungã duratã, în cadrul

profilului studiat iniþial sau apropiat, prin concurs în limita locurilor disponibile

pentru anul universitar curent, criteriile fiind stabilite de instituþiile de învãþãmânt

universitar de lungã duratã; – admiºii la învãþãmânt universitar de lungã duratã,

susþin examenele de diferenþe stabilite de comisiile facultãþilor ºi în urma promo-

vãrii acestora vor fi înscriºi în anul III al învãþãmântului universitar de lungã duratã.

Învãþãmântul universitar de lungã duratã: se desfãºoarã în universitate ºi

în alte instituþii echivalente (institute, academii, conservatoare) în facultãþi ºi la

specializãri autorizate sau acreditate, înfiinþarea de noi facultãþi fiind aprobatã de

cãtre Ministerul Învãþãmântului, iar structura acestora, de cãtre senatele univer-

sitare; – durata studiilor la cursurile de zi în învãþãmântul universitar de lungã

duratã este, în funcþie de profil, de 4-6 ani ºi se stabileºte prin hotãrârea Guvernului
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(modificarea duratei studiilor se poate face numai începând cu anul I); – îºi încheie

studiile cu examen de licenþã, care constã în proiect sau lucrare de diplomã ºi în

probe generale ºi de specialitate (criteriile de organizare a examenului de licenþã

fiind stabilite de Ministerul Învãþãmântului, iar metodologia, de cãtre senatele

universitare).

Absolvenþii învãþãmântului universitar de lungã duratã: – primesc titlul de

licenþiat în profilul ºi în specializarea urmate, dacã au promovat examenul de

licenþã sau, la cerere, un certificat de studii ºi copie de pe foaia matricolã, dacã nu

au promovat examenul de licenþã; – pot susþine examenul de licenþã de cel mult

douã ori, în decurs de cinci ani de la absolvire.

Titulatura diplomei de licenþã se stabileºte de cãtre Ministerul Învãþã-

mântului, în conformitate cu standardele internaþionale.

Diplomele eliberate de instituþiile de învãþãmânt universitar de lungã duratã

pânã în anul 1993 inclusiv sunt echivalente cu diploma de licenþã.

De asemenea, sunt prevãzute condiþiile de îndeplinit pentru studenþii ºi

absolvenþii care opteazã pentru profesiunea didacticã, pentru activitþile clinice

din învãþãmântul superior medical, pentru desfãºurarea învãþãmântului

preuniversitar, pentru doctorat º.a. Titlul ºtiinþific de doctor se acordã de cãtre

conducerea instituþiei organizatoare ºi se confirmã de cãtre Consiliul Naþional de

Atestare a Titlurilor, Diplomelor ºi Certificatelor Universitare de pe lângã

Ministerul Învãþãmântului ºi pe baza ordinului ministrului învãþãmântului, se

elibereazã diploma de doctor de cãtre instituþia acreditatã. Se specificã, de

asemenea, cã organizarea ºi desfãºurarea doctoratului se reglementeazã prin

hotãrârea Guvernului.

Secþiunea a 5-a a legii, reglementeazã cercetarea ºtiinþificã în învãþãmântul

superior. Este de remarcat cã aceastã lege prevede încadrarea cu personal didactic,

de cercetare ºtiinþificã ºi cu alte categorii de personal a catedrelor, departamentelor

ºi unitãþilor de cercetare ºtiinþificã, fãrã a se aplica pânã în prezent, dupã 15 ani de

la promulgarea legii.

Din nefericire pentru învãþãmântul superior, legea respectivã nu prevede

obligativitatea cercetãrii ºtiinþifice pentru cadrele didactice, specificând numai cã

activitatea de cercetare ºtiinþificã constituie unul dintre criteriile de apreciere a

valorii profesionale a cadrului didactic.

Legea învãþãmântului din 1995 reglementeazã ºi structura instituþiilor de

învãþãmânt superior, autonomia universitarã, învãþãmântul militar, învãþãmântul

particular, învãþãmântul pentru persoanele aparþinând minoritãþilor naþionale.

Titlul III al legii este dedicat reglementãrii conþinutului învãþãmântului de

toate gradele, iar titlul IV – conducerii învãþãmântului.
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În titlul V se specificã, printre altele, personalul didactic din învãþãmântul

românesc: a) educatoare, în învãþãmântul preºcolar; b) învãþãtori – în învãþãmântul

primar; c) institutori – în învãþãmântul preºcolar ºi primar; d) maiºtri-instructori

– în învãþãmântul gimnazial, profesional, liceal ºi postliceal; e) profesori – în

învãþãmântul gimnazial, profesional, liceal ºi postliceal; f) preparatori, asistenþi

universitari, lectori universitari (ºefi de lucrãri), conferenþiari universitari,

profesori universitari ºi profesori universitari consultanþi – în învãþãmântul

superior.

De asemenea, se prevede cã în învãþãmânt poate funcþiona personal didactic

asociat, personal de cercetare integrat în catedre, departamente, unitãþi sau centre

de cercetare ºi personal didactic auxiliar. Se prevede ocuparea posturilor didactice

prin concurs, condiþiile fiind prevãzute în Statutul personalului didactic. În titlul

VI se reglementeazã baza materialã ºi modul de finanþare a învþãmântului de stat

de la bugetul de stat, în limitele a cel puþin 4% din produsul intern brut. Dacã

amintim cã în România, între cele douã rãzboaie mondiale, învãþãmântul era finanþat

de stat de la bugetul de stat, în limitele a 12% ÷ 18% din produsul intern brut, ceea

ce s-a alocat învãþãmântutui prin aceastã lege, în 1995, este o sumã derizorie.

În martie 1993 urmãtoarele cadre didactice din Universitatea „Politehnica“

din Bucureºti au fost alese membri ai Academiei Române: profesorul Dan Dascãlu

– membru titular; profesorul Andrei P. Silard – membru corespondent ºi profesorul

Aurelian Stan – membru de onoare.

În noiembrie 1994 profesorul Adrian Rusu a fost ales membru corespondent

al Academiei Române, iar în februarie 1996 profesorul Vlad Ionescu a fost ales

membru corespondent al aceluiaºi for.

La începutul anului 1996 (ianuarie-martie) au avut loc alegerile pentru

noile conduceri academice ale Universitãþii “Politehnica” din Bucureºti, care

vor rãspunde de destinele acesteia în urmãtorii patru ani (aprilie 1996-martie

2000).

Conducerea academicã aleasã a UPB a fost: – rector: prof. Gheorghe Zgurã;

– prorectori: prof. Ioan Constantin (procesul de învãþãmânt), – prof. Dorin Cristescu

(cooperare internaþionalã, dotare, investiþii), – prof. Daniel Bunea (cercetare

ºtiinþificã), –prof. Ioan Pãunescu (probleme studenþeºti), – prof. Corneliu Berbente

(studii postuniversitare ºi doctorat); – secretar ºtiinþific: prof. Mircea Covrig.

Conducerile facultãþilor alese au fost:

1. Facultatea de Electrotehnicã: decan: prof. Mihai Octavian Popescu;

prodecan: prof. Florea Hãnþilã; secretar ºtiinþific: prof. Virgil Fireþeanu.

2. Facultatea de Energeticã: decan: prof. Dumitru Cezar Ionescu; prodecani:

prof Constantin Eugen Isbãºoiu ºi conf.Sorin Coatu; secretar ºtiinþific: prof. Sorin

Hurdubeþiu.
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3. Facultatea de Automaticã ºi Calculatoare: decan: prof. Nicolae Cupcea;

prodecani: prof. Paul Flondor ºi conf, Boris Iova; secretar ºtiinþific: prof. Corneliu

Popeea.

4. Facultatea de Electronicã ºi Telecomunicaþii: decan: prof. Marin

Drãgulinescu; prodecani: prof. Mircea Bodea, prof. Vasile Lãzãrescu ºi prof. Teodor

Petrescu; secretar ºtiinþific: prof. Gheorghe Brezeanu.

5. Facultatea de Inginerie Mecanicã: decan: prof. Mircea Marinescu;

prodecani: prof. Radu Iatan ºi prof. Voica; secretar ºtiinþific: Dan Filipoiu

6. Facultatea de Ingineria ºi Managementul Sistemelor Tehnologice: decan:

prof. Constantin Ispas; prodecani: prof. Horia Gheorghiu, prof. Constantin Minciu

ºi prof. Constantin Stãnescu; secretar ºtiinþific: Viorel Micloºi.

7. Facultatea de Ingineria Sistemelor Biotehnice: decan: prof. Ladislav

David; prodecan: conf. Constantin Maican; secretar ºtiinþific: conf. Mihai Bayer.

8. Facultatea de Transporturi: decan: prof. ªerban Raicu; prodecani: conf.

Liviu Boºianu ºi conf. Ion Fãgeþean; secretar ºtiinþific: conf. Decebal Farini.

9. Facultatea de Inginerie Aerospaþialã: decan: prof. Stelian Gãletuºe;

prodecan: conf. Vasile Constantinescu; secretar ºtiinþific: prof. ªtefan Stanc.iu

10. Facultatea de ªtiinþa ºi Ingineria Materialelor: decan: prof. Petru

Moldovan; prodecani: prof. Mihai Cojocaru ºi conf. Florin ªtefãnescu; secretar

ºtiinþific: prof. Edmond Berceanu.

11. Facultatea de Chimie Industrialã: decan: prof. Ecaterina Andronescu;

prodecani: prof. Iosif Schiketanz ºi prof. Horia Iovu; secretar ºtiinþific: conf.

Romulus Dima.

12. Departamentul de ªtiinþe Inginereºti: decan: prof. Andrei Þugulea.

13. Colegiul Tehnic Nr. 1: director: prof. Gheorghe Solomon.

14. Colegiul Tehnic Nr. 2: director: prof. Istvan Sztoyanov.

15. Catedra UNESCO: ªef de catedrã: prof. Aureliu Leca.

16. Centrul pentru Perfecþionarea Resurselor Umane: director: prof. Ioan

Dumitrache

La conducerelie catedrelor (ca ºefi de catedrã) au fost aleºi urmãtorii:

1. Facultatea de Electrotehnicã

1. Catedra de Maºini, Materiale ºi Acþionãri Electrice: prof. Mircea Covrig;

2. Catedra de Mãsurãri, Aparate Electrice ºi Convertoare Statice: prof. Florin

Ionescu;

3. Catedra de Electrotehnicã; prof. Aurel Panaitescu;

4. Catedra de Matematicã III: prof. Mariana Craiu;

5. Catedra de Educaþie Fizicã ºi Sport, prof. Victor Cicu;

6. Catedra de Limbi Moderne: lector Petre Anghel.

2. Facultatea de Energeticã
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7. Catedra de Electroenergeticã: prof. Theodor Miclescu;

8. Catedra de Hidraulicã ºi Maºini Hidraulice: prof. Dan Ionescu;

9. Catedra de Management Industrial: prof. Dan Ardelea;

10. Catedra de Pedagogie: prof. Vasile Popescu;

11. Catedra de Centrale Electrice ºi Energeticã Industrialã; prof. Adrian

Badea.

3. Facultatea de Automaticã ºi Calculatoare

12. Catedra de Calculatoare: prof. Nicolae Þãpuº;

13. Catedra de Automaticã ºi Ingineria Sistemelor: prof. Ioan Dumitrache;

14. Catedra de Automaticã ºi Informaticã Industrialã: prof. Traian Ionescu;

15. Catedra de Matematicã II: prof. Octavian Stãnãºilã.

4. Facultatea de Electronicã ºi Telecomunicaþii

16. Catedra de Fizicã: prof. Ioan M. Popescu;

17. Catedra de Electronicã Aplicatã ºi Ingineria Informaþiei: prof. Radu

Zaciu;

18. Catedra de Dispozitive, Circuite ºi Aparate Electronice: prof. Adrian

Rusu;

19. Catedra de Telecomunicaþii: prof. Adelaida Mateescu;

20. Catedra de Tehnologie Electronicã ºi Fiabilitate: prof. Ovidiu Iancu.

5. Facultatea de Inginerie Mecanicã

21. Catedra de Organe de Maºini ºi Tribologie: prof. Mircea Pascovici;

22. Catedra de Echipamente Termomecanic ºi Nuclear: prof. Constantin

Neaga;

23. Catedra de Termotehnicã, Maºini Termice ºi Frigorifice: prof. Vsevolod

Radcenco;

24. Catedra de Mecanicã Finã: prof. Valeriu Banu;

25. Catedra de Motoare cu Ardere Internã: prof. Andrei Manole;

26. Catedra de Echipamente de Proces: prof. Valeriu Jinescu.

6. Facultatea de Ingineria ºi Managementul Sistemelor Tehnologice

27. Catedra de Rezistenþa Materialelor: prof. Nicolae Iliescu;

28.Catedra de Tehnologia Materialelor ºi Sudãrii: prof. Gheorghe Calea;

29. Catedra de Teoria Mecanismelor ºi a Roboþilor: prof. Iosif Tempea;

30. Catedra de Tehnologia Construcþiilor de Maºini: prof. Marian Gheorghe.

31. Catedra de Maºini ºi Sisteme de Producþie; prof. Aurel Oprean.

7. Facultatea de Ingineria Sistemelor Biotehnice

32.Catedra de Mecanicã: prof. Nicolae Enescu;

33. Catedra de Economie: prof. Nicolae Bãdilã;

34. Catedra de Maºini Agricole: prof. Pavel Babiciu.
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8. Facultatea de Transporturi

35. Catedra de Matematicã I: prof. Constantin Udriºte;

36. Catedra de Autovehicule Rutiere: prof. Gheorghe Frãþilã;

37. Catedra de Material Rulant ºi de Cale Feratã: prof. Ioan Sebeºan;

38. Catedra de Tehnica Transporturilor: prof. Ioan Tãnãsuicã;

39. Catedra de Telecomenzi ºi Electronicã în Transporturi: prof. Corneliu

Alexandrescu.

9. Facultatea de Inginerie Aerospaþialã

40. Catedra de Filozofie, Logicã, Psihologie ºi Sociologie: prof. Ionel Achim;

41. Catedra de ªtiinþe Aerospaiale ”Elie Carafoli”: prof. Augustin Petre;

42. Catedra de Geometrie Descriptivã ºi Graficã Inginereascã: conf. Elisabeta

Vasilescu.

10. Facultatea de ªtiinþa ºi Ingineria Materialelor

43. Catedra de Politologie ºi Istorie: conf. Angela Banciu

44. Catedra de Metalurgie Fizicã, Tratamente Termice ºi Studiul

Materialelor: prof. Constantin Dumitrescu;

45. Catedra de Deformãri Plastice: prof. Sorin Badea;

46. Catedra de Turnarea Metalelor ºi Materialelor Compozite: prof. Iulian

Ripoºan;

47. Catedra de Materiale ºi Echipamente pentru Instalaþii Metalurgice: prof.

Nicolae Avram;

48. Catedra de Metale ºi Aliaje Neferoase: prof. Nicolae Panait;

49. Catedra de Siderurgie: prof. Ion Dragomir.

11. Facultatea de Chimie Industrialã

50. Catedra de Chimie Generalã: prof. Octavian Radovici;

51. Catedra de Chimie Organicã: prof. Sorin Roºca;

52. Catedra de Inginerie Chimicã; prof. Emil Danciu;

53. Catedra de Chimie Fizicã: prof. Dan Geana;

54. Catedra de Tehnologia Substanþelor Organice ºi Compuºi Macro-

moleculari: prof. Mihai Dimonie;

55. Catedra de ªtiinþa ºi Ingineria Materialelor Oxidice: prof. Petru Baltã;

56. Catedra de Tehnologia Substanþelor Anorganice ºi Protecþia Mediului:

prof. Cristina Costache;

57. Catedra de Chimie Analiticã ºi Analizã Instrumentalã: prof. Constantin

Luca;

58. Catedra de Chimie Anorganicã: prof. Eugen Pincovschi;

59. Catedra de Inginerie Economicã în Industria Chimicã: prof.

Corneliu-Victor Radu.



ISTORIA UNIVERSITÃÞII „POLITEHNICA” DIN BUCUREªTI 577

Analizând realizãrile UPB din perioada aprile 1992 – martie 1996 se constatã

cã învãþãmântul superior tehnic nu s-a schimbat faþã de etapele anterioare la aceasta

contribuind inerþia sistemului ºi, mai ales, conservatorismul care a împiedicat

rezolvarea unor probleme învechite ºi recunoscute ca necorespunzãtoare de cãtre

comunitatea cadrelor didactice.

La sfâritul anului universitar 1996-1997, Senatul Universitãþii “Politehnica”

din Bucureºti a aprobat noul Regulament folosind Sistemul Bazat pe Credite, care

are urmãtoarele caracteristici: – defineºte terminologia, concepþia ºi regulile care

stau la baza organizãrii procesului de învãþãmânt în UPB; – defineºte tipurile de

diplomã ºi certificate pe care le acordã UPB, în conformitate cu reglementãrile

Ministerului Educaþiei Naþionale; – oferã un mod flexibil de reglare a evoluþiei în

procesul de formare, prin reguli de trecere de la an la an; – dispar noþiunile de

repetenþie ºi de sesiune de restanþe; -evaluarea ºi notarea sunt reglementate prin

reguli, care conduc la deplasarea activitãþilor de-a lungul întregului an; – introduce

contractul anual de studii între student ºi UPB, în care se precizeazã disciplinele

urmate ale cãror puncte de credit trebuie sã fie cel puþin 60; – are ca bazã planul de

învãþãmânt º.a.

Pentru elaborarea Sistemului Bazat pe Credite (SBC) s-au folosit ca model

ghidurile unor universitãþi din Uniunea Europeanã pentru ca UPB sã se

implementeze în viitor în Sistemul de Credite Transferabile la nivel European

(ECTS).

În cadrul Programului Socrates s-au dezvoltat în UPB studiile inginereºti

în limbi de circulaþie internaþionalã (englezã, francezã, germanã) la Departamentul

de ªtiinþe Inginereºti, în scopul facilitãþii schimburilor de studenþi.

În scopul implementãrii cu succes a Sistemului Bazat pe Credite s-au

demarat: proiectul TEMPUS Uni CAS 13077/1998 ºi Programul de modernizare

ºi restructurare educaþionalã în UPB (finanþat de Ministerul Educaþiei Naþionale

ºi de Banca Mondialã).

Finanþarea Învãþãmântului se face pe student echivalent, fãrã a se respecta

planul de învãþãmânt. Aceastã mãsurã va contribui la scãderea nivelului învãþã-

mântului superior din România, planul de învãþãmânt fiind afectat în mod

considerabil ºi exigenþa dispãrând.

În perioada 1996-1999 s-au desfãºurat 13 concursuri pentru ocuparea a

1459 posturi didactice. Toate concursurile s-au desfãºurat în conformitate cu

prevederile Legii învãþãmântului, Statutului cadrelor didactice ºi Regulamentul

privind ocuparea posturilor didactice vacante (adoptat de Senatul UPB în anul

1996 ºi actualizat în 1998).
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Rezultatul celor 13 concursuri este urmãtorul:

Posturile neocupate (14%) s-au datorat faptului cã fie nu au fost candidaþi

în unele cazuri, fie candidaþii prezentaþi nu au corespuns, în alte cazuri, fiind respinºi

de comisiile de concurs.

Procesul de învãþãmânt s-a desfãºurat conform planurilor de învãþãmânt. În

conformitate cu Legea învãþãmântului ºi cu aprobarea Senatului UPB au fost

introduse taxe pentru repetarea de disciplinã, susþinerea unor diferenþe ºi repetarea

examenului de licenþã/absolvire.

La sfârºitul anului universitar 1998-1999, rezultatele la învãþãturã au fost

urmãtoarele:

 
Posturi ocupate prin concurs 

   

Tipul  

de          

Pos- 

turi 

 
Anul 

Preparator Asistent Şef de 
lucrări 

Conferenţiar 
şi 

profesor 

Total 

 
 

Posturi 
neocupate 

Numărul 
total 
de 

posturi 
scoase la 
concurs 

1996 53 52 58 58 221 33 254 

1997 97 115 117 122 451 83 534 

1998 105 72 51 85 313 60 373 

1999 48 62 34 122 266 32 298 

1996-
1999 

303 301 260 387 1251 208 1459 

Promovaţi (%)  
 
 
Învăţământ 

Numărul 
total 
de 

studenţi 
Cursuri 
normale 

An 
special 
Supli-
mentar 

 
Integra-

lişti 

 
Exmatri-

culaţi 

Cursuri de zi, 
ingineri 

17.683 73,89 12,11 47,77 8,06 

Cursuri serale, 
ingineri 

1.250 65,56 12,64 39,76 18,96 

Colegii  
învăţământ universitar de 
scurtă durată 

1.382 83,50 9,98 49,13 14,47 

Tipul

de

posturi

Colegii (învãþãmânt

universitar de scurtã duratã)

Anul
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Numãrul studenþilor (ingineri ºi colegii) cu medii anuale cu ºi peste 8,00, în

anul universitar 1998-1999, a fost:

Numãrul total al studenþilor în anul universitar 1998-1999 a fost 20.315.

În anul universitar 1994/1995 au fost organizate primele specializãri pentru

învãþãmântul postuniversitar de studii aprofundate, iar în anul universitar 1999-2000

au fost extinse, astfel:

Se remarcã interesul absolvenþilor formei de învãþãmânt de lungã duratã

pentru învãþãmântul postuniversitar de studii aprofundate, unde se poate intra prin

concurs la care se prezintã cei cu media de licenþã de minimum 8,00. Astfel, s-a

ajuns ca în anul universitar 1995-1996 sã se prezinte 870 de candidaþi pe 620

locuri, iar în anul universitar 1999- 2000, 1280 candidaþi pe 980 de locuri.

Planurile de învãþãmânt conþin maximum 14 ore sãptãmânal ºi cel mult trei

probe de verificare semestrial, ele fiind concepute pentru un an de studiu.

Rezultatele la studii aprofundate sunt foarte bune. De exemplu, în anul

universitar 1998-1999 din totalul de cursanþi de 915, repartiþia pe medii a fost:

Media 8,00 8,01-8,50 8,51-9,00 9,01-
9,50 

9,51-
10,00 

Total: 
8,00-
10,00 

Numărul de 
studenţi (%) 

 
28,8 

 
8,33 

 
7 

 
3,97 

 
3,05 

 
51,15 

Nr 
crt 

Facultatea la care sunt organizate specializări de 
studii aprofundate 

Numărul de 
specializări în 

anul 
universitar 
1995/1996 

Numărul de 
specializări în 

anul 
universitar 
1999/2000 

1 Electrotehnică 5 6 
2 Energetică 7 12 
3 Automatică şi Calculatoare 6 9 
4 Electronică şi Telecomunicaţii 8 10 
5 Inginerie Mecanică 6 9 
6 Ingineria şi Managementul Sistemelor Tehnologice 6 11 
7 Ingineria Sistemelor Biotehnice 3 5 
8 Transporturi 1 5 
9 Inginerie Aerospaţială 1 4 
10 Ştiinţa şi Ingineria Materialelor 5 7 
11 Chimie Industrială 10 11 
12 Departamentul de Ştiinţe Inginereşti 2 5 
13 Catedra UNESCO 2 3 
14 Centrul de Perfecţionare a Resurselor Umane 

(CPRU) 
- 2 

 TOTAL 62 99 
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Concursul de admitere existent s-a menþinut pânã în anul universitar 1997/

1998. În anul universitar 1997/1998, cu aprobarea Senatului UPB, concursul de

admitere a fost modificat utilizându-se testul grilã la probele de concurs ºi luarea

în considerare în calculul mediei generale de admitere, cu o pondere de 20% a

mediei obþinute de candidaþi la examenul de bacalaureat.

Examenul de licenþã pentru absolvenþii învãþãmântului de lungã duratã

(ingineri zi ºi ingineri seral) a avut urmãtoarea structurã: – probã generalã, constând

dintr-un examen de cunoºtinþe fundamentale pentru domeniul respectiv de

pregãtire; – probã de specialitate, constând dintr-un examen de cunoºtinþe de

specialitate; – susþinerea lucrãrii/ proiectului de diplomã.

Examenul de absolvire pentru absolvenþii învãþãmântului de scurtã duratã

sau colegiilor universitare tehnice (subingineri zi) a constat din: – proba generalã,

constând dintr-un examen de cunoºtinþe fundamentale pentru domeniul respectiv

de pregãtire; – proba de specialitate, constând dintr-un examen de cunoºtinþe de

specialitate; – susþinerea lucrãrii de diplomã.

Atât la învãþãmântul de lungã duratã, cât ºi la învãþãmântul de scurtã duratã,

nota minimã de promovare este 5,00. Candidaþii care nu promoveazã la una din

probe, nu mai poate participa la proba urmãtoare ºi nici la susþinerea lucrãrii

(proiectului) de diplomã.

În perioada 1996-1999, Universitãþii “Politehnica” din Bucureºti i-a revenit

ºi sarcina de a organiza ºi desfãºura examenele de promovare a cadrelor didactice

ingineri din învãþãmântul postuniversitar, pentru a obþine gradele didactice:

definitivat, gradul II ºi gradul I. Situaþia rezultatelor a fost urmãtoarea:

Media anuală 8,50 8,51-9,00 9,01-9,50 9,51-10,00 
Numărul de 
cursanţi 

 
569 

 
110 

 
134 

 
102 

Definitivat Gradul didactic II Gradul didactic I   Tipul de  

examen 

Anul 

înscrişi promovaţi înscrişi promovaţi înscrişi promovaţi 

1996 25 231 120 101 157 157 
1997 180 134 170 158 131 131 
1998 150 123 270 251 130 130 
1999 130 103 160 150 120 120 
TOTAL 710 591 720 660 538 538 

Revenind la numãrul de studenþi, evoluþia acestuia în perioada 1987/1988 –

1999/2000 a fost urmãtoarea:
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Numãrul doctoranzilor în perioada 1995/1996 – 1999-2000 a fost urmãtorul:

Anul univer-
sitar 

Forma de 
învăţământ 

1987-
1988 

1988-
1989 

1989-
1990 

1990-
1991 

1991-
1992 

1992-
1993 

1993-
1994 

1994-
1995 

Ingineri zi 15.912 16.512 17.113 19.710 20.088 20.534 19.214 18.110 
Ingineri seral 8.612 9.011 9.630 8.174 7.937 6.507 5.247 4.582 
Subingineri zi - - - - - - - - 
Subingineri 
seral 

- - 1.157 .891 .831 .406 85 - 

Colegii 
universitare 

- - - - .281 .520 754 922 

TOTAL 24.524 25.523 27.900 28.775 29.137 27.967 25.300 23.614 

Anul 

universitar 

Forma de 
învăţământ 

 
1995-
1996 

 
1996-
1997 

 
1997-
1998 

 
1998-
1999 

 
1999-
2000 

Ingineri zi 17.015 14.368 15.227 16.504 16.997 
Ingineri seral 1.998 1.613 1.282 1.238 1.080 
Colegii universitare 868 876 1.061 1.382 1.502 
Studii de specialitate în 
limbi străine (DSI) 

859 872 892 986 1.114 

TOTAL 20.740 17.729 18.462 20.110 20.693 

Anul 

universitar 

Forma de 
doctorat 

 
1995-
1996 

 
1996-
1997 

 
1997-
1998 

 
1998-
1999 

 
1999-
2000 

Doctorat – zi - - - 98 86 
Doctorat – fără frecvenţă 1178 1585 1876 2067 3001 
TOTAL 1178 1585 1876 2165 3087 

Activitatea de cercetare ºtiinþificã în perioada 1996-2000, în UPB, a fãcut

progrese inseminate faþã de etapa anterioarã 1992-1996. Domeniile de bazã ale

vieþii universitãþii (pregãtirea noilor specialiºti, perfecþionarea ºi înnoirea

disciplinelor predate, educaþia continuã postuniversitarã º.a.) sunt într-o strânsã

interdependenþã cu cercetarea ºtiinþificã. În 1996-2000, principalele instituþii

finanþatoare ale activitãþii de cercetare ºtiinþificã au fost Ministerul Cercetãrii ºi

Tehnologiei (MCT) transformat, pe parcurs, în Agenþia Naþionalã pentru ªtiinþã,

Tehnologie ºi Inovare (ANSTI), Academia Românã, Ministerul Educaþiei Naþionale

(prin cele douã consilii: Consiliul Naþional pentru Cercetare ªtiinþificã în

universitar

universitar
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Învãþãmântul Superior, CNCSIS ºi Consiliul Naþional pentru Finanþarea

Învãþãmântului Superior, CNFIS) care colaboreazã cu Banca Mondialã ºi cu

societãþi comerciale de stat precum ºi societãþile private.

Contractele de cercetare cu ANSTI au fost urmãtoarele:

Finanþarea acordatã de Ministerul Educaþiei Naþionale a fost urmãtoarea:

Contractele încheiate cu terþi (societãþi private) în perioada 1996-1999, au

cuprins 476 teme de cercetare ºtiinþificã cu o valoare de 7.245.897.000 lei

(≈ 724.590. lei noi).

Valoarea totalã a contractelor de cercetare de 4.557.429 lei noi, adicã, circa

2400 lei noi/cadru didactic, nu este mare ºi nu se poate afirma cã aceasta va conduce

la dezvoltarea necesarã a învãþãmântului universitar românesc în inginerie.

În contextual general al reformei cerute pentru sistemul universitar românesc,

Ministerul Educaþiei Naþionale a dezvoltat un program special de infuzie

suplimentarã ºi concentratã de resurse financiare în punctele critice care sã asigure

o ridicare rapidã a calitãþii învãþãmântului superior românesc. Din nefericire,

Numărul de teme  

şi  valoarea  

contractelor 

Anul 

Numărul de 
teme de cercetare 

ştiinţifică 

Valoarea contractelor de 
cercetare ştiinţifică (lei) 

1996 467 4.433.631.000 
1997 277 6.767.708.000 
1998 208 8.356.955.000 
1999 399 7.352.600.000 
TOTAL 1351 26.910.894.000 

(?  2.691.089 lei noi) 

Numărul de teme  

şi  valoarea  

contractelor 

Anul 

Numărul de 
teme de cercetare 

ştiinţifică 

Valoarea contractelor de 
cercetare ştiinţifică (lei) 

1996 179 1.241.998.000 
1997 149 1.746.500.000 
1998 150 4.248.000.000 
1999 125 4.181.000.000 
TOTAL 603 11.417.498.000 

( 1.141.750 lei noi) 

( ≈ 2.691.089 lei noi)

Numãrul

de teme

ºi valoarea

contractelor

Numãrul

de teme

ºi valoarea

contractelor
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aceastã acþiune nu a fost însoþitã ºi de o nouã organizare a învãþãmântului care sã

corespundã noilor realitãþi sociale (în care competiþia este esenþialã).

Astfel, Ministerul Educaþiei Naþionale a organizat competiþii de granturi în

baza acordului cu Banca Mondialã, acestea constituind resurse suplimentare/

complementare pentru activitãþile existente în sistemul universitar, a cãror finanþare

de bazã este asiguratã de la buget.

CNCSIS ºi CNFIS au fost organizatorii competiþiilor pentru acordarea

granturilor Ministerului Educaþiei Naþionale, dupã criterii ºi cu proceduri înalt

transparente. Propunerile de acordare de granturi au fost examinate, înainte de a

primi aprobarea finalã, de cãtre specialiºtii Bãncii Mondiale, aceasta fiind

finanþatorul principal. CNCSIS a coordonat patru programe (Baze de cercetare cu

utilizatori multipli, Programe majore de cercetare, Programe de master-doctorat)

ºi CNFIS a avut trei programe (Programe universitare, Programe pentru colegii ºi

Programe de educaþie permanentã), cu tipurile de finanþare: programe de iniþiere,

programe independente ºi programe majore.

Începând cu anul 1997, UPB a contractat granturi de la CNCISIS ºi CNFIS

(susþinute de Banca Mondialã) în valoare de: 1.796.050 USD în anul 1997;

2.413.800 USD în anul 1998; 843.400 USD în anul1999. De asemenea, amintim

granturile continuate din prima rundã, finanþate cu 1.785.186 USD. Astfel,

finanþarea totalã a UPB prin Banca Mondialã, în perioada 1997-1999, a fost de

6.718.436 USD.

În perioada 1996-1999 În UPB au fost 34 centre de cercetare ºtiinþificã.

Din octombrie 1999, Consorþiul universitar, având UPB contractor principal

a câºtigat coordonarea Programului naþional Relansarea Economicã prin Cercetare

ºi Inovare (RELANSIN), inclus în Planul Naþional pentru Cercetare – Dezvoltare

ºi Inovare pentru perioada 1999-2002. Scopul declarat ºi aproape nerealizat în

totalitate, a fost de a sprijini relansarea economicã a unor unitãþi, grupuri sau

categorii de unitãþi economice, prin promovarea de proiecte integrate care reprezintã

comanda economiei pentru cercetare ºi inovare solicitatã pe piaþã, care ar justifica

realizarea investiþiei necesare obþinerii rezultatelor economice preconizate.

Ministerul Educaþiei Naþionale (MEN), prin HG 983/24.11.1999, la iniþiativa

unui grup de profesori s-a înfiinþat Agenþia Managerialã de Cercetare ªtiinþificã

ºi Transfer Tehnologic Politehnica (AMCSIT- Politehnica) ca instituþie publicã,

autofinanþatã, subordonatã MEN, cu sediul în UPB, care are ca obiect de activitate

managementul ºi marketingul acþiunilor de cercetare ºtiinþificã ºi dezvoltare în

domeniul ingineriei ºi domeniilor anexe.

La cererea MEN, ANSTI a aprobat cesionarea contractului de finanþare

RELANSIN de la UPB de cãtre AMCSIT-Politehnica.

UPB a dobândit o bogatã experienþã de cooperare academicã, ºtiinþificã ºi

profesionalã, prin încheierea de acorduri bilaterale cu universitãþi de prestigiu din
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lume, prin participarea la programe ale Uniunii Europene, la numeroase manifestãri

ºtiinþifice ºi chiar la procesul de decizie în organizaþii internaþionale academice

(Asociaþia Internaþionalã a Preºedinþilor de Universitãþi- IAUP ºi UAPELF-UREF

– Filiala Europa Centralã ºi de Est). Universitatea Politehnica din Bucureºti a

devenit membru al European University Association (E.U.A.).

În 1996-1999 au avut loc 3864 de deplasãri ale cadrelor didactice ºi

personalului auxiliar în cadrul diverselor activitãþi. Cele mai multe deplasãri au

fost fãcute în Franþa, Germania, Anglia, SUA, Italia, Belgia, Irlanda, Portugalia,

Austria ºi Japonia. Deplasãrile au avut loc în 54 de þãri.

S-au încheiat numeroase acorduri de cooperare cu universitãþi din strãinãtate,

astfel: Anglia-4; Belgia-3; Bielorusia-1; Bulgaria -1; Canada-4; Chile-1; China

-1; Coreea de Sud-1; Danemarca-1; Egipt-2; Elveþia-1; Franþa -26; Germania-3;

Grecia-3; Israel-1; Italia-2; Iugoslavia-1; Macedonia-1; R.Moldova-4; Olanda-2;

Portugalia-1; Spania-5; SUA-8; Ungaria-4 ºi Venezuela -2. Deci, este vorba de 83

de acorduri de cooperare, încheiate cu 25 de þãri.

Numãrul cetãþenilor strãini (studenþi ºi doctoranzi) la studii în UPB, a fost

urmãtorul:

În 1996/1997 ÷ 1999/2000, 120 cetãþeni strãini au urmat anul pregãtitor

pentru învãþarea limbii române, în vederea efectuãrii studiilor universitare la UPB.

În aceeaºi perioadã 1996-2000, UPB a avut 38 proiecte TEMPUS cu diferite

universitãþi etc. De asemenea, s-a început desfãºurarea Programului Socrates în

România º.a.

Perfecþionarea prin doctorat a continuat ºi în perioada la care ne referim

(1996-2000). Situaþia admiterii la doctorat este urmãtoarea:

La începutul anului 2000, situaþia doctoranzilor ºi conducãtorilor de doctorat

din UPB, precum ºi repartizarea lor pe domenii de doctorat era:

Anul 
universitar 

1996-1997 1997-1998 1998-1999 1999-2000 TOTAL 

Numărul de 
studenţi şi 
doctoranzi 

 
348 

 
336 

 
335 

 
368 

 
1387 

Anul 
Doctoranzi 

1996 1997 1998 1999 TOTAL 

Fără frecvenţă 545 417 420 523 1905 
Cu frecvenţă 50 47 44 42 183 
Doctoranzi străini 20 31 13 17 81 
TOTAL 615 495 477 582 2169 
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Ministerul Educaþiei Naþionale a aprobat pentru Universitatea “Politehnica”

din Bucureºti organizarea doctoratului în douã domenii fundamentale: ªtiinþe

inginereºti ºi ªtiinþe exacte. Domeniile de doctorat corespunzãtoare domeniului

fundamental ªtiinþe inginereºti sunt coordonate de facultãþile UPB, iar domeniile

de doctorat Matematicã ºi Fizicã, corespunzãtoare domeniului fundamental ªtiinþe

exacte sunt coordonate de Departamentul de Matematicã ºi Fizicã din UPB, înfiinþat

de Ministerul Educaþiei Naþionale la propunerea conducerii UPB. Noua hotãrâre

de guvern pentru doctorat a suferit numeroase modificãri, printre care: – reducerea

specializãrilor; – trecerea pregãtirii de doctorat în totalitate în universitãþi; –

posibilitatea prelungirii termenelor de finalizare a tezelor pentru doctoranzii care

au parcurs etapele obligatorii de pregãtire (examene ºi referate) º.a.

Numãrul de diplome cu titlu ºtiinþific de doctor acordate în anii 1996-1999

este urmãtorul:

 
Nr 
crt 

 
Domeniul fundamental 

 
Domeniul de doctorat 

 
Numărul de 
doctoranzi 

Numărul de 
conducători 
ştiinţifici 

1 Ştiinţe inginereşti Inginerie electrică 356 45 
2 Ştiinţe inginereşti Inginerie electronică şi 

telecomunicaţii 
402 36 

3 Ştiinţe inginereşti Energetică 344 24 
4 Ştiinţe inginereşti Automatică 183 15 
5 Ştiinţe inginereşti Calculatoare 128 10 
6 Ştiinţe inginereşti Inginerie industrială 342 29 
7 Ştiinţe inginereşti Inginerie mecanică 292 45 
8 Ştiinţe inginereşti Inginerie aerospaţială 88 10 
9 Ştiinţe inginereşti Ştiinţa materialelor 321 30 
10 Ştiinţe inginereşti Inginerie chimică 535 43 
11 Ştiinţe exacte Matematică 15 3 
12 Ştiinţe exacte Fizică 29 2 
                                            

TOTAL 
  

3035 
 

296 

Anul 1996 1997 1998 1999 TOTAL 
Numărul de diploma 
cu titlul de doctor  
acordate 

 
132 

 
161 

 
194 

 
383 

 
867 

Activitatea de acordare a titlurilor de DOCTOR HONORIS CAUSA al UPB

unor personalitãþi de prestigiu din sferele academice ºi social – politice, din diverse

þãri, a avut rezultate prestigioase, fiind acordate 37 de titluri. Repartizarea pe ani

a fost urmãtoarea:

diplome
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În perioada1996-2000 în UPB s-a desfãºurat ºi activitatea de perfecþionare

prin cursuri postuniversitare. Profilul cursurilor, numãrul de cursuri, numãrul de

cursanþi ºi numãrul de diplome acordate sunt date în urmãtorul tabel:

Anul 1996 1997 1998 1999 TOTAL 
Numărul de titlturi de 
DOCTOR HONORIS 
CAUSA acordate 

 
6 

 
13 

 
11 

 
7 

 
37 

O contribuþie importantã la perfecþionarea prin cursuri postuniversitare a

avut-o centrul pentru pregãtirea resurselor umane (CPRU) din UPB, care a avut

douã ºcoli academice postuniversitare în domeniile Informaticã ºi Educaþie

Tehnologicã ºi mai multe programe de studii aprofundate, de master º.a.

Þinându-se seama de faptul cã principala sursã a materialelor utilizate de

studenþi în procesul didactic o constituie manualele didactice (cursuri ºi culegeri

de probleme), îndrumarele de laborator ºi de proiecte, editate pe plan local,

anual UPB editeazã circa 300 de titluri din domeniile: matematicã, fizicã, profil

electric, profil mecanic, chimie ºi ºtiinþa materialelor, management, economie

ºi filosofie º.a.

Situaþia editãrii de cãrþi universitare este urmãtoarea:

Buletinul ºtiinþific al Universitãþii “Politehnica” din Bucureºti (University

POLITEHNICA of Bucharest, Series A: Applied Mathematic and Physics; Series

B: Chemisty and Materials Science; Series C: Electrical Engineering and Computer

Science: SeriesD: Mechanical Engineering), care este editat într-un tiraj de 300

Profilul cursurilor 
postuniversitare 

Numărul de cursuri Numărul de 
cursanţi 

Numărul de 
diploma acordate 

Mecanic 18 250 196 
Electric 4 137 122 
Chimie şi Ştiinţa 
Materialelor 

11 149 102 

Management 15 423 401 
TOTAL 48 959 821 

Domeniul Numărul de titluri de carte universitară 
Matematică; Fizică 92 
Mecanic 138 
Electric 210 
Chimie; Ştiinţa materialelor 114 
Management; Economie; Filozofie 36 
Departamentul de Ştiinţe Inginereşti (cărţi în 
limbile: engleză, franceză şi germană) 

78 

TOTAL 668 
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exemplare pe serie (pentru a acoperi necesitãþile de schimb ºi drepturile de autor),

a fost adus la zi în privinþa publicãrii, recuperându-se restanþele din anii precedenþi.

Calitatea ºtiinþificã a lucrãrilor publicate este asiguratã de un corp de recenzi

selectaþi cu grijã, care sã þinã seama, în special, de activitatea ºtiinþificã a acestora.

În prezent, intervalul de apariþie a unui articol este de circa ºase luni de la submitere.

Se impune, ca în viitor, acest interval sã ajungã la trei luni, ca în cazul revistelor

ºtiinþifice foarte bune.

Bursele pentru studenþi provenite de la bugetul de stat, alocate prin Ministerul

Educaþiei Naþionale, s-au acordat pe baza criteriilor generale stabilite de HG 445/

1997 ºi HG 558/1998, precum ºi pe baza criteriilor elaborate de Biroul Senatului

ºi aprobate de Senatul UPB. În 1999 procentul de studenþi bursieri a scãzut de la

(33-35)% la (22-23)%, în condiþiile creºterii cuantumului burselor. Acest lucru a

fãcut ca un procent de circa 12% din studenþii UPB, care îndeplinesc condiþiile

prevãzute de regulament sã nu primeascã bursã.

Începând cu anul 1998 s-au acordat circa 50 burse de performanþã, pe bazã

de concurs, studenþilor cu rezultate deosebite în plan profesional ºi tehnico-ºtiinþific

care au obþinut confirmarea activitãþilor lor prin premii la sesiuni de comunicãri

ºtiinþifice, concursuri profesionale interne ºi internaþionale, precum ºi prin publicaþii

ºtiinþifice ºi participarea la contractele de cercetare.

În fiecare an s-au acordat, pe baza Regulamentului în vigoare, ajutoare

sociale ocazionale studenþilor orfani de ambii pãrinþi, celor proveniþi de la casele

de copii sau din plasament familial, studenþilor cu venit foarte mic pe membru de

familie, studentelor mame pentru fiecare naºtere º.a.

De asemenea, pe baza unor regulamente proprii, încurajând obþinerea de

rezultate excepþionale la învãþãturã, au fost acordate burse finanþate de societãþi

comerciale.

În fiecare an au fost organizate concursuri profesionale ºi sesiuni ºtiinþifice

studenþeºti.

În anul 2000, patrimoniul Universitãþii “Politehnica” din Bucureºti în clãdiri

ºi construcþii speciale era urmãtorul:

- Noul Local din Splaiul Independenþei nr 313 ……… 167.086 m2, suprafaþã

desfãºuratã (80 ha; 46 clãdiri).

- Vechiul Local din Str. Gheorghe Polizu nr 1-7 ……. 46.131 m2, suprafaþã

desfãºuratã (7 ha; 17 clãdiri).

- Localul din Calea Victoriei nr 149 …………………. 4.871 m2, suprafaþã

desfãºuratã (0,5 ha; 4 clãdiri).

- Localul Leu din Bdul Iuliu Maniu nr 1-3 ………….. 66.902 m2, (din care,

39.988 m2 pentru UPB), suprafaþã desfãºuratã (11ha; 12 clãdiri, ocupate de UPB,

Universitatea din Bucureºti ºi Academia Românã).
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Suprafaþa desfãºuratã totalã a spaþiilor de învãþãmânt ale UPB era de circa

253.205 m2 .

Spaþiile sociale (cãmine ºi cantine studenþeºti) ale Universitãþii “Politehnica”

din Bucureºti erau:

- Complexe Regie din Splaiul Independenþei nr. 290 ……….. 133.475 m2,

suprafaþã desfãºuratã;

- Complexul Leu din Bdul Iuliu Maniu nr 1-3 ………….. 63.728 m2,

suprafaþã desfãºuratã.

Suprafaþa desfãºuratã totalã a spaþiilor sociale ale UPB era de 197.203 m2 .

Începând cu anul universitar 1998/1999, în afarã de studenþii la studii plãtite

de stat, UPB a început sã primeascã ºi studenþi cu taxã de studiu, numãrul acestora

fiind de 595 în anul universitar 1998-1999 ºi 775 în anul universitar 1999-2000.

Normele didactice medii calculate în ore convenþionale (conform art. 80

aliniatul (1) litera 9 (a) – (f) din Legea 128/1997) erau: – profesor universitar: 5 ÷

7 ore convenþionale/ sãptãmânã; conferenþiar universitar: 7 ÷ 9 ore convenþionale/

sãptãmânã; – ºef de lucrãri (lector) universitar: (9÷11) ore convenþionale /

sãptãmânã; – asistent universitar: (10÷11) ore convenþionale / sãptãmânã; –

preparator universitar: (4÷6) ore convenþionale / sãptãmânã plus 6 ore de asistenþã

la ore de curs, ore de seminar ºi ore de laborator.

Personalul didactic auxiliar avea salarizarea stabilitã pe baza Nomen-

clatorului general de funcþii didactice auxiliare din învãþãmântul superior, precum

ºi de nivelul studiilor cerute pentru aceste funcþii, elaborat de Ministerul Educaþiei

Naþionale, împreunã cu Ministerul Muncii ºi Protecþiei Sociale.

Este de subliniat faptul cã personalul didactic din Universitatea „Politehnica”

din Bucureºti, în anul 2000, avea vârsta medie de (50-60) ani. În plus, datoritã

salariilor mici ale cadrelor didactice, cadrele tinere foarte bine pregãtite preferã

alte domenii de activitate mult mai bine plãtite decât în învãþãmânt. Astfel,

rezervorul de cadre foarte bine pregatite pentru învãþãmânt este aproape gol,

învãþãmântul fiind obligat sã recruteze cadre mai slabe care îi afecteazã an de an

activitatea foarte bunã, exigenþa scãzând drastic.

In anul 1997 prin hotarârea Biroului Senatului a luat fiinþã în U.P.B. Biroul

de Imagine, Relaþii cu Publicul ºi Orientarea Profesionalã care are urmãtoarele

domenii de activitate: – Imaginea U.P.B. reflectatã în mass-media ºi relaþiile cu

instituþiile din þarã ºi din strãinãtate, elaborând materiale de prezentare; – Relaþiile

cu mass-media; – Organizarea activitãþilor de orientare profesionalã ºi oferte de

locuri de muncã pentru studenþi ºi absolvenþi; – Organizarea activitãþilor din U.P.B.

privind relaþiile cu publicul. Ulterior, în anul 1999, denumirea Biroului de Imagine,

Relaþii cu Publicul ºi Orientare Profesionalã a fost schimbatã în Biroul Relaþii

Publice.
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Biblioteca Centralã a Universitãþii “Politehnica” din Bucureºti, parte integratã

a ºcolii, atestatã documentar încã din anul 1868, a constituit în aceºti ani 1996-1999

o structurã stabilã ºi o componentã importantã a procesului instructiv-educativ.

Biblioteca Centralã a UPB este una dintre cele mai conturate ºi importante colecþii

de publicaþii tehnico-ºtiinþifice din þarã, la 31 decembrie 1998 deþinând un numãr

de 1.426.115 unitãþi de înregistrare. Acestea sunt conservate ºi puse în circulaþie

prin intermediul a 18 biblioteci filiale, secþii de împrumut ºi depozite de publicaþii

ºi a 40 biblioteci filiale, secþii de împrumut ºi depozite de publicaþii ºi a 40 de

biblioteci care funcþioneazã în cadrul unor catedre. Publicaþiile de care dispune

Biblioteca Centralã a UPB acoperã tematica tuturor domeniilor de specializare ale

Politehnicii.

Dezvoltarea colecþiilor ca numãr în totalitate ºi dupã sursele de provenienþã

a documentelor a fost în anii 1996-1999 urmãtoarea:

Trebuie remarcat cã datoritã fondurilor insuficiente, Biblioteca Centralã a

UPB a achiziþionat mult sub limita inferioarã a strict-necesarului. S-a simþit, mai

ales, lipsa revistelor ºtiinþifice de specialitate, care sã fie procurate la timp ºi pentru

toate specializãrile.

În anul 1999 în campusul Universitãþii „Politehnica” din Bucureºti a fost

finalizatã construcþia unei biserici, cu ajutorul Patriarhiei Bisericii Ortodoxe

Române.

În ianuarie 1999 prof. Alexandru Timotin (Facultatea de Electrotehnicã,

U.P.B.) ºi prof. Andrei Þugulea (Facultatea de Electrotehnicã, U.P.B.) au fost aleºi

membri titulari ai Academiei Române. În octombrie 1999 prof. Petre Stoica

(Facultatea de Automaticã ºi Calculatoare, U.P.B.) a fost ales membru de onoare

al Academiei Române.

La începutul anului 2000 (în lunile ianuarie-martie) au avut loc alegerile

pentru conducerile academice ale Universitatii “Politehnica” din Bucuresti pentru

Unităţi achiziţionate 
Din care: 

 
 

Anul 
 

Total Cărţi Periodice Atelier de 
multipli-

care 

Donaţii Schimb 

1996 15.285 8.407 .865 2.370 2.215 1.428 
1997 18.658 9.971 626 3.813 2.964 1.284 
1998 16.568 9.089 622 2.715 2.926 1.216 
1999 15.663 8.913 511 2.716 2.498 1.025 
Total 
1996-
1997 

66.174 36.380 2624 11.614 10.603 4.953 
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intervalul de timp aprilie 2000 –

martie 2004.

Biroul Senatului U.P.B.

constituit în urma alegerilor a fost:

 – rector: prof. Ioan

Dumitrache

 – prorectori: profesorii Cezar

Ionescu, Ion Constantin, Nicolae

Marinescu, Stelian Gãletuºe ºi C.M.

Alexandrescu

 – secretar ºtiinþific: prof. Ioan

Bunea

Conducerile facultãþilor alese

au fost:

1. Facultatea de Electro-

tehnicã: – decan: prof. Mihai

Octavian Popescu; – prodecani:

profesorii Constantin Ghiþã ºi

Claudia Popescu; – secretar ºtiin-

þific: prof. Petru Notingher.

2. Facultatea de Energeticã:

– decan: prof. Adrian Badea; –

prodecani: profesorii Gabriel

Bazacliu, Horia Necula ºi Dan Robescu; – secretar ºtiinþific: prof. Gheorghe

Lãzãroiu.

3. Facultatea de Automaticã ºi Calculatoare: – decan: prof. Nicolae Cupcea;

– prodecani: profesorii Valentin Sgârciu, Dumitru Popescu ºi Valentin Cristea; –

secretar ºtiinþific: prof. Florica Moldoveanu.

4. Facultatea de Electronicã ºi Telecomunicaþii: – decan: prof. Marin

Drãgulinescu; – prodecani: profesorii Corneliu Burilescu, Teodor Petrescu ºi Vasile

Lãzãrescu; – secretar ºtiinþific: prof. Gheorghe Brezeanu.

5. Facultatea de Inginerie Mecanicã: – decan: prof. Ioan Voica; –

prodecani: profesorii Tudor Prisecaru ºi Nicolae Bãran; – secretar ºtiinþific:

conf. Mihai Raºeev.

6. Facultatea de Inginerie ºi Managementul Sistemelor Tehnologice: – decan:

prof. Constantin Ispas; – prodecani: profesorii Constantin Minciu, Horia Gheorghiu

ºi Gabriel Dumitru; – secretar ºtiinþific: prof. Traian Aurite.

7. Facultatea de Ingineria Sistemelor Biotehnice: – decan: prof. Ladislau

David; – prodecan: prof. Gigel Paraschiv; – secretar ºtiinþific: prof. Gigel Paraschiv.

Biserica din campusul Universitãþii „Politehnica”

din Bucureºti
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8. Facultatea de Transporturi: – decan: prof. ªerban Raicu; – prodecani:

profesorii Iulian Bãdescu, Daniel Iozsa ºi Florian Ghionea; – secretar ºtiinþific:

prof. Grigore Danciu.

9. Facultatea de Inginerie Aerospaþialã: – decan: prof. Corneliu Berbente;

– prodecani: prof. Virgil Stanciu ºi conf. Nicolae-ªerban Tomescu; – secretar

ºtiinþific: prof. Vasile Constantinescu.

10. Facultatea de ªtiinþa ºi Ingineria Materialelor: – decan: prof. Petre

Moldovan; – prodecani: profesorii Rani ªerban, Cezar Bãlescu ºi Pavel Toboc; –

secretar ºtiinþific: prof. Nicolae Constantin.

11. Facultatea de Chimie Industrialã: – decan: prof. Ecaterina Andronescu;

– prodecani: profesorii Horia Iovu ºi Gheorghe Nichifor; – secretar ºtiinþific: prof.

Raluca Stan.

12. Departamentul de ªtiinþe Inginereºti: – decan: prof. Adrian Pascu; –

prodecani: profesorii: Cezar Flueraºu ºi Adrian Volceanov; – secretar ºtiinþific:

prof. Cristian Dragomirescu.

13. Colegiul Tehnic Nr. 1: – director: prof. Gheorghe Solomon.

14. Colegiul Tehnic Nr. 2: – director: prof. Istvan Sztajanov.

15. Catedra UNSCO: – sef de catedra: prof Aureliu Leca

16. Centrul de Perfecþionarea Resurselor Umane: – director: Ioan

Dumitrache.

În calitate de ºefi de catedrã au fost aleºi urmãtorii:

1. Facultatea de Electrotehnicã

1. Catedra de Maºini, Materiale ºi Acþionãri Electrice, prof. Mircea Covrig;

2. Catedra de Masurãri, Aparate Electrice ºi Convertoare Statice, prof. Vasile

Truºcã;

3. Catedra de Electrotehnicã, prof. Florea Hãnþilã;

4. Catedra de Matematici, prof. Mariana Craiu;

5. Catedra de Educaþie Fizicã ºi Sport, prof. Victor Cicu;

6. Catedra de Limbi Moderne, lector Petre Anghel.

2. Facultatea de Energeticã

7. Catedra de Electroenergeticã, prof. Mircea Eremia;

8. Catedra de Hidraulicã ºi Maºini Hidraulice, prof. Eugen Isbãºoiu;

9. Catedra de Management Industrial, prof. Dan Ardelea;

10. Catedra de Pedagogie, prof. Vasile Popescu

11. Catedra de Centrale Electrice ºi Energeticã Industriala, prof. Constantin

Bulac;

3. Facultatea de Automaticã ºi Calculatoare

12. Catedra de Calculatoare, prof. Nicolae Þãpuº;

13. Catedra de Automaticã ºi Ingineria Sistemelor, prof. C. Nitu;

14. Catedra de Automaticã ºi Informaticã Industrialã, prof. Traian Ionescu;

15. Catedra de Matematicã II: prof. Octavian – Nicolae Stãnãºilã
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4. Facultatea de Electronicã ºi Telecomunicaþii

16. Catedra de Fizica: prof. I.M. Popescu;

17. Catedra de Electronicã Aplicatã ºi Ingineria Informaþiei, prof. Dan

Stoicescu;

18. Catedra de Dispozitive, Circuite ºi Aparate Electronice: prof. Adrian

Rusu;

19. Catedra de Telecomunicaþii, prof. Adelaida Mateescu;

20. Catedra de Tehnologie Electronicã ºi Fiabilitate, prof. Ovidiu Iancu.

5. Facultatea de Inginerie Mecanicã

21. Catedra de Organe ºi Maºini ºi Tribologie, prof. Mircea Pascovici;

22. Catedra de Echipamente Termomecanice Clasic ºi Nuclear, prof. Lucian

Mihãescu;

23. Catedra de Termotehnicã, Maºini Termice ºi Frigorifice, prof. Alexandru

Dovobricescu;

24. Catedra de Mecanicã Finã, prof. Nicolae Alexandrescu;

25. Catedra de Motoare cu Ardere Internã, prof. Constantin Panã;

26. Catedra de Echipamente de Proces, prof. Valeriu Jinescu.

6. Facultatea de Inginerie ºi Managementul Sistemelor Tehnologice

27. Catedra de Rezistenþa Materialelor, prof. Costicã Atanasiu;

28. Catedra de Tehnologia Materialelor ºi Sudãrii, prof. Gheorghe Amza;

29. Catedra de Teoria Mecanismelor ºi a Roboþilor, prof. Iosif Tempea;

30. Catedra de Tehnologia Construcþiilor de Maºini, prof. Aurelian Vlase;

31. Catedra de Maºini ºi Sisteme de Producþie, prof. Aurel Oprean.

7. Facultatea de Ingineria Sistemelor Biotehnice

32. Catedra de Mecanicã, prof. Nicole Enescu;

33. Catedra de Economie, prof. Stelian Iordache;

34. Catedra de Maºini Agricole, prof. Pavel Babiciu.

8. Facultatea de Transporturi

35. Catedra de Matematici I: prof. Constantin Udriºte;

36. Catedra de Autovehicule Rutiere, prof. Cristian Andreescu;

37. Catedra de Material Rulant de Cale Feratã, prof. Ioan Sebeºan;

38. Catedra de Tehnica Transporturilor, prof. Ioan Tãnãsuicã;

39. Catedra de Telecomenzi ºi Electronica în Transporturi, prof. Decebal

Farini.

9. Facultatea de Inginerie Aerospaþialã

40. Catedra de Filosofie, Logicã, Psihologie ºi Sociologie, prof. Ionel Achim;

41. Catedra de ªtiinþe Aerospaþiale “Elie Carafoli”, prof. Cornel Berbente;

42. Catedra de Geometrie Descriptivã ºi Graficã Inginereascã, conf. Ionel

Simion.
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10. Facultatea de ªtiinta ºi Ingineria Materialelor

43. Catedra de Politologie ºi Istorie, conf. Angela Banciu;

44. Catedra de Metalurgie Fizicã, Tratamente Termice ºi Studiul

Materialelor, prof. Constantin Dumitrescu;

45. Catedra de Deformãri Plastice, prof. Sorin Badea;

46. Catedra de Turnarea Metalelor ºi Materiale Compozite, prof. Iulian

Ripoºan;

47. Catedra de Materiale ºi Echipamente pentru Instalaþii Metalurgice, prof.

Nicolae Avram;

48. Catedra de Metale ºi Aliaje Neferoase, prof. Nicolae Panait;

49. Catedra de Siderurgie, prof. Vasile Popescu.

11. Facultatea de Chimie Industrialã

50. Catedra de Chimie Generalã, prof. Octavian Radovici;

51. Catedra de Chimie Organicã, prof. Sorin Roºca;

52. Catedra de Inginerie Chimicã, prof. Emil Danciu;

53. Catedra de Chimie Fizicã, prof. Dan Geana;

54. Catedra de Tehnologia Substanþelor Organice ºi Compuºi Macromo-

leculari, prof. Mihai Dimonie;

55. Catedra de ªtiinþa ºi Ingineria Materialelor Oxidice, prof. Petru Baltã;

56. Catedra de Tehnologia Substantelor Anorganice ºi Protecþia Mediului,

prof. Eugen Pincovschi;

57. Catedra de Chimie Analiticã ºi Analizã Instrumentalã, prof. Constantin

Luca;

58. Catedra de Chimie Anorganicã, prof. Ioana Jitaru;

59. Catedra de Inginerie Economicã în Industria Chimicã de Materiale,

prof. Corneliu-Victor Radu.

Ioan Gr. Dumitrache este nãscut la 26 august 1940 în comuna Dãrmãneºti,

judeþul Argeº. A absolvit Facultatea de Energeticã, Institutul Politehnic din Bucureºti,

în anul 1962. A fost decan al Facultãþii de Automaticã. Are

lucrãri ºtiinþifice ºi cãrþi publicate, în special, în domeniul

ingineriei reglãrii automate. În 21 iulie 2003 a fost ales

membru corespondent al Academiei Române

În aceastã perioadã (2000-2004) s-a urmãrit: –

achitarea datoriilor fãcute în etapa anterioarã

(1996-2000); – modernizarea procesului de învãþãmânt;

– dezvoltarea cercetãrii ºtiinþifice ºi crearea structurilor

specifice învãþãmântului modern integrat acesteia; –

creºterea contribuþiei universitãþii la dezvoltarea

tehnologicã ºi industrialã a þãrii; – dezvoltarea suportului

informatic ºi de comunicaþii al universitãþii; – moder-
Ioan Gr. Dumitrache

(n. 1940)



Ioan M. Popescu, Ioan Gr. Dumitrache594

nizarea concepþiei privind folosirea personalului implicat în procesul de învãþãmânt

ºi de cercetare; – dezvoltarea ºi susþinerea activitãþilor de cooperare internã ºi

internaþionalã; – implementarea managementului universitar, compatibil cu noul

sistem de funcþionare a procesului de învãþãmânt, bazat pe credite ºi pe cerinþele

finanþãrii globale; – implementarea în universitate, la nivel de administraþie centralã,

facultãþi, departamente ºi catedre, a noului sistem de finanþare; – modernizarea

serviciilor oferite studenþilor în procesul de învãþãmânt ºi modernizarea campusului

universitar ºi – protejarea patrimoniului ºi dezvoltarea infrastructurii universitãþii.

Evoluþia posturilor didactice în perioada 2000 – 2004 a fost urmãtoarea:

În acest interval de timp au fost angajaþi 321 preparatori, în condiþii în care

au fost pensionate 117 cadre didactice. S-au asigurat condiþii de cazare, în cãminele

studenþeºti, pentru 78 cadre didactice tinere, cu salarii foarte mici.

Dinamica ocupãrii posturilor didactice în intervalul de timp 2000-2004 a

fost urmãtoarea:

La sfârºitul intervalului de timp 2000-2004, în anul universitar 2003-2004,

repartizarea cadrelor didactice pe categorii de vârstã era urmãtoarea:

Anul universitar 2000-
2001 

2001-2002 2002-
2003 

2003-
2004 

Totalul posturilor 
existente 

3322 3167 3056 2760 Totalul 
posturilor 

Totalul posturilor ocupate 1724 1696 1713 1756 

Anul universitar 
Tipurile de 
 posture didactice 

2000-
2001 

2001-
2002 

2002-
2003 

2003-
2004 

TOTAL 

Profesor universitar 458 460 470 495 1883 
Conferenţiar universitar 338 355 354 352 1399 
Şef de lucrări(lector) universitar 457 428 399 381 1665 
Asistent universitar 301 307 283 262 1153 
Preparator universitar 170 146 207 266 789 
TOTAL 1724 1696 1713 1756 6889 

Vârsta  

(ani) 
Funcţia 
didactică 

 
‹ 25 

 
25-
30 

 
30-
35 

 
35-
40 

 
40-
45 

 
45-
50 

 
50-
55 

 
55-
60 

 
60-
65 

 
65-
70 

 
TOTAL 

GENERAL 

Profesor  - - - 1 14 36 61 151 152 80 495 
Conferenţiar - - 1 21 62 83 62 61 47 15 352 
Şef de lucrări 
(lector) 

- - 42 89 67 68 56 37 22 - 381 

Asistent - 79 123 34 12 8 4 2 - - 262 
Preparator - 220 21 - - - - - - - 266 
TOTAL 25 299 187 145 155 195 183 251 221 95 1756 
% din  
TOTAL 
GENERAL 

1,42 17,20 10,65 8,26 8,82 11,10 10,42 14,29 12,58 5,26 100 

Totalul posturilor existente
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În aceastã perioadã (2000-2004) s-a elaborat ºi a fost aplicatã concepþia de

salarizare diferenþiatã la nivelul tuturor compartimentelor având la bazã

performanþele individuale. Au fost acordate în fiecare an 450 gradaþii de merit ºi

peste 300 salarii de merit. Profesorii universitari care au avut o activitate

remarcabilã în conducerea de doctorat, au fost recompensaþi cu creºteri salariale.

Pentru cadrele didactice cu recunoaºtere deosebitã pe plan naþional ºi internaþional

se cautã modalitatea de a fi recompensaþi în mod corespunzãtor, în urma evaluãrii.

UPB, în perioada 2000-2004, încheia cu Ministerul Educaþiei, Cercetãrii ºi

Tehnologiei (MECT) un contract instituþional anual, care nu acoperea toate cerinþele

planului de venituri ºi de cheltuieli, iar în anul 2000 a existat ºi un deficit de peste

4.500.000 Ron (45 miliarde lei vechi) înainte de semnarea contractului instituþional.

Veniturile realizate de UPB în perioada 2000-2003 a avut urmãtoarea

structurã (în RON):

Evoluþia categoriilor de personal al UPB în perioada 2000-2004 a fost

urmãtoarea:

                                                  Anul universitar 
Categorii de 
 personal 

2000-
2001 

2001-
2002 

2002-
2003 

2003-
2004 

Cadre didactice 1724 1696 1713 1756 
Personal academic (personal didactic auxiliar, 
bibliotecari, secretariate) 

669 610 585 529 

Personal nedidactic (personal de laborator) 117 109 130 149 
Personal administrative (personal TESA, spaţii de 
învăţământ, cămine, cantine) 

1131 1008 987 983 

TOTAL UPB 3641 3423 3415 3417 

Anul 
Structura 
veniturilor  

2000 2001 2002 2003 

Finanţarea de bază 24.081.600 33.337.627 39.887.162 53.234.028 
Taxe,diferite activităţi 
şi sponsorizări 

3.584.756 5.260.568 7.764.365 9.459.272 

Finanţare 
complementară 

10.036.435 19.362.370 22.251.394 21.232.612 

Activitatea de cercetare 
ştiinţifică 

4.647.537 14.977.312 22.809.942 39.560.803 

Venituri cămine şi 
cantine 

3.769.658 6.932.430 7.698.806 8.356.723 

Împrumut de la Banca 
Mondială 

5.414.230 13.616.125 22.509.359 - 

TOTAL 51.534.276 93.486.432 122.921.028 131.843.438 

În anii 2000-2003 s-au cheltuit 6.596.000 lei (Ron) pentru construcþia

Bibliotecii Centrale a UPB.

Venituri cãmine
ºi cantine
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Se remarcã faptul cã UPB dispune de un patrimoniu important cu o suprafaþã

de peste 100 ha, cu o reprezentare geograficã ce acoperã locaþiile: Noul Local

(Splaiul Independenþei nr 313), Vechiul Local (Strada Gheorghe Polizu nr 1-7),

Localul din Calea Victoriei (Calea Victoriei nr 149), Localul Leu (Bulevardul

Iuliu Maniu nr 1-3) ºi Complexul cãmine –cantine din Regie (Splaiul Independenþei

nr 290).

Astfel, distribuþia spaþiilor de învãþãmânt, a sãlilor de curs, sãlilor de seminar,

sãlilor de laborator, sãlilor de cercetare ºtiinþificã, sãlilor de sport, terenurilor de

sport ºi birourilor este urmãtoarea:

- Clãdiri în care existã spaþii de învãþãmânt

Nr 
crt 

Imobilul Numărul de 
clădiri 

Suprafaţa (m2) 

1 Noul Local 40 88.927 
2 Vechiul Local 21 27.633 
3 Lacalul din Calea Victoriei 3 2.9.5 
4 Localul Leu 4 16.213 
 TOTAL UPB 68 135.678 

- Sãli de curs

Săli de curs 

Cu numărul de locuri, N 
50‹ N ‹ 70 70‹ N ‹ 100 N = 100 

 
 
Nr 
crt 

 
 
Imobilul 

Numărul 
de săli 

Suprafaţa 
(m2) 

Numărul 
de săli 

Suprafaţa 
(m2) 

Numărul 
de săli 

Suprafaţa 
(m2) 

 
Numărul 
total de 

săli 

 
Suprafaţa 
totală a 
sălilor 

1 Noul 
Local 

18 955,15 35 2993,36 41 5585,47 94 9533,98 

2 Vechiul 
Local 

3 185,50 4 262,65 10 1821,74 17 2269,89 

3 Localul 
din 
Calea 
Victoriei 

7 332,20 0 0 2 301,06 9 633,26 

4 Localul 
Leu 

5 408,61 5 510,28 11 2857,24 21 3776,13 

 TOTAL 
UPB 

33 1881,46 44 3766,29 64 10565,51 141 16213,26 
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- Sãli de seminar

Săli de seminar Nr 
crt 

Imobilul 
Numărul sălilor Suprafaţa   (m2) 

1 Noul Local 72 3213 
2 Vechiul Local 17 1321 
3 Lacalul din Calea Victoriei 1 40 
4 Localul Leu 13 502 

 TOTAL UPB 103 5076 

- Sãli de Laborator (Laboratoare didactice)

Săli de laborator Nr 
crt 

Imobilul 
Numărul sălilor Suprafaţa   (m2) 

1 Noul Local 602 43459 
2 Vechiul Local 273 13109 
3 Lacalul din Calea Victoriei 45 1373 
4 Localul Leu 105 4398 

 TOTAL UPB 1025 62339 

- Sãli – Laboratoare de cercetare ºtiinþificã

Săli de cercetare ştiinţifică Nr 
crt 

Imobilul 
Numărul sălilor Suprafaţa   (m2) 

1 Noul Local 34 2079 
2 Vechiul Local 19 720 
3 Lacalul din Calea Victoriei 3 56 
4 Localul Leu 2 48 
 TOTAL UPB 58 2903 

- Sãli de sport

Săli de cercetare ştiinţifică Nr 
crt 

Imobilul 
Numărul sălilor Suprafaţa   (m2) 

1 Noul Local 2 1191 
2 Localul Leu 1 688 

 TOTAL UPB 3 1879 
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Valoarea dotãrilor în laboratoarele didactice ºi de cercetare ºtiinþificã în

intervalul de timp 2000-2003 a depãºit suma de douã milioane Ron.

O analizã sinteticã a patrimoniului situeazã UPB printre universitãþile cele

mai bogate din România. Totuºi, numãrul prea mic de laboratoare de cercetare

ºtiinþificã raportat la numãrul total de cadre didactice ( 1,65 m2 /cadru didactic) ne

aratã cã UPB se aflã mult în urma universitãþilor similare bune din þãrile

euroatlantice, care în privinþa laboratoarelor de cercetare ºtiinþificã au laboratoare

a cãror suprafaþã depãeºte 15 m2 /cadru didactic. De asemenea, þinând seama de

numãrul de studenþi ºi de cadre didactice, nici în privinþa sãlilor de sport ºi

terenurilor de sport, UPB nu este dotatã corespunzãtor.

În anul 2003, Departamentul de ªtiinþe Inginereºti (unde se predã în limbile

englezã, francezã ºi germanã pentru anumite profiluri, electric, mecanic, chimie

ºi materiale) a fost transformat în Facultatea de Inginerie cu predare în Limbi

Strãine.

Numãrul de studenþi la formele de învãþãmânt de lungã duratã ºi de scurtã

duratã, în perioada 2000-2001 ÷ 2003, fãrã taxã ºi cu taxã, cursuri de zi, se prezintã

astfel:

- Terenuri de sport

Terenurile de sport Nr 
crt 

Imobilul 
Destinaţia Numărul Suprafaţa (m2) 
Teren de fotbal 1 8000 
Teren de handbal 2 4000 

1 Noul Local 

Pistă de atletism 2 9100 
Teren de fotbal 1 4050 2 Localul Leu 
Teren de tenis 3 1440 
Teren de fotbal 1 5342 
Teren de handbal 1 969 
Teren de volei 2 1490 
Teren de baschet 1 709 
Teren de tenis 2 6090 

3 Baza sportivă Larisa 

Pistă de atletism 2 869 
         Totalul 

terenurilor de  
sport pe UPB 18 42059 

- Birouri

Sălile utilizate ca birouri Nr 
crt 

Imobilul 
Numărul sălilor Suprafaţa   (m2) 

1 Noul Local 538 13604 
2 Vechiul Local 164 3335 
3 Lacalul din Calea Victoriei 5 126 
4 Localul Leu 134 2738 

 TOTAL UPB 841 19803 
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La începutul acestei perioade s-au organizat anumite departamente care sunt

mai adecvate activitãþilor complexe din învãþãmânt în comparaþie cu catedrele.

Începând organizarea Universitãþii „Politehnica“ din Bucureºti prin trecerea

la unitãþi de bazã, „departamente“, care cuprind cadre didactice ºi personal de

cercetare ºtiinþificã, o apropie de universitãþile din þãrile euroatlantice. Astfel, la

28 februarie 2002 s-a înfiinþat urmãtoarele departamente:

- Departamentul de Fizicã (directorul departamentului fiind prof. Ioan M.

Popescu) în locul Catedrei de Fizicã;

- Departamentul pentru Pregãtirea Personalului Didactic (directorul

departamentului fiind conf. Lucia Vlãdulescu);

- Departamentul de Educaþie Fizicã ºi Sport (directorul departamentului

fiind prof. Victor Cicu) în locul catedrei de Educaþie Fizicã ºi Sport;

2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 Nr 
crt 

  

 

 
Facultatea/Colegiul 

Fără 
taxă 

Cu 
taxă 

Fără 
taxă 

Cu 
taxă 

Fără 
taxă 

Cu 
taxă 

Fără 
taxă 

Cu 
taxă 

1 Electrotehnică 1122 41 1121 51 1149 60 1171 80 

2 Energetică 1874 29 1772 27 1731 143 1651 210 

3 Automatică şi 
Calculatoare 

2220 344 2420 436 2389 797 2687 738 

4 Electronică şi 
Telecomunicaţii 

2577 212 2505 317 2491 446 2830 385 

5 Inginerie Mecanică 1381 36 1316 40 1194 66 1300 66 

6 Ingineria şi 
Managementul 
Sistemelor Tehnologice 

2729 43 2891 40 2969 34 2304 432 

7 Ingineria Sistemelor 
Biotehnice 

573 11 533 4 492 45 552 37 

8 Transporturi 2320 120 2189 230 2029 254 2362 104 

9 Inginerie Aerospaţială 652 6 637 7 652 6 745 0 

10 Ştiinţa şi Ingineria 
Materialelor 

807 0 882 38 892 23 963 12 

11 Chimie Industrială 1659 37 1622 30 1546 27 1490 6 

12 Inginerie cu predare în 
Limbi Străine 

1118 65 1059 95 1139 93 1178 171 

13 Colegiul Universitar 
Tehnic Nr. 1 

771 10 .616 40 487 41 402 33 

14 Colegiul Universitar 
Tehnic Nr. 2 

511 40 .453 72 382 59 381 50 

 TOTAL UPB 20.314 994 20.018 1.427 19.542 2.094 19.980 2.324 

Anul

universitar
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- Departamentul de Management (directorul departamentului fiind prof.
Anca-Alexandra Purcãrea) format Catedra de Management Industrial ºi Catedra
de Economie;

- Departamentul de Limbi Moderne (directorul departamentului fiind conf.
Mihaela Blându) în locul Catedrei de Limbi Moderne;

- Departamentul de ªtiinþe Socio-Umane (directorul departamentului fiind
prof. Ionel Achim) format din Catedra de Politologie ºi Catedra de Filosofie;

- Departamentul de Matematicã (directorul departamentului fiind prof.
Constantin Udriºte) format din Catedra de Matematici I, Catedra de Matematici
II ºi Catedra de Matematici III;

- Departamentul de Bioinginerie ºi Biotehnologii (directorul departamentului
fiind prof. Alexandru Morega).

Acþiunea a avut loc pentru a influenþa legiuitorul (Ministerul Educaþiei ºi
Cercetãrii) pentru ca în noua lege sã prevadã astfel de schimbãri care ar apropia
învãþãmântul superior din þara noastrã de cel din þãrile euroatlantice.

În perioada 2000-2004, studenþii la forma de învãþãmânt seral (ingineri seral)
au avut urmãtoarea dinamicã:

2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004  

Nr 
crt 

Anul universitar 
 
Facultatea Fără 

taxă 
Cu 
taxă 

Fără 
taxă 

Cu 
taxă 

Fără 
taxă 

Cu 
taxă 

Fără 
taxă 

Cu 
taxă 

1 Electrotehnică 250 21 215 28 189 42 180 30 

2 Energetică 93 0 78 0 39 8 24 0 

3 Automatică şi 
Calculatoare 

0 0 0 0 0 0 0 0 

4 Electronică şi 
Telecomunicaţii 

113 14 184 43 129 29 125 15 

5 Inginerie Mecanică 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 Ingineria şi 
Managementul 
Sistemelor 
Tehnologice 

393 0 277 5 264 3 41 2 

7 Ingineria Sistemelor 
Biotehnice 

0 0 0 0 0 0 0 0 

8 Transporturi 44 7 49 2 0 0 0 0 

9 Inginerie 
Aerospaţială 

165 4 165 2 116 3 46 20 

10 Ştiinţa şi Ingineria 
Materialelor 

0 0 0 0 0 0 0 0 

11 Chimie Industrială 93 0 76 0 88 0 49 0 

12 Inginerie cu predare 
în Limbi Străine 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 TOTAL UPB 1151 54 1044 80 825 85 465 67 



ISTORIA UNIVERSITÃÞII „POLITEHNICA” DIN BUCUREªTI 601

Dinamica numãrului de studenþi care au urmat cursurile UPB în perioada

2000-2004 a fost urmãtoarea:

În perioada 2000-2004 în UPB au existat formele de învãþãmânt studii

aprofundate ºi master, care au fost organizate atât de facultãþi, cât ºi de

departamente, numãrul de participanþi la aceste forme de învþãmânt fiind:

Anul  

universitar 

Forma  
de învăţământ 

 
2000-2001 

 
2001-2002 

 
2002-2003 

 
2003-2004 

Cursuri de zi 19976 20262 20667 21438 Învăţământ de 
lungă durată Cursuri 

serale 
1205 1124 .910 .532 

Învăţământ de scurtă durată 
(colegii) 

1332 1183 .969 .866 

TOTAL UPB  22513 22569 22546 22836 

2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004  
Nr 
crt 

Anul  universitar 
 
Facultatea/ 
Departamentul 

Fără 
taxă 

Cu 
taxă 

Fără 
taxă 

Cu 
taxă 

Fără 
taxă 

Cu 
taxă 

Fără 
taxă 

Cu 
taxă 

1 Electrotehnică 52 0 43 0 65 0 106 4 

2 Energetică 104 85 94 46 90 94 128 69 

3 Automatică şi 
Calculatoare 

90 0 101 1 118 15 138 10 

4 Electronică şi 
Telecomunicaţii 

105 0 96 0 90 0 120 0 

5 Inginerie Mecanică 79 0 54 0 63 1 114 0 

6 Ingineria şi 
Managementul 
Sistemelor 
Tehnologice 

95 0 111 0 143 0 242 0 

7 Ingineria Sistemelor 
Biotehnice 

43 1 27 0 28 0 43 0 

8 Transporturi 44 0 69 1 79 2 111 7 

9 Inginerie Aerospaţială 37 17 36 30 56 40 73 88 

10 Ştiinţa şi Ingineria 
Materialelor 

61 2 59 0 61 0 64 0 

11 Chimie Industrială 95 2 90 0 120 0 140 0 

12 Inginerie cu predare 
în Limbi Străine 

43 0 43 6 64 2 46 5 

13 Catedra UNESCO 26 1 21 0 32 0 82 2 
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Se observã cã, în general, interesul pentru învãþãmântul de studii aprofundate

ºi master a crescut în timp.

În aceastã perioadã (2000-2004) s-a cãutat sã se modernizeze procesul de

învãþãmânt. În privinþa conþinutului învãþãmântului, Senatul U.P.B. a stãvilit

tendinþa facultãþilor de a micºora în permanenþã numãrul de ore repartizate fizicii

ºi matematicii (în general, numãrul de ore repartizate pregãtirii fundamentale).

Numãrul disciplinelor care proveneau din capitole ale unor discipline mai vaste,

existente în universitãþi similare din strãinãtate a fost în bunã parte stopat.

În perioada 2004-2008 situaþia doctoranzilor din U.P.B. a fost urmãtoarea:

14 Centrul pentru 
Pregătirea resurselor 
Umane 

19 1 33 0 36 3 40 0 

15 Departamentul pentru 
Pregătirea resurselor 
Umane 

0 0 0 0 0 0 15 0 

16 Departamentul de 
Matematică 

11 0 24 0 46 0 61 2 

17 Departamentul de 
Fizică 

0 0 0 0 16 0 33 1 

18 Departamentul de 
Bioenergie şi 
Biotehnologii 

0 0 0 0 69 0 103 0 

19 Departamentul de 
Ştiinţe Socio – 
Umane 

0 0 0 0 14 1 38 3 

20 Departamentul de 
Management 

0 0 0 0 45 1 75 12 

 TOTAL UPB(fără 
taxă şi cu taxă) 

904 109 901 84 1235 159 1738 203 

TOTAL UPB 1013 .985 1394 1941 

                Perioada 
Doctoranzi 

01.04.2000-
31.03.2001 

01.04.2001-
31.03.2002 

01.04.2002-
31.03.2003 

01.04.2003-
31.03.2004 

Cu frecvenţă .176 .208 .206 .221 
Fără frecvenţă 2.123 2.548 2.482 2.687 
TOTAL 2.299 2.756 2.688 2.908 

S-a dezvoltat suportul informatic al U.P.B. ºi s-a perfecþionat managementul

universtar. S-au modernizat serviciile oferite studenþilor în procesul de învãþãmânt.

S-a creat Centrul de Consultanþã ºi Plasament pentru orientarea profesionalã a

studenþilor.

S-au introdus anumite practici, care puteau conduce în viitor la reformarea

învãþãmântului superior tehnic, cum ar fi: – uniformizarea nomenclatorului de

discipline la nivel de U.P.B. (în anii I ºi II, când are loc pregãtirea fundamentalã);

– unificarea modului de prezentare a planurilor de învãþãmânt (anii I-V) pe faculãþti;

Centrul pentru

Pregãtirea Resurselor

Umane
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– creºterea ponderii pregãtirii la unele discipline fundamenatale, ca rezultat al

unor analize prezentate în Senat (fizica, discipline economice ºi manageriale,

matematica, informatica, limbi moderne) etc.

Putem sintetiza cã s-au fãcut unii paºi importanþi pentru apropierea

învãþãmântului din U.P.B. de învãþãmântul similar din þãrile euro-atlantice prin: –

organizarea mai judicioasã (apariþia departamentelor s.a.) ºi susþinerea procesului

de învãþãmânt; – dezvoltare, într-o oarecare mãsurã a pregãtirii practice

dezvoltându-se numãrul de laboratoare didactice (domeniu în care mai este mult

de fãcut, þinând seama cã este necesarã o dotare consistentã a laboratoarelor

existente ºi pentru dezvoltarea acestora); – urmãrirea creºterii eficienþei procesului

de învãþãmânt ºi a suportului pentru gestiunea activitaþilor de finanþare; –

perfecþionarea managementului procesului de învãþãmânt; – implementareaa în

cadrul U.P.B. a sistemului de management al calitãþii º.a.

În U.P.B., în acest interval de timp, a luat fiinþã Editura Politehnica Press.

Se remarcã numãrul redus de lucrãri publicate la aceastã editurã, care este mult

mai pretenþioasã decât Atelierul de multiplicare al U.P.B.

În anul 2000 Senatul U.P.B. (în ºedinþa din decembrie 2000) a aprobat

înfiinþarea unui departament de educaþie continuã a cãrui misiune consta în

instituþionalizarea activitãþilor post-universitare integrate în educaþia

L3(Life-Long-Learning) din domeniul ºtiinþelor inginereºti, þinând cont ºi de

conexiunile existente cu ºtiinþele economice, cognitive ºi socio-umane. Din anul

2002 s-a înfiinþat Departamentul de Educaþie Continuã, Învãþãmânt Deschis, la

Distanþã ºi Educaþie prin internet (DECIDE), care a urmãrit, în special, elaborarea

unui proiect cadru pentru dezvoltarea sistemului de educaþie L3 din U.P.B., aflat

în relaþie de interoperabilitate faþã de sistemul de învãþãmânt academic de bazã,

organizat pe cele trei cicluri statuate prin Conferinþa de la Bologna etc... În

2002-2004 s-a reuºit: – sã se creeze structura organizaþionalã ºi funcþionalã a

departamentului DECIDE L3 – U.P.B. (care are 31 entitãþi ESP integrate prin

infrastructura informaticã/comunicaþii internet/ internet a universitãþii); – sã se

dezvolte o infrastructurã dedicatã ºi/sau protejatã a DECIDE L3-U.P.B.; – sã se

deruleze programele de lungã duratã (ªcoli Academice de patru semestre:

Management, SPIA/SPET-CPRU, Metalurgie “Traian Negrescu”), de medie duratã

(Master: Automatizarea ºi Conducerea de Proces- Automaticã –ALRO Slatina,

Sisteme Informatice Integrate-CPRU), precum ºi a 47 cursuri de scurtã duratã în

tot spectrul ingineriei º.a.

Activitatea de cercetare ºtiinþificã în U.P.B., în perioada 2000-2004, a

constituit o prioritate, urmãrindu-se: – dezvoltarea ºi consolidarea capacitãþilor

de cercetare ºtiinþificã la nivelul catedrelor ºi departamentelor; – creºterea im-

portanþei activitãþii de cercetare ºtiinþificã în evaluarea ºi recunoaºterea compe-

tenþelor cadrelor didactice ºi a colectivelor de cercetare; – creºterea capacitãþii de
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participare la programe naþionale ºi internaþionale, pentru a consolida prestigiul

U.P.B. ºi pentru a atrage resurse financiare prin competiþie, necesare dezvoltãrii

U.P.B.; – creºterea contribuþiei cercetãrii din U.P.B. la dezvoltarea tehnologicã ºi

industrialã a þãrii etc...

Astfel, în 2000-2004 au funcþionat 37 centre de cercetare ºtiinþificã

(Facultatea de Electrotehnicã – ºase centre; Facultatea de Energeticã – opt centre;

Facultatea de Automaticã ºi Calculatoare – trei centre; Facultatea de Inginerie

Mecanicã – trei centre; Facultatea de Ingineria ºi Managementul Sistemelor

Tehnologice – patru centre; Facultatea de Inginerie Aerospaþialã – un centru;

Facultatea de ªtiinþa ºi Ingineria Materialelor – trei centre; Facultatea de

Transporturi – trei centre; Facultatea de Chimie Industrialã – trei centre;

Departamentul de Fizicã – trei centre), ºapte fiind înfiinþate în perioada 2000-2003.

De asemenea, în aceastã perioadã au fost constituite opt baze de cercetare ºtiinþificã

cu utilizatori multipli.

Au fost create ºase baze de cercetare cu utilizatori multipli.

În 2000-2004 U.P.B. a coordonat 1770 teme de cercetare ºtiinþificã ºi a

participat la realizarea a peste 97 teme de cercetare pe bazã de subcontract. Valoarea

totalã a contractelor de cercetare ºtiinþificã, obþinute prin competiþie,a fost de 80

milioane RON. O pondere importantã a temelor de cercetare ºtiinþificã o reprezinta

temele câºtigate prin competiþie în cadrul programului de reformã susþinut prin

imprumutul de la Banca Mondialã ºi suportul Guvernului României. Astfel, prin

cele peste102 granturi de cercetare, în valoare de peste opt milioane USD, s-au

implicat 700 cadre didactice din toate colectivele de cercetare din U.P.B. O parte

importantã din aceste fonduri au fost folosite pentru dotarea laboratoarelor ºi

formarea cercetãtorilor prin participãri la stagii doctorale, la manifestãri ºtiinþifice

naþionale ºi internaþioanele etc...

În cadrul programului RELANSIN, U.P.B. a participat cu 102 teme în calitate

de coordonator ºi la 163 ca partener, valoarea acestor contracte fiind de 9100000

RON, precum ºi în cadrul programelor INVENT, INFRAS, CERES, AGRAL,

INFOSOC, CALIST ºi AMTRANS cu 53 teme, valoarea acestor contracte fiind

de 4 000 000 lei, reprezentând unele probleme din Planul Naþional de Dezvoltare

ºi Inovare.

De asemenea, U.P.B. a mai obþinut prin competiþie 696 granturi de la

CNCSIS, în valoare de 3.400.000 RON ºi nouã granturi de la Academia Românã

în valoare de 27.500 RON.

UPB a participat la 73 proiecte europene, în valoare de 4.300.000 USD ºi la

26 proiecte bilaterale (cu Japonia, Elveþia, Franþa, Germania etc.), în valoare de

circa 554.000 USD.

De asemenea, se menþioneazã programele comune de cercetare ºtiinþificã

ale UPB cu universitãþi din Grenoble ºi Paris (Franþa); Darmstadt ºi Berlin

(Germania), Tokio (Japonia), Torino ºi Roma (Italia), Madrid (Spania) º.a.
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Pentru promovarea rezultatelor ºtiinþifice ale cadrelor didactice din UPB,

au fost organizate peste 20de conferinþe internaþionale de mare prestigiu cu

participarea specialiºtilor în domeniu. Se remarcã urmãtoarele conferinþe: –

Conferinþa Internaþionalã de Maºini –Unelte ºi Sisteme de Producþie, – Conferinþa

Balcanicã de Chimie, – A14-a Conferinþã de Sisteme Automate ºi de Calcul, –

Conferinþa Internaþionalã de Energeticã, – Conferinþa Internaþionalã de

Comunicaþii, – Conferinþa IFAC de Sisteme Mari, – Conferinþa de Mediu etc... De

asemenea, s-au organizat conferinþe naþionale ( unele cu participare internaþionalã)

ºi workshopuri etc...

Ca o recunoaºtere a performanþelor în cercetarea ºtiinþificã, au fost acordate

(în 2000-2004) urmãtoarele premii cadrelor didactice din UPB:

Premiul “Oprea Omnia” al UPB: prof. Nicolae Apostolescu ºi prof. Dumitru

Stanomir;

Premiul “În Tempore Oportuno” al UPB: ªl Constantin Vertan ºi ªl Mihai

Buda;

Premiul “Opera Omnia” al CNCSIS (Consiliul Naþional al Cercetãrii

ªtiinþifice pentru Învãþãmântul Superior):- prof. Valeriu Jinescu (Facultatea de

Inginerie Mecanicã) ºi prof. I.M. Popescu (Departamentul de Fizicã);

Premii ale Academicii Române: prof. Theodor Borangiu (Premiul:”Tudor

Tãnãsescu”), prof. Adelina Ianculescu (Premiul: I.G.Murgulescu), prof. Grigore

Bogza (Premiul: “Nicolae Teclu”), prof. Mihai Iordache ºi prof. Lucia Dumitriu

(Premiul: “Gheorghe Cartianu”).

Pentru tinerii cercetãtori în vârstã de pânã la 35 de ani, începând cu anul

2004, Senatul UPB a aprobat acordarea a nouã premii care poartã numele unor

personalitãþi ºtiinþifice care au fost cadre didactice in U.P.B.: Ion Agarbiceanu,

Martin Bercovici, Elie Carafoli, Nicolae Cioranescu, Traian Negrescu, Costin

Nenitescu, Corneliu Penescu, Remus Radulet ºi Tudor Tãnãsescu.

În iulie 2003 prof. Ioan Gr. Dumitrache (Facultatea de Automaticã ºi

Calculatoare, U.P.B.) a fost ales membru corespondent al Academiei Române.

În 2000-2004, cadrele didactice din U.P.B. au publicat 1100 articole ºtiinþifice în

reviste de specialitate din strãinãtate ºi 3900 articole ºtiinþifice în reviste de

specialitate din þarã. De asemenea, au fost publicate 5400 lucrãri ºtiinþifice in

proceedingsuri ale unor conferinþe ºtiinþifice naþionale ºi internaþionale, precum

ºi 41 brevete de invenþie. Un numãr de 13 centre de cercetare ºtiinþificã au obþinut

recunoaºtere naþionalã din partea CNCSIS, trei dintre ele fiind de excelenþã.

Relaþiile cu mediul economic au fost þinute în permanenþã, U.P.B. fiind

implicatã în programele economice ale unor intreprinderi industriale ºi organizând

mai multe laboratoare de cercetare împreunã cu firme de prestigiu (IBM, HP,

ORACLE, MOTOROLA, ANTER).
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În perioada 2000-2004 s-a acordat o atenþie deosebitã conservãrii

patrimoniului, dezvoltãrii resurselor ºi gestionãrii eficiente a acestora. Au existat

preocupãri pentru: – legalizarea proprietãþilor U.P.B. privind patrimoniul de care

dispune; – organizarea unui nou sistem de gestiune ºi evidenþã; – reorganizarea

administrãrii patrimoniului având la bazã rentabilitatea ºi funcþionalitatea; –

elaborarea planurilor de reparaþii ºi a programelor de investiþii pentru dezvoltare;

– dezvoltarea unui sistem avizat de gestiune informatizatã a patrimoniului; –

accelerarea procesului de construcþie a noii clãdiri pentru Biblioteca Centrala a

U.P.B.; – implementarea conceptelor de management strategic la nivelul tuturor

structurilor, perfecþionarea mecanismelor de gestiune a resurselor ºi a

patrimoniului, optimizarea structurii de personal ºi eficientizarea activitãþii tuturor

compartimentelor administrative.

Complexul studenþesc ala U.P.B. este compus din: – complexul studenþesc

Regie cu 26 cãmine, trei cantine (din care douã dezafectate), patru puncte termice,

o staþie de hidrofor, un bazin de apã tampon ºi clãdiri anexe ºi Complexul studenþesc

Leu cu douã cãmine ºi o cantinã. Capacitatea de cazare a acestora este de 12516

locuri, iar suprafaþa desfaºuratã a construcþiilor însumeazã peste 153000m2.

În aceastã perioadã cuantumul burselor studenþeºti a fost: burse de

performanþã – 200 RON; bursa de merit – 165 RON; bursa de studiu – 145 RON ºi

bursa de ajutor social – 115 RON. Au primit burse 25% dintre studenþii U.P.B. (31

burse de performanþã, 561 burse de merit, 3156 burse de studii ºi 730 burse de

ajutor social). De douã ori pe an s-au acordat ºi circa 1000 de ajutoare sociale la

nivelul bursei de ajutor social.

Cu începere din anul 2000, s-a organizat, în cadru festiv, acordarea premiilor

pentru ºefii de promoþie ºi a diplomelor de excelenþã pentru albsolvenþii cu medii

generale peste 9,50.

Patrimoniul Bibliotecii Centrale aU.P.B. a crescut de la 1.378.773 unitãþi

de înregistrare (volume) la 1 ianuarie 2000 la 1.426.115 unitãþi de înregistrare

(volume la) la 31 decembrie 2003. Ca atare, a avut loc o creºtere cu 47.342 volume.

Valoarea acestor volume este de 2.391.400 RON.

Sistemul informatic ºi de comunicaþii (SIC) al U.P.B., în perioada 2000-2004,

a fost îmbunãtaþit prin: dezvoltarea sistemului informatic ºi, în special, de

dezvoltarea infrastructurii sistemului informatic; dezvoltarea suportului de

managemnt financiar ºi informatizarea Bibliotecii Centrale a U.P.B.

În 2000-2004 s-a continuat internaþionalizarea activitãþilor U.P.B. prin

crearea ºi organizarea Departamentului de Cooperare Internaþionalã într-o structurã

flexibilã cu un program stabilit pe baza strategiei universitãþii. S-au încheiat 28 de

acorduri de cooperare internaþionalã, cu universitãþi din Uniunea Europeanã, cinci

cu Universitãþi din S.U.A., ºase cu Universitãþi din ASIA (Japonia, China ºi Taiwan),

unul cu o Universitate din Australia, unul cu o Universitate din Africa ºi trei cu
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universitãþi din Europa de Est (Republica Moldova ºi Ucraina). În octombrie 2002,

U.P.B. a fost aleasã membru al celei mai importante asociaþii a universitãþilor

tehnice din Europa, CESAER (Conference of European School for Advanced

Enginneering Education and Research).

Este de remarcat faptul cã în anul 2002 la 82 de ani de la înfiinþarea ªcolii

Politehnice din Bucureºti (10 iunie 1920) s-a iniþiat sãrbãtorirea “Zilei Politehnicii”

la 10 iunie în fiecare an.

În decembrie 2003 s-a inaugurat Muzeul U.P.B., care este o continuare a

Muzeului Politehnicii din Bucureºti.

În lunile ianuarie-martie 2004 au avut loc alegerile pentru conducerile

academice ale U.P.B. pentru intervalul de timp aprilie 2004-martie 2008. Senatul

ales a avut 123 membri (90 cadre didactice, patru reprezentanþi ai direcþiilor ºi

serviciilor, 29 sudenþi ºi ºase invitaþi pemanenþi).

Conducerea U.P.B. (Biroul Senatului) aleasã

a fost urmãtoarea: - rector: prof. Ecaterina

Andronescu; – prorectori: prof. Adrian Badea, prof.

Marin Dragulinescu, prof. Marian Gheorghe, prof.

Mihai-Octavian Popescu, prof. Serban Raicu ºi

prof. Nicolae Tãpuº; – secretar ºtiinþific: prof. Iulian

Riposan.

Ecaterina Andronescu este nãscutã la 7

aprilie 1948 în comuna Malovãþ, judeþul Mehedinþi.

A absolvit Facultatea de Chimie Industrialã a

Institutului Politehnic din Bucureºti în anul 1972.

Are lucrãri ºtiinþifice în ºtiinþa materialelor.

Conducerile alese ale facultãþilor au fost:

1. Facultatea de Electrotehnicã: decan: prof.

Mihai Iordache; prodecani: prof. Constantin Ghita,

prof. Claudia Popescu, prof. Costin Cepisca;

secretar ºtiinþific: prof. Petru Notinger.

2. Facultatea de Energeticã: decan: prof. Gabriel Bazacliu, prodecani: prof.

Horia Necula, prof. Dan Robescu, prof. Bogdan Popa, secretar ºtiinþific: prof.

Gheorghe Lazaroiu.

3. Facultatea de Automaticã ºi Calculatoare: decan: prof. Dumitru Popescu;

prodecani: prof. Valentin Cristea, prof. Florin Radulescu ºi prof. Valentin Sgârciu;

secretar ºtiinþific: prof. Florica Moldoveanu.

4. Facultatea de Electronicã, Telecomunicaþii ºi Tehnologia Informaþiei:

decan: prof. Teodor Petrescu; prodecani: prof. Teodor Burileanu, prof.Vasile

Lazarescu, prof. Adrian Manea; secretar ºtiinþific: prof. Gheorghe Brezeanu.

5. Facultatea de Inginerie Mecanicã: decan: prof. Ioan Voica; prodecani:

prof. Nicolae Baran, prof. Tudor Prisecaru; secretar ºtiinþific: conf. Mihai Raºeev.

Ecaterina Andronescu (n. 1948)
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6. Facultatea de Inginerie ºi Managementul Sistemelor Tehnologice: decan:

prof. Constantin Minciu; prodecani: prof. Gabriel Dumitru, prof. Horia Gheorghiu,

prof. Gheorghe Sindila; secretar ºtiinþific: prof. Traian Aurite.

7. Facultatea de Ingineria Sistemelor Biotehnice: decan: prof. Gigel

Paraschiv; prodecan: prof. Edmond Maican; secretar ºtiinþific: prof. Gigel

Paraschiv.

8. Facultatea de Transporturi: decan: prof. Corneliu Mihail Alexandrescu;

prodecani: profesorii Iulian Bãdescu, Florian Ghionea ºi Daniel Iozsa; secretar

ºtiinþific: prof. Grigore Danciu.

9. Facultatea de Inginerie Aerospaþialã: decan: prof. Stelian Gãletuºe;

prodecani: prof. Virgil Stanciu ºi conf. Nicolae ªerban Tomescu; secretar ºtiinþific:

conf. Vasile Nicolae Constantinescu.

10. Facultatea de ªtiinþa ºi Ingineria Materialelor: decan: prof. Rami ªerban;

prodecani: profesorii Cezar Bãlescu ºi Pavel Tabor; secretar ºtiinþific: prof. Nicolae

Constantin.

11. Facultatea de Chimie Industrialã: decan: prof. Horia Iovu; prodecani:

profesorii Alina Bãdãnoiu ºi Gheorghe Nechifor; secretar ºtiinþific: prof. Raluca

Stan.

12. Facultatea de Inginerie în (cu predare în) Limbi Strãine; decan: prof.

Adrian Pascu; prodecani: profesorii Cezar Flueraºu ºi Adrian Volceanov; secretar

ºtiinþific: prof Cristian Dragomirescu.

13. Facultatea de ªtiinþe Aplicate: decan: prof. Constantin Udriºte; secretar

ºtiinþific: prof Alexandru Lupaºcu; Facultatea de ªtiinþe Aplicate a fost înfiinþatã

începând cu anul universitar 2005-2006.

14. Colegiul Tehnic Nr. 1: director: prof. Gheorghe Solomon.

15. Colegiul Tehnic Nr. 2: director: prof. Istvan Sztajanov

Colegiul Tehnic nr. 3 a fost desfiinþat din cauza lipsei de candidaþi.

16. Departamentul de Pregãtirea Personalului Didactic ºi ªtiinþe Socio-

Umane: director: profesor Maria Cornelia Bârliba; secretar ºtiinþific: profesor

Cristian Dragomirescu.

17. Departamentul de Management: director: prof. Gheorghe Oprescu;

secretar ºtiinþific: lector Elena Fleaºca.

18. Departamentul de Bioenergie ºi Biotehnologie: director: prof. Alexandru

Morega; secretar ºtiinþific: prof. Corneliu Bãlan; În calitate de ºefi de catedrã au

fost aleºi urmãtorii:

1. Facultatea de Electrotehnicã

1. Catedra de Electrotehnicã – prof. Florea Hãnþilã

 2. Catedra de Maºini, Materiale ºi Acþionãri Electrice – prof. Mircea Covrig

3. Catedra de Mãsurãri, Aparate Electrice ºi Convertoare Statice – prof.

Florin Ionescu
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2. Facultatea de Energeticã

4. Catedra de Producerea ºi Utilizarea Energiei – prof. George Darie

5. Catedra de Sisteme Electroenergetice – prof. Mircea Eremia

6. Catedra de Hidraulica, Masini Hidraulice ºi Ingineria Mediului – prof.

Eugen Isbãºanu

3. Facultatea de Automaticã ºi Calculatoare

7. Catedra deAutomaticã ºi Ingineria Sistemelor – prof. Ioan Dumitrache

8. Catedra de Calculatoare – prof. Nicolae Cupcea

9. Catedra de Automaticã ºi Informaticã Industrialã – prof. Traian Ionescu

4. Facultatea de Electronicã, Telecomunicatii ºi Tehnologia Informaþiei

10 Catedra de Telecomunicaþii – prof. Silviu Ciochinã

11. Catedra de Electronicã Aplicatã ºi Ingineria Informaþiei – prof. Dan

Stoichescu

12. Catedra de Dispozitive, Circuite ºi Aparate Electronice: prof. Adrian

Rusu

13. Catedra de Tehnologie Electronica si Fiabilitate – prof. Ovidiu Iancu

5. Facultatea de Inginerie Mecanicã

14. Catedra de Motoare cu Ardere Internã – prof. Constantin Panã

15. Catedra de Organe de Maºini ºi Tribologie – prof. Mircea Pascovici

16. Catedra de Termotehnicã, Maºini Termice ºi Frigorifice – prof. Mircea

Marinescu

17. Catedra de Echipament Termomecanic Clasic ºi Nuclear – prof. Lucian

Mihãescu

18. Catedra de Echipamente de Proces – prof. Valeriu Jinescu

19. Catedra de Mecanicã Finã – prof. N. Alexandrescu

6. Facultatea de Inginerie ºi Managementul Sistemelor Tehnologice

20. Catedra de Rezistenþa Materialelor – prof Costicã Atanasiu

21. Catedra de Tehnologia Materialelor Sudurã – prof. Gheorghe Amza

22. Catedra de Teoria Mecanismelor ºi a Roboþilor – prof. Iosif Tempea

23. Catedra de Tehnologia Construcþiilor de Maºini – prof Aurelian Vlase

24. Catedra de Maºini ºi Sisteme de Producþie – prof. Constantin Ispas

7. Facultatea de Ingineria Sistemelor Biotehnice

25. Catedra de Mecanicã – prof. Constantin Ion

26. Catedra de Sisteme Biotehnice – prof. Ladislau David

8. Facultatea de Transporturi

27. Catedra de Autovehicule Rutiere – prof. Cristian Andreescu

28. Catedra de Material Rulant de Cale Feratã – prof. Ioan Sebeºan

29. Catedra de Tehnica Transporturilor – prof. Mihaela Popa
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30. Catedra de Telecomenzi ºi Electronicã în Transporturi – prof Decebal

Farini

9. Facultatea de Inginerie Aerospaþialã

31. Catedra de Ingineria Sistemelor Aeronautice „Nicolae Tipei” – prof.

Adrian M. Stoica

32. Catedra de ªtiinþe Aerospaþiale „Elie Carafoli” – prof. Corneliu

Berbente

33. Catedra de Geometrie Descriptivã ºi Graficã Inginereascã – prof. Ionel

Simion

10. Facultatea de ªtiinþa ºi Ingineria Materialelor

34. Catedra de ªtiinþa Materialelor ºi Metalurgie Fizicã – prof. Georgeta

Coºmeleaþã

35. Catedra de Ingineria ºi Managementul Elaborãrii Materialelor Metalice

– prof. Petre Moldovan

36. Catedra de Procesarea Materialelor ºi Ecometalurgie – prof. Iulian

Ripoºan

11. Facultatea de Chimie Aplicatã ºi ªtiinþa Materialelor

37. Catedra de Chimie Generalã – prof. Ioana Demetrescu

38. Catedra de Chimie Organicã – prof. Luminiþa Pârvulescu

39. Catedra de Inginerie Chimicã – prof. Grigore Bogza

40. Catedra de Chimie Fizicã Aplicatã ºi Electrochimie – prof. Dan Geanã

41. Catedra de Tehnologia Substanþelor Organice ºi Compuºi

Macromoleculari – prof. Ion Cãlinescu

42. Catedra de ªtiinþa ºi Ingineria Materialelor Oxidice – prof. Dorel Radu

43. Catedra de Tehnologia Substanþelor Anorganice ºi Protecþia Mediului –

prof. Cristina Costache

44. Catedra de Chimie Analiticã ºi Analizã Instrumentalã – prof. Ana Maria

Josceanu

45. Catedra de Chimie Anorganicã – prof. Cornelia Goran

46. Catedra de Inginerie Economicã – prof. Corneliu Victor Radu

12. Facultatea de Inginerie în (cu predare în ) Limbi Strãine

47. Catedra de Inginerie în (cu predare în ) Limbi Strãine – prof. Adrian

Pascu

48. Catedra UNESCO – prof. Aurelian Leca

49. Catedra de Comunicare în Limbi Moderne – conf. Dana Urs

13. Facultatea de ªtiinþe Aplicate

50. Catedra de Matematici I – prof. Valeriu Prepeliþã

51. Catedra de Matematici II – prof. Gheorghe Opriºan

52. Catedra de Matematici III – prof. Mariana Craiu
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Pânã la începutul anului universitar 2005-2006, Catedrele de matematici

I,II ºi III fãceau parte din Departamentul de Matematici, al cãrui director era prof.

Constantin Udriºte, din aprilie 2004.

 53. Catedra de Fizicã I – prof. Gheorghe Cãta-Danil

 54. Catedra de Fizicã II – prof. Paul Sterian

Pânã la începutul anului universitar 2005-2006, Catedrele de Fizicã I ºi

Fizicã II erau unite ºi formau Departamentul de Fizicã, al cãrui director era prof.

Paul Sterian, din aprilie 2004.

14. Departamentul de Pregãtirea Personalului Didactic ºi ªtiinþe Socio-

Umane

 55. Catedra de Pregãtirea Personalului Didactic – prof. Mihai Mircescu

56. Catedra de Politologie ºi Istorie – prof. Angela Banciu

57. Catedra de Filozofie, Logicã, Psihologie ºi Sociologie – prof. Cornelia

Bârliba

 58. Catedra de Educaþie Fizicã ºi sport – prof . Victor Ciucu

15. Departamentul de Management

 59. Catedra de Management Industrial – prof. Ana Purcãrea

60. Catedra de Economie – prof. Stelian Iordache

În perioada 2004-2008, numãrul studenþilor la formele de învãþãmânt

universitar de lungã duratã- licenþã ºi de scurtã duratã a fost:

2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 Anul  
universitar 

 
Facultatea  
sau Colegiul 

Fără 
taxă 

Cu 
taxă 

Fără 
taxă 

Cu 
taxă 

Fără 
taxă 

Cu 
taxă 

Fără 
taxă 

Cu 
taxă 

- Facultatea de 
Inginerie Electrică 

1.203 94 1.231 44 1.196 42 1.149 73 

- Facultatea de 
Energetică 

1.941 162 1.931 117 1.819 129 1.813 58 

-Facultatea de 
Automatică şi 
Calculatoare 

2.496 787 2.675 627 2.663 565 2.648 622 

-Facultatea de 
Electronică şi 
Telecomunicaţii, şi 
Tehnologia 
Informaţiei 

2.754 350 2.831 418 3.054 333 2.946 328 

-Facultatea de 
Inginerie Mecanică 
şi Mecatronică 

1.381 26 1.425 20 1.460 7 1.480 15 

-Facultatea de 
Ingineria şi 
Managementul 
Sistemelor 
Tehnologice 

2.308 457 2.207 418 2.060 18 2.012 56 
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Biroul Senatului nou format se angajeazã într-un amplu proces de continuare

a procesului de transformare a universitãþii ºi compatibilitatea acestuia cu

universitãþile performante din Europa.

Legea 288/2004 stabileºte organizarea primului ciclu de licenþã pentru

studiile de inginerie cu o duratã de patru ani, urmat de al doilea ciclu- studiile de

masterat cu o duratã de 1,5 ÷ 2 ani ºi de al treilea ciclu – studiile doctorale cu o

duratã de 3 ÷ 4 ani.

În perioada 2004- 2008 în UPB au funcþionat, în paralel, învãþãmântul de

ingineri de 5 ani, cursuri de zi ºi serale, învãþãmânt de scurtã duratã ( cele douã

colegii) care a fost lichidat începând cu anul universitar 2007/2008 (ultima serie

terminând studiile în anul universitar 2006/2007) ºi primul ciclu – de licenþã – de

4 ani, organizat dupã recomandãrile Conferinþei de la Bologna. Forma de inginerie

seral (6 ani) s-a încheiat în anul universitar 2006/2007.

În anul universitar 2007/2008, UPB a avut un numãr de 25.791 de studenþi,

repartizaþi pe cele trei cicluri de învãþãmânt astfel:

g
-Facultatea de 
Ingineria 
Sistemelor 
Biotehnice 

552 86 607 58 610 89 614 21 

-Facultatea de 
Transporturi 

2.120 290 2.067 198 2.022 390 1.963 564 

-Facultatea de 
Inginerie 
Aerospaţială 

749 25 706 17 660 22 638 31 

-Facultatea de 
Ştiinţa şi Ingineria 
Materialelor 

904 42 899 11 917 18 907 14 

-Facultatea de 
Chimie Aplicată şi 
Ştiinţa 
Materialelor 

1.454 6 1.423 3 1.151 11 1.089 11 

-Facultatea de 
Inginerie cu 
predare în Limbi 
Străine 

1.186 221 1.165 194 1.159 142 1.074 172 

- Facultatea de 
Ştiinţe Aplicate 

0 0 82 2 161 5 210 3 

- Colegiul 
Universitar Tehnic 
Nr.1 

452 21 278 11 143 3 0 0 

- Colegiul 
Universitar Tehnic 
Nr.2 

391 22 194 24 126 9 0 0 

TOTAL UPB (fără 
taxă şi cu taxă) 

19.891 2.589 19.721 2.162 19.201 1.783 18.543 1.950 

TOTAL UPB 22.480 21.883 20.984 20.493 
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Se trece la implementarea legii 288 ºi reorganizarea procesului de învãþãmânt
pe trei cicluri: Licenþã-Master-Doctorat.

În anul universitar 2004/2005, UPB a restructurat programele de studii, având
în vedere modificarea duratei ciclului de licenþã. Conducerile facultãþilor ºi
universitãþii afirmã cã s-a modificat durata ciclului de licenþã de la cinci ani la
patru ani ºi toate facultãþile pornind de la tradiþia ºi experienþa din universitate s-a
regândit domeniul de specializãri ºi planurile de învãþãmânt. În aceastã acþiune se
invocã ºi universitãþile din Uniunea Europeanã ºi din SUA, de care, de fapt, nu s-a
þinut seama cum sunt organizate.

Se afirmã cã Universitatea “Politehnica” din Bucureºti a þinut seama, în reorga-
nizare de: – nevoia de modernizare ºi de adaptare la cele mai noi tehnologii; – necesi-
tatea de formare în ciclul de licenþã a unor programe cu o arie de cuprindere mai
largã, pentru identificarea mai facilã a unui loc de muncã; – dispariþia învaþãmântului
de scurtã duratã ºi nevoia de corelare a programelor de studii la nivel naþional.

Modul în care a fost regândit procesul de formare profesionalã ca obiectiv
strategic major al U.P.B. nu se încadreazã nici pe departe cu cel existent în
universitãþile similare din Uniunea Europeanã ºi din SUA. Astfel, schimbãrile fãcute
sunt urmãtoarele:

- Organizarea studiilor pe ciclurile licenþã, masterat ºi doctorat. Aceastã
organizare a avut loc în toate universitãþile din þarã ºi este aceeaºi cu cea din þãrile
euroatlantice (în bunã parte).

- Restructurarea programelor de studii oferite. În U.P.B., la fel ca în toate
universitãþile tehnice din þarã, licenþã are o duratã de patru ani. În restructurarea
programelor de studii oferite s-a pornit de la ideea cã ce era in cei cinci ani de studiu
înainte, trebuie sã încapã acum în cei patru ani. Plecând de la considerentul cã
programele de studii trebuie adaptate la cele mai noi tehnologii, în cei patru ani s-a
amplificat pregãtirea tehnologicã, diminuându-se pregãtirea fundamentalã ºi pregãtirea
practicã (s-a micºorat mult numãrul de ore de laborator ºi practica de la sfârºitul
anului este inexistentã). Multe discipline din învaþãmântul superior tehnic de la noi
sunt capitole ale unor discipline existente în universitãþile þãrilor euroatlantice.

Din acest punct de vedere apreciem cã întregul proces de educaþie în inginerie
trebuie regândit în concordanþã cu noile provocãri ale acestui secol, cunoile
tehnologii de învãþare ºi cu suportul major oferit de sistemele avansate de
comunicaþie ºi accesul la baze largi de documentare.

 
Finanţare 

 
Forma de învăţământ 

Finanţare şi  
Forma de  

Învăţământ 
Ciclurile 
(Programul 
de învăţământ) 

 
De la 
buget 

 
Cu taxă 

 
Cu 

frecvenţă 

 
Fără 

frecvenţă 

 
 
 

Total 

Ciclul I: Licenţă 18.543 1.950 20.493 - 20.493 
Ciclul II: Master 2.853 86 2.939 - 2.939 
Ciclul III: Doctorat 2.243 116 .944 1.415 2.359 
Total UPB 23.639 2.152 24.376 1.415 25.791 
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Aceasta s-a datorat faptului cã noi, în privinþa învãþamâtului, suntem
prizonierii celor petrecute în anii 1948-1989, când s-a dezvoltat învaþãmântul de
mase, care pornea de la premiza cã oricine poate profesa orice meserie, dupã cum
i se dicta. Nici vorbã sã se admitã învãþamântul diferenþiat în acelaºi domeniu. Ca
atare, noi nu ºtim ce fel de ingineri pregãtim într-un anumit domeniu, ingineri de
concepþie sau ingineri de exploatare. În þãrile euroatlantice separarea se face de la
începutul studiilor. Licenþa (care dureazã trei ani ºi nu patru ani) în þãrile
euroatlantice, are programe diferenþiate pentru inginerii de concepþie ºi pentru
inginerii de exploatare. În þãrile respective se insistã asupra pregãtirii fundamentale
ºi asupra pregãtirii practice, acestea asigurând o identificare mai facilã a unui loc
de muncã.

Nu este indicat sã lungeºti durata studiilor, introducând cursuri tehnologice
ale cãror cunoºtinþe transmise se perimeazã pânã studentul iºi terminã studiile.
Este ºi mai contraindicat sã introduci cursuri tehnologice fãrã a fi însoþite de
laboratoare. Procesele tehnologice se înþeleg când lucrezi efectiv.

Dacã nu avem învãþãmânt diferenþiat, nu putem vorbi de elaborarea
curriculumului în corcordanþa cu portofolilul de competenþe, de regândirea
conþinutului disciplinelor în funcþie de competenþele proiectate, de elaborarea
procedurilor privind asigurarea calitãþii º.a.m.d.

O analizã de fond a planurilor de învãþãmânt ºi mai ales a conþinutului
disciplinelor predate, reprezintã o condiþie necesarã pentru eficientizarea procesului
de formare a viitorilor ingineri.

Senatul U.P.B. vorbeºte de corelarea pe verticalã ºi orizontalã a conþinuturilor
disciplinelor din curriculum, iar dacã examinezi planurile de învãþãmânt aceasta
lipseºte cu desavârºire.

Modernizarea tehnologiilor de predare nu poate avea loc înainte de a respecta
cerinþele minime: existenþa de manuale didactice elaborate de cadre didactice de
la noi ºi cumpãrate din strãinãtate (fiind elaborate de cadre din universitãþile similare
ale þãrilor euroatlantice), existenþa de laboratoare didactice ºi de cercetare bine
dotate, prezenþa cadrelor didactice ale U.P.B. în ºcoalã, în tot timpul unei zile de
lucru º.a.m.d.

Proiectarea ºi implimentarea în fiecare facultate a sistemului de management
al calitãþii ºi regândirea conþinutului disciplinelor în funcþie de competenþele
proiectate nu se pot face când nu se specificã în mod clar care sunt discilplinele
fundamentale pentru inginerii de toate specializãrile (bine precizate în universitãþile
tehnice euroatlantice) ºi în absenþa unei exigenþe minime necesarã (aceasta fiind
dictatã de necesitatea de a avea studenþi oricum ar fi din punct de vedere al pregãtirii,
pentru a acoperi cheltuielile cu cadrele didactice ºi pentru ca unora sã li se asigure
cel puþin o normã în plus).

Credinþa existentã în U.P.B. ca în urma regândirii nomenclatorului propriu
de domenii ºi specializãri, prin dezbateri largi în facultãþi (mai curând neexistente),
a condus la o mai bunã adecvare a programelor de studii propuse, cu piaþa naþionalã
a muncii, este pe deplin falsã.
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Toate afirmaþiile despre elaborarea portofoliului de competenþe (de pregãtire

fundamentalã ºi de specialitate) sunt mai mult vorbe.

Domeniile de licenþã ale facultãþilor U.P.B. sunt urmãtoarele:

- Facultatea de Inginerie Electricã : Inginerie Electricã (cu trei specializãri),

Inginerie ºi Management (cu o specializare) ºi ªtiinþe Inginereºti Aplicate (cu o

specializare);

- Facultatea de Energeticã: Inginerie Energeticã (cu cinci specializãri),

Inginerie ºi Management (cu o specializare), ªtiinþe Inginereºti Aplicate (cu o

specializare) ºi Ingineria Mediului (cu o specializare);

- Facultatea de Automaticã ºi Calculatoare: Calculatoare ºi Tehnologia

Informaþiei (cu o specializare) ºi Ingineria Sistemelor (cu o specializare);

- Facultatea de Electronicã, Telecomunicaþii ºi Tehnologia Informaþiei:

Inginerie Electronicã ºi Telecomunicaþii (cu patru specializãri), Calculatoare ºi

Tehnologia Informaþiei (cu o specializare) ºi Inginerie ºi Management (cu o

specializare);

- Facultatea de Inginerie Mecanicã ºi Mecatronicã: Inginerie Mecanicã

(cu cinci specializãri), ªtiinþe Inginereºti Aplicate (cu o specializare), Mecatronicã

ºi Roboticã (cu o specializare) ºi Inginerie ºi Mangement (cu o specializare);

- Facultatea de Inginerie ºi Managementul Sistemelor Tehnologice: Inginerie

Industrialã (cu cinci specializãri), Inginerie ºi Management (cu o specializare),

Mecatronicã ºi Roboticã (cu o specializare);

- Faculatatea de Ingineria Sistemelor Biotehnice: Inginerie Mecanicã (cu

o specializare) ºi Ingineria Mediului (cu douã specializãri);

- Facultatea de Transporturi: Ingineria Transporturilor (cu o specializare),

Ingineria Autovehiculelor (cu o specializare), Ingineria Mecanicã (cu o specializare)

ºi Inginerie Electronicã ºi Telecomunicaþii (cu o specializare);

- Facultatea de Inginerie Aerospaþialã: Inginerie Aerospaþialã (cu patru

specializãri);

- Facultatea de ªtiinþa ºi Ingineria Materialelor: Ingineria materialelor (cu

trei specializãri), ªtiinþe Inginereºti Aplicate (cu o specializare), Inginerie ºi

Management (cu o specializare) ºi Ingineria Mediului (cu o specializare);

- Facultatea de Chimie Aplicatã ºi ªtiinþa Materialelor: Inginerie Chimicã

(cu ºase specializãri) ºi Inginerie ºi Management (cu o specializare);

- Facultatea de Inginerie în (cu predare în) Limbi Strãine: Inginerie

Electronicã ºi Telecomunicaþii (cu o specializare), Calculatoare ºi Tehnologia

Informaþiei (cu o specializare), Inginerie Chimicã (cu o specializare), Inginerie

Mecanicã (cu o specializare), Ingineria Materialelor (cu o specializare) ºi Inginerie

ºi Management (cu doua specializãri);

- Facultatea de ªtiinþe Aplicate: ªtiinþe Inginereºti Aplicate (cu douã

specializari).



Ioan M. Popescu, Ioan Gr. Dumitrache616

Rãmâne ca U.P.B. sã gãseascã drumul potrivit pentru a reinstaura în
învãþãmântul superior tehnic o culturã a calitãþii, pentru ca inginerii pregãtiþi de
învaþãmântul superior tehnic din þara noastrã sã fie la nivelul inginerilor pregãtiþi

de instituþiile similare din þãrile euroatlantice.
În perioada 2004-2008, numãrul de studenþi la formele de învãþãmânt

universitar de lungã duratã, licenþã ºi scurtã duratã a fost:

În anul 2006 profesorul Paul Cristea (Facultatea de Electrotehnicã) a fost
ales membru corespondent al Academiei Române ºi profesorul Mircea Petrescu
(Facultatea de Automaticã ºi Calculatoare) a fost ales membru de onoare al
aceluiaºi for.

În perioada 2004-2008 s-a continuat acþiunea de implementare corectã a
Sistemului European de Credite de Studii Transferabile (ECTS), care sã fie folosit
pentru dezvoltarea unui învãþãmânt centrat pe formarea de competenþe.

În anii 2006 ºi 2007 Senatul UPB a aprobat variante noi ale Regulamentului
studiilor universitare de licenþã ºi Regulamemtului privind activitatea profesionalã
a studenþilor.

Regulile ºi principiile noi introduse sunt menite pentru a îmbuntãþi activitãþile
de evaluare a studenþilor, care vor fi obligaþi sã dea o atenþie mai mare pregãtirii
pe parcurs. S-a insistat mult asupra obiectivitãþii, transparenþei examinãrii ºi notãrii
studenþilor, care sunt urmãrite în permanenþã de conducerile facultãþilor ºi
catedrelor.

Nr 
crt 

Anul universitar 

Facultatea/Colegiul 

2004-
2005 

2005-
2006 

2006-
2007 

2007- 
2008 

1 Facultatea de Inginerie Electrică 1.297 1.275 1.238 1.222 
2 Facultatea de Energetică 2.103 2.048 1.948 1.871 
3 Facultatea de Automatică şi Calculatoare 3.283 3.302 3.228 3.270 
4 Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii şi 

Tehnologia Informaţiei 
3.104 3.249 3.387 3.274 

5 Facultatea de Inginerie Mecanică şi 
Mecatronică 

1.407 1.445 1.467 1.495 

6 Facultatea de Ingineria şi Managementul 
Sistemelor Tehnologice 

2.765 2.625 2.078 2.068 

7 Facultatea de Ingineria Sistemelor Biotehnice 638 665 699 635 
8 Facultatea de Transporturi 2.410 2.165 2.412 2.509 
9 Facultatea de Inginerie Aerospaţială 774 723 682 669 
10 Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor 946 910 935 921 
11 Facultatea de Chimie Aplicată şi Ştiinţa 

Materialelor 
1.407 1.359 1.301 1.246 

12 Facultatea de Inginerie cu predare în Limbi 
Străine 

1.460 1.426 1.162 1.100 

13  Facultatea de Ştiinţe Aplicate - 84 166 213 
14 Colegiul Universitar Tehnic Nr.1 473 289 146 - 
15 Colegiul Universitar Tehnic Nr.2 413 218 131 - 
 TOTAL UPB 22.480 21.883 20.984 20.493 
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Studiile de masterat, introduse în conformitate cu Legea 288/2004, reprezintã

al doilea ciclu stabilit de Conferinþa de la Bologna. S-a renunþat la studiile

aprofundate care reprezentau o formã postuniversitarã de învãþãmânt superior ºi

s-au introdus programele de master, numãrul acestora fiind de peste 90 în perioada

2004-2008. Astfel, numãrul formaþiilor de master pe facultãþi este urmãtorul:

Facultatea de Inginerie Electricã – 5 (fiecare cu durata de 1,5 ani);

Facultatea de Energeticã – 11 (6 cu durata de 1,5 ani fiecare ºi 5 cu durata

de 2 ani fiecare);

Facultatea de Automaticã ºi Calculatoare – 9 (fiecare cu durata de 2 ani);

Facultatea de Electronicã, Telecomunicaþii ºi Tehnologia Informaþiei – 9

(fiecare cu durata de 2 ani);

Facultatea de Inginerie Mecanicã ºi Mecatronicã – 10 (6 cu durata de 1,5

ani fiecare ºi 4 cu durata de 2 ani fiecare);

Facultatea de Ingineria ºi Managementul Sistemelor Tehnologice – 13 (1

cu durata de 1 an; 8 cu durata de 1,5 ani fiecare ºi 4 cu durata de 2 ani fiecare);

Facultatea de Ingineria Sistemelor Biotehnice – 3 ( 2 cu durata de 1,5 ani

fiecare ºi 1 – cu durata de 2 ani);

Facultatea de Transporturi – 5 ( 3 cu durata de 1,5 ani fiecare ºi 2 cu durata

de 2 ani fiecare);

Facultatea de Inginerie Aerospaþialã – 5 ( cu durata de 1,5 ani fiecare);

Facultatea de ªtiinþa ºi Ingineria Materialelor – 5 ( cu durata de 1,5 fiecare);

Facultatea de Chimie Aplicatã ºi ªtiinþa Materialelor – 13 (7 cu durata de

1,5 fiecare ºi 6 cu durata de 2 ani fiecare);

Facultatea de Inginerie cu predare în Limbi Strãine – 6 ( cu durata de 1,5

ani fiecare);

 Facultatea de ªtiinþe Aplicate – 3 ( 1 cu durata de 1,5 ani ºi 2 cu durata de

2 ani fiecare).

Situaþia centralizatoare privind numãrul de participanþi la formele de

învãþãmânt de studii aprofundate ºi de master, în perioada 2004-2008, este

urmãtoarea:

Nr 
crt 

  Anul universitar 
Facultatea/Colegiul 

2004-
2005 

2005-
2006 

2006-
2007 

2007- 
2008 

1 Facultatea de Inginerie Electrică 103 120 110 131 
2 Facultatea de Energetică 234 159 219 389 
3 Facultatea de Automatică şi Calculatoare 215 161 317 316 
4 Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii şi 

Tehnologia Informaţiei 
153 183 296 301 

5 Facultatea de Inginerie Mecanică şi Mecatronică 145 123 215 156 
6 Facultatea de Ingineria şi Managementul 

Sistemelor Tehnologice 
433 433 527 400 

7 Facultatea de Ingineria Sistemelor Biotehnice 46 46 63 75 
8 Facultatea de Transporturi 118 112 192 215 

Telecomunicaþii ºi
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A treia treaptã, studiile de doctorat, sunt organizate in U.P.B. în douã domenii

fundamentale: ªtiinþe exacte ºi ªtiinþe inginereºti. Domeniile de doctorat în U.P.B.

se prezintã astfel:

p
9 Facultatea de Inginerie Aerospaţială 86 96 146 158 
10 Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor 78 155 168 180 
11 Facultatea de Chimie Aplicată şi Ştiinţa 

Materialelor 
267 237 326 331 

12 Facultatea de Inginerie in  (cu predare) Limbi 
Străine 

102 103 177 175 

13 Facultatea de Ştiinţe Aplicate 107 84 103 112 
 TOTAL UPB 2.087 2.012 2.859 2.939 

Repartizarea conducãtorilor de doctorat pe facultãþi ºi domenii de doctorat,

precum ºi numãrul de doctoranzi în stagiu în primul semestru al anului 2008, se

prezintã astfel:

Domenii fundamentale de doctarat Domenii de doctorat 
- Chimie 
- Fizica 

 
- Stiinte exacte 

- Matematica 
- Inginerie electrica 
- Inginerie energetica 
- Ingineria sistemelor 
- Calculatoare si ingineria informatiei 
- Inginerie electronica si telecomunicatii 
- Inginerie mecanica 
- Inginerie industriala 
- Ingineria transporturilor 
- Inginerie aerospatiala 
- Ingineria materialelor 

 
 
 
 
- Stiinte ingineresti 

-Inginerie chimica 

 
Nr 
crt 

 
 

Facultatea sau departamentul 

 
 

Domenii de doctorat 

Numarul 
de 

conduca-
tori de 

doctorat 

Numa-
rul de  
docto-
ranzi in 
stagiu 

1 - Facultatea de Inginerie Electrică - Inginerie electrica 37 272 
2 - Facultatea de Energetică - Inginerie electrica 21 230 

- Ingineria sistemelor 14 3 - Facultatea de Automatică şi 
Calculatoare - Calculatoare si 

tehnologia informatiei 
9 

245 

4 - Facultatea de Electronică şi 
Telecomunicaţii şi Tehnologia 
Informaţiei 

- Inginerie electronica 
si telecomunicatii 

38 339 

5 - Facultatea de Inginerie Mecanică 
şi Mecatronică 

- Inginerie Mecanica 20 131 
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Din cei 2359 doctoranzi, 944 (40%) sunt la studii cu frecvenþã. Anual, în

U.P.B., sunt finalizate aproximativ 200 teze de doctorat.

U.P.B. dispune de un potenþial important în resurse umane care i-ar permite

multiplicarea activitãþilor de formare continuã, inclusiv prin cursuri oferite on-line.

În prezent se desfaºoarã urmãtoarele activitãþi mai importante: – Formarea continuã

a profesorilor ingineri prin CNFP-MECT (program de formare continuã care

cuprinde douã module: – Proiectarea, organizarea ºi evaluarea activitãþilor didactice

ºi Management ºi comunicare); – Examene de definitivat, gradul II ºi gradul I

pentru profesorii ingineri din învãþãmântul preuniversitar; – Cursuri

postuniversitare, de formare continuã, organizate de Departamentul DECIDE, în

domeniile energeticã, ºtiinþa ºi ingineria materialelor, management etc...

Regulamentul concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice a fost

reactualizat permanent, în funcþie de criteriile de evaluare ale MECT, punându-se un

accent deosebit pe evaluarea calitativã a candidaþilor. Evoluþia numãrului de concursuri

pentru ocuparea posturilor didactice în perioada 2004-2008 a fost urmãtoarea:

- Inginerie industriala 27 6 - Facultatea de Ingineria şi 
Managementul Sistemelor 
Tehnologice 

- Inginerie mecanica 5 
304 

7 - Facultatea de Ingineria Sistemelor 
Biotehnice 

- Inginerie mecanica 8 66 

8 - Facultatea de Transporturi -Ingineria 
transporturilor 

6 77 

9 - Facultatea de Inginerie 
Aerospaţială 

- Inginerie 
Aerospatiala 

7 60 

10 - Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria 
Materialelor 

- Ingineria 
materialelor 

28 191 

- Inginerie chimica 28 
- Inginerie industriala 1 

11 - Facultatea de Chimie Aplicată şi 
Ştiinţa Materialelor 

- Chimie 18 

337 

- Matematica 4 37 12  – Facultatea de Ştiinţe Aplicate 
- Fizica 6 53 

13 - Facultatea de Inginerie in  (cu 
predare) Limbi Străine 

- Inginerie industriala 1 4 

14 - Departamentul de managememt - Inginerie industriala 1 13 
 TOTAL UPB  279 2.359 

  Gradul  
didactic   

Anul 

Preparator si 
Asistent 

universitar 

Şef de 
lucrări sau 

Lector 

Conferenţiar 
universitar 

Profesor 
universitar 

Total 

2004 7 58 39 42 146 
2005 142 41 29 20 232 
2006 120 43 - - 163 
2007 40 43 18 19 120 
2008 
(primul semestru) 

36 21 - - 57 

Total 345 206 86 81 718 
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În perioada 2004-2008 au fost introduse criterii de evaluare comune pe

universitate, precum menþinerea calitãþii de titular dupã vârsta de pensioanare

pentru profesori ºi conferenþiari, care stau la baza aprobãrii de cãtre Senatul U.P.B.

a prelungirii de activitate. Numãrul total de prelungiri de activitate acordate pentru

profesori ºi conferenþiari, în 2004-2008, a fost:

În perioada 2004-2008 s-a îmbunãtãþit indicatorul „numãrul de studenþi

raportat la numãrul de posturi didactice“. Evoluþia acestui indicator este:

 Gradul didactic   
Anul 

Conferentiar 
universitar 

Profesor 
universitar 

Total 

2004 – 2005 10 71 81 
2005 – 2006 18 82 100 
2006 – 2007 19 97 116 
2007 – 2008 24 116 140 

Se remarcã faptul cã s-au stabilit proceduri de evaluare periodicã a calitãþii

corpului profesoral, cuprinzând autoevaluarea, evaluarea colegialã ºi evaluarea

personalului didactic de cãtre studenþi. În viitor, este de dorit ca în evaluarea cadrelor

didactice cercetarea ºtiinþificã sã aibã o pondere mult mai mare.

S-au obþinut rezultate deosebite privind informatizarea activitãþii didactice:

admiterea online, managementul online al datelor privind activitatea didacticã a

studenþilor ºi suport online pentru activitãþi didactice. Beneficiile obþinute prin

introducerea suportului electronic pentru activitãþile individuale didactice sunt

numeroase.

În activitatea de cercetare ºtiinþificã s-au obþinut progrese importante.

Activitãþile de cercetare ºtiinþificã au beneficiat de baza materialã a celor 62 de

departamente ºi catedre din U.P.B.

Cadrele didactice din U.P.B. au avut granturi de cercetare ºtiinþificã cu

CNCSIS, Academia Românã ºi ACSIT.

Resursele financiare atrase au fost urmãtoarele:

Anul universitar 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 
Numărul de 
studenţi fizici 
Numărul de 
posturi didactice 

 
9,04 

 
9,20 

 
10,53 

 
10,47 

Anul 2004 2005 2006 2007 
Venituri (mil. lei) 27,3 38,2 87,2 156,3 
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În cadrul veniturilor nu sunt incluse cele obþinute din programele MENER

ºi MATNANTECH.

Numãrul de proiecte internaþioanele, pe tipuri de proiecte, în perioada

2004-2007, a fost urmãtorul:

În anul 2007, U.P.B. a câºtigat, în calitate de partener, ºase proiecte din

Proiectul Cadru 7 (PC7).

Rezultatele valorificãrii cercetãrii în aceastã perioadã au fost urmãtoarele:

Au fost depuse în strãinãtate ºase cereri de brevete de invenþie; au fost

obþinute cinci brevete de invenþie naþionale ºi au fost depuse nouã cereri pentru

brevete de invenþie naþionale.

S-au încheiat 39 acorduri universitare bilaterale cu universitãþi din 22 de

þãri, cinci convenþii tripartite ºi 12 acorduri de parteneriat.

Anul 2004 2005 2006 2007 

Proiecte bilaterale 14 7 1 1 

Proiecte NATO 3 5 1 1 

Proiecte PHARE 1 1 1 3 

Proecte PC5 5 2 2 - 

Proiecte Leonardo da 
Vinci 

2 1 1 1 

Proiecte PC6 9 11 11 21 

Proiecte Socrates 8 3 2 1 

Proiecte cu Terti 3 1 1 1 

Total 45 31 20 29 

Anul   
 Modul de valorificare 

2004 2005 2006 2007 

Numărul de articole publicate în reviste cotate 
Thomson – ISI 

192 244 291 564 

Numărul de articole publicate în reviste 
necotate  Thomson – ISI, dar cu referenţi 
ştiinţifici şi în proceedingsurile unor conferinţe 
internaţionale 

1410 1435 1378 1608 

Numărul de cărţi publicate în edituri româneşti 
evaluate de CNCSIS 

271 202 185 161 

Numărul de cărţi publicate de edituri din 
străinătate 

8 17 15 23 

Numărul de teze de doctorat finalizate 171 163 171 108 
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Datoritã creºterii veniturilor, a fost posibil ca în perioada respectivã

(2004-2008) sã aibã loc reabilitarea, modernizarea ºi dezvoltarea bazei materiale

ºi a patrimoniului UPB. În cei patru ani s-au putut aloca pentru reabilitarea,

modernizarea ºi dezvoltarea bazei materiale fondurile totale de 194,5 milioane

lei. Astfel, Biblioteca Centralã a ajuns într-un stadiu avansat de execuþie. S-a pornit

Programul de realizare a independenþei energetice (termice ºi electrice) a UPB,

precum ºi eficientizarea consumului de energie, care cuprinde: reparaþia ºi

modernizarea Centralei termice; reabilitarea punctelor termice din clãdiri;

reabilitarea reþelei termice; reabilitarea termicã a clãdirilor; reabilitatea iluminatului

public în incinta universitãþii; reabilitarea reþelei de gaze ºi reabilitarea reþelei de

distribuþie în clãdiri.

De asemenea, s-a continuat consolidarea corpului A din Vechiul Local ºi

s-a început consolidarea corpului F din Vechiul Local.

Au început lucrãrile pentru reabilitarea teraselor ºi acoperiºurilor, reabilitarea

spaþiilor de învãþãmânt, laboratoare ºi centre de cercetare.

A existat o preocupare permanentã pentru reabilitarea complexelor

studenþeºti ºi securizarea campusurilor studenþeºti.

UPB s-a îngrijit pentru a implementa ºi dezvolta un Sistem de Management

al Calitãþii prin elaborarea de: – strategii ºi proceduri pentru asigurarea calitãþii; –

proceduri privind iniþierea, monitorizarea ºi revizuirea periodicã a programelor ºi

Evoluþia veniturilor UPB în aceastã perioadã este urmãtoarea:

Anul 2004 2005 2006 2007 
Venituri curente (mil. Lei) 165,844 217,764 351,215 497,490 
Venituri din activitatea de cercetare 
(mil. Lei) 

51,166 80,133 139,599 205,683 

Venituri proprii din taxe de studii 
(mil. Lei) 

6,245 8,126 6,032 10,182 

Venituri din finanţarea 
complementară (mil. Lei) 

20,389 25,002 86,986 114,512 

Ponderea veniturilor din finanţarea 
de bază din total venituri(%) 

44 42 30 29 

Ponderea veniturilor din activitatea 
de cercetare, din total venituri (%) 

31 37 40 41 

Ponderea veniturilor din finanarea 
complementară, din total venituri 
(%) 

13 - - 23 

Evoluþia resurselor financiare totale ale UPB în perioada 2004-2007, a fost:

Anul 2004 2005 2006 2007 
Total resurse financiare (mil.lei) 190,253 242,115 415,832 589,894 
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activitãþilor desfãºurate; – modalitãþi pentru accesibilitatea resurselor adecvate

învãþãrii; – mijloace pentru transparenþa informaþiilor de interes public.

Studenþii UPB, prin reprezentanþii lor, au fost implicaþi în procesul de

elaborare a actelor normative ale universitãþii (regulamente, metodologii, programe

de studio, norme ºi proceduri) ºi în procesul de evaluare instituþionalã a universitãþii

din anul 2007 de cãtre ARACIS.

În fiecare an au loc diferite manifestãri studenþeºti; cercetarea ºtiinþificã

studenþeascã se desfãºoarã cu rezultate foarte bune la unele facultãþi; s-au obþinut

rezultate foarte bune la Olimpiada Balcanicã de Matematicã, în 2006, de studenþii

din anii I ºi II de la Facultatea de Automaticã ºi Calculatoare ºi de la Facultatea de

Electronicã, Telecomunicaþii ºi Tehnologia Informaþiei, obþinând premiile I, II ºi

III; studenþii U.P.B. au câºtigat locul II la Concursul Internaþional de Matematicã

dupã echipa Rusiei etc

Acþiunile profesionale cele mai importante aparþin studenþilor de la

Facultatea de la Automaticã ºi Calculatoare ºi de la Facultatea de Electronicã,

Telecomunicaþii ºi Tehnologia Informaþiei. Aceasta ne aratã cã modul de organizare

al învãþãmântului superior tehnic de la noi favorizeazã în mod substanþial anumite

facultãþi care primesc tinerii care sunt cel mai bine pregãtiþi ºi mai dotaþi.

În perioada 2004-2008 fondurile pentru burse (burse sociale, de studiu, de

merit, de performanþã, de merit olimpic, precum ºi ajutor social ºi burse pentru

studenþi) au avut urmãtoarea dinamicã:

Anul universitar 2004 – 2005 2005 – 2006 2006 – 2007 2007 – 2008 
Fondurile pentru 
burse (mil. lei) 

7,226 10,592 10,169 19,720 

Numãrul studenþilor care au obþinut ajutoare sociale în perioada 2004-2008

a fost:

Anul universitar 2004 – 2005 2005 – 2006 2006 – 2007 2007 – 2008 
Numarul de 
studenti 

507 967 739 828 

Serviciile de sãnãtate, de consiliere ºi de orientare în carierã au avut o evoluþie

corespunzãtoare.

Se remarcã ºi creºterea semnificativã a mobilitãþilor cadrelor didactice ºi

studenþilor universitãþii în perioada 2004 – 2008.

Multe rezultate bune obþinute în învãþãmânt, în perioada 2004-2008, se

datoreazã ºi faptului cã guvernul existent în 2005-2008, a alocat fonduri mai multe

din PIB (~6%), atât pentru activitãþile didactice, cât ºi pentru cele de cercetare

ºtiinþificã.
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În lunile ianuarie-februarie 2008 au avut loc alegerile pentru conducerile

academice (conducerile catedrelor, facultãþilor ºi universitãþii) ale U.P.B. pe

perioada aprilie 2008-martie 2012. Rezultatele alegerilor au fost:

Biroul Senatului U.P.B.: – rector: prof. Ecaterina Andronescu; – prorectori:

prof. Adrian-Alexandru Badea (pentru activitatea didacticã), prof. Mihai-Octavian

Popescu (pentru gestiune, resurse ºi calitate), prof. Marian Gheorghe (pentru relaþii

de cooperare ºi parteneriate), prof. ªerban Raicu (pentru coordonarea activitãþii

de cercetare ºtiinþificã, dezvoltare ºi inovare), prof. Corneliu Burileanu (pentru

coordonarea studiilor de masterat, doctorat ºi formare continuã), prof. Nicolae

Tapus (pentru coordonarea domeniului IT ºi modernizarea tehnologiilor didactice),

prof. Iulian Ripoºan (secretar ºtiinþific) ºi Mihnea Costoiu (director general

administrativ).

Senatul U.P.B. are 122 membri (86 cadre didactice, ºase reprezentanþi ai

direcþiilor ºi serviciilor ºi 30 studenþi).

Conducerile alese al facultãþilor ºi catedrelor sunt:

1. Facultatea de Inginerie Electricã: decan: prof. Claudia Popescu;

prodecani: prof. Valentin Navropescu, prof. Valentin Ioniþã, prof. Petru Notingher;

secretar ºtiinþific: conf. Constantin-Viorel Marin.

ªefi de catedrã:

1. Catedra de Mãsuri, Aparate Electrice ºi Convertoare Statice – prof.

Florin Ionescu;

2. Catedra de Electrotehnicã – prof. Florea Hãnþilã;

3. Catedra de Maºini, Materiale ºi Acþionãri Electrice – prof. Alexandru

Morega.

2. Facultatea de Energeticã: decan: prof. George Darie; prodecani: prof.

Dan Robescu, prof. Carmen Georgescu ºi conf. Ion Tristiu; secretar ºtiinþific: prof.

Gheorghe Lazaroiu

ªefi de catedrã:

4. Catedra de Producerea ºi Utilizarea Energiei – conf. Horia Necula;

5. Catedra de Sisteme Electroenergetice – prof. Constantin Bulac;

6. Catedra de Hidraulicã, Maºini Hidraulice ºi Ingineria Mediului – prof.

Constantin Isbãºoiu.

3. Facultatea de Automaticã ºi Calculatoare: decan: prof. Dumitru Popescu;

prodecani: prof. Adina Florea, prof. Florin Rãdulescu, prof. Valentin Sgarciu, prof.

Florica Moldoveanu; secretar ºtiinþific: prof. Nicolae Constantin

ªefi de Catedrã:

7. Catedra de Automaticã ºi Informaticã Industrialã – prof. Radu Dobrescu;

8. Catedra de Automaticã ºi Ingineria Sistemelor – prof. Ioan Dumitrache;

9. Catedra de Calculatoare – prof. Valentin Cristea.
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4. Facultatea de Electronicã, Telecomunicaþii ºi Tehnologia Informaþiei:

decan: prof. Teodor Petrescu; prodecani: prof.Cristian Negrescu, prof.Vasile

Lãzarescu, prof. Adrian Manea, ºi prof. Constantin Vertan; secretar ºtiinþific: prof.

Gheorghe Brezeanu

ªefi de catedrã:

10. Catedra de Telecomunicaþii – prof. Silviu Ciochinã;

11. Catedra de Dispozitive, Aparate ºi Circuite Electronice – prof. Adrian

Rusu;

12. Catedra de Tehnologie Electronicã ºi Fiabilitate – prof. Paul ªchiopu;

13. Catedra de Electronicã Aplicatã ºi Ingineria Informaþiei – prof. Dan

Stoicescu.

5. Facultatea de Inginerie Mecanicã ºi Mecatronicã: decan: prof. Tudor

Prisecaru; prodecani: prof. Nicolae Baran, conf. Ioan-Dan Filipoiu; secretar

ºtiinþific: conf. Mihai Raºeev

ªefi de catedrã:

14. Catedra de Mecatronicã ºi Mecanicã de Precizie – prof. Nicolae

Alexandrescu;

15. Catedra de Termotehnicã, Maºini Termice ºi Instalaþii Frigorifice – prof.

Alexandru Dobrovicescu;

16. Catedra de Echipament Termomecanic, Clasic ºi Nuclear – prof. Lucian

Mihãilescu;

17. Catedra de Motoare cu Ardere Internã – prof. Constantin Panã;

18. Catedra de Organe de Maºini ºi Tribologie – prof. Andrei Tudor;

19. Catedra de Echipamente de Proces – prof. Valeriu Jinescu.

6. Facultatea de Inginerie ºi Managementul Sistemelor Tehnologice: decan:

prof. Gheorghe Amza; prodecani: prof. Gabriel Jiga, prof. Gheorghe Sindila, conf.

Tiberiu Dobrescu; secretar ºtiinþific: prof. Adrian Nicolescu

ªefi de Catedrã :

20. Catedra de Tehnologia Construcþiilor de Maºini – conf Cristian Doicin;

21. Catedra de Maºini ºi Sisteme de Producþie – prof. Eugen Strãjescu;

22. Catedra de Tehnologia Materialelor ºi Sudurã – prof. Gabriel-Marius

Dumitru;

23. Catedra de Rezistenþa Materialelor – prof. Horia Gheorghiu;

24. Catedra de Teoria Mecanismelor ºi a Roboþilor – prof. Barbu Grecu.

7. Facultatea de Ingineria Sistemelor Biotehnice: decan: conf. Gigel

Paraschiv; prodecani: prof. Gheorghe Voicu ºi conf. Sorin-ªtefan Biris; – secretar

ºtiinþific – conf. Craiþa Carp-Ciocârdia

ªefi de catedrã:

25. Catedra de Mecanicã – prof. Ion Stroe;

26. Catedra de Sisteme Biotehnice – prof. Ladislau David.
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8. Facultatea de Transporturi: decan: prof. Corneliu-Mihail Alexandrescu;

prodecani: conf. Cãtãlin Cruceanu, conf. Daniel Iozsa ºi conf. Mihaela Popa;

secretar ºtiinþific: prof. Grigore Danciu.

ªefi de Catedrã:

27. Catedra de Autovehicule Rutiere – prof. Cristian Andreescu;

28. Catedra de Transporturi, Trafic ºi Logisticã – conf. Vasile Dragu;

29. Catedra de Telecomenzi ºi Electronicã în Transporturi – prof. Iulian

Bãdescu;

30. Catedra de Material Rulant de Cale Feratã – prof. Ioan Sebeºan.

9. Facultatea de Inginerie Aerospaþialã: decan: prof. Virgil Stanciu;

prodecani: prof. Vasile-Nicolae Constantin ºi conf. Marius Stoia-Djeska; secretar

ºtiinþific: conf. Teodor-Viorel Chelaru.

ªefi de catedrã:

31. Catedra de Geometrie Discriptivã ºi Graficã Inginereascã – prof. Ionel

Simion;

32. Catedra de ªtiinþe Aerospaþiale “Elie Carofoli” – prof. Sterian Dãnãilã;

33. Catedra de Ingineria Sistemelor Aeronautice “Nicolae Tipei” – prof.

Mihail Stoica.

10. Facultatea de ªtiinþa ºi Ingineria Materialelor: decan: prof. Rami ªaban;

prodecani: prof. Cezar Balescu ºi conf. Nicolae Ghiban; secretar ºtiinþific: prof.

Nicolae Constantin,

ªefi de catedrã:

34. Catedra de Ingineria ºi Managementul Materialelor Metalice – prof.

Mihai Buzatu

35. Catedra de ªtiinþa Materialelor ºi Metalurgie Fizicã – prof. Marin

Bane

36. Catedra de Procesarea Materialelor ºi Ecometalurgie – prof. Florin

ªtefãnescu

11. Facultatea de Chimie Aplicata ºi ªtiinþa Materialelor: decan: prof. Horia

Iovu; prodecani: prof. Liane Raluca Stan si conf. Alina Bãdãnoiu; secretar ºtiinþific:

conf. Cristian Matei

ªefi de Catedrã:

37. Catedra de Chimie Organicã “Constantin Neniþescu” – prof. Luminiþa

Pârvulescu

38. Catedra de Tehnologia Substanþelor Anorganice ºi Protecþia Mediului –

prof. Cristina Costache

39. Catedra de Inginerie Chimicã – prof. Grigore Bogza;

40. Catedra de ªtiinþa ºi Ingineria Materialelor Oxidice – prof. Maria

Georgescu;

41. Catedra de Chimie Fizicã Aplicatã ºi Electrochimie – prof. Dan Geana;
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42. Catedra de Chimie Generalã – prof. Ioana Demetrescu;

43. Catedra de Tehnologia Substanþelor Organice ºi Compuºilor

Macromoleculari – prof. Ioan Calinescu;

44. Catedra de Inginerie Economicã – prof. Corneliu-Victor Radu;

45. Catedra de Chimie Anorganicã – prof. Cornelia Guran;

46. Catedra de Chimie Analiticã ºi Analizã Instrumentalã – prof. Gheorghe

Nichifor.

12. Facultatea de Inginerie (cu predare) în Limbi Strãine: decan: prof. Adrian

Volceanov; prodecani: prof. Traian Cicone ºi conf. Gelu Ionescu; secretar ºtiinþific:

conf. Cristian Dragomirescu.

ªefi de catedrã:

47. Catedra de Inginerie (cu predare) în Limbi Strãine – prof. Luca

Serbanati;

48. Catedra UNESCO – prof. Aurelian Leca;

49. Catedra de Comunicare în Limbi Moderne – conf. Dana Urs.

13. Facultatea de ªtiinþe Aplicate: decan: prof. Constantin Udriºte; prodecan:

prof. Vasile Iftode; secretar ºtiinþific: prof. Alexandru I. Lupascu;

ªefi de catedrã:

50. Catedra de Fizicã I – prof. Gheorghe Cãta-Danil;

51. Catedra de Fizicã II – prof. Paul Sterian;

52. Catedra de Matematici I – prof. Valeriu Prepelita;

53. Catedra de Matematici II – prof. Gheorghe Oprisan;

54. Catedra de Matematici III – prof. Dan Larionescu;

Specializãrile facultãþilor din U.P.B. pentru ciclurile de licenþã ºi de masterat,

sunt urmãtoarele:

1. Facultatea de inginerie Electricã

a) Învãþãmânt de licenþã (4 ani): Sisteme electrice; Electronica de putere ºi

acþionãri electrice; Instrumentaþie ºi achiziþii de date; Inginerie economicã în

domeniul electric, energetic ºi electronic; Informaticã aplictã în inginerie electricã.

b) Master (1,5 – 2,5 ani): Electronica de putere ºi acþionãri electrice inteli-

gente; Informatica în inginerie electricã; Sisteme electrice avansate; Instrumentaþie

ºi sisteme avansate de mãsurare; Ingineria produselor electrotehnice; Nano ºi

microsisteme electromagnetice.

2. Facultatea de Energeticã

a) Învãþãmânt de licenþã (4 ani): Centrale termoelectrice; Centrale

nuclearoelectrice; Centrale hidroelectrice; Energetica industrialã; Electro-

energetica; Informatizarea ºi conducerea proceselor energetice; Inginerie econo-

micã în energeticã ºi electrotehnicã; Ingineria mediului în energeticã.

b) Master (1,5 – 2,5 ani): Eficienþa energeticã; Surse regenerabile de energie;

Inginerie nuclearã; Impactul producerii ºi utilizãrii energiei asupra mediului;
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Energetica avansatã; Sisteme termoenergetice; Managementul sistemelor

energetice; Hidraulica tehnicã ºi hidroenergetica; Ingineria sistemelor electroener-

getice;Informatica aplicatã în energeticã.

3. Facultatea de Automaticã ºi Calculatoare

a) Învãþãmânt de licenþã (4 ani): Calculatoare; Automatica ºi informatica

industrialã.

b) Master (1,5 – 2,5 ani): Prelucrãri complexe de semnal în aplicaþii

multimedia; Managementul ºi protecþia informaþiei; Control avansat ºi sisteme în

timp real; Sisteme inteligente de conducere; Ingineria sistemelor internet; Secu-

ritatea reþelelor informatice complexe; Sisteme informatice integrate; Arhitecturi

orientate pe servicii pentru conducerea automatã ºi managementul întreprinderilor;

Tehnici avansate în domeniul sistemelor ºi semnalelor; Administrarea bazelor de

date; Tehnici avansate de grafica de calculator, multimedia ºi realitate virtualã;

Ingineria ºi managementul sistemelor de afaceri; Ingineria conducerii

ecosistemelor; Managementul inovarii ºi transferul tehnologic; Automatica ºi

informatica industrialã; Service engineering and management; Management în

tehnologia informaþiei; Modelare în ºtiinþa complexitãþii; Control and Systems

Engineering (în limba englezã); Inteligenþa artificialã; Sisteme de calcul paralele

ºi distribuite; Sisteme software avansate; Arhitecturi avansate de calculatoare.

4. Facultatea de Electronicã, Telecomnicaþii ºi Tehnologia Informaþiei

a) Învãþãmânt de licenþã (4 ani): Electronica aplicatã; Tehnologii ºi sisteme

de telecomunicaþii; Reþele ºi software de telecomunicaþii; Microelectrica,

optoelectrica ºi nanotehnologii; Ingineria informaþiei; Inginerie economicã în

domeniul electric, electronic ºi energetic.

b) Master (1,5 – 2,5 ani): Electronica ºi informatica aplicatã; Electronica

medicalã ºi tehnologia informaþiei medicale; Tehnologii avansate integrate în

electronica auto; Heterotehnologii în industria electronicã; Microsisteme;

Advanced Microelectronics (în limba englezã); Microelectronica ºi nanoelec-

tronica; Optoelectronica; Circuite ºi sisteme integrate de comunicaþii; Comunicaþii

mobile; Tehnologii software avansate pentru comunicaþii; Comunicaþii multimedia;

Managementul serviciilor ºi reþelelor; Prelucrarea digitalã a semnalelor în

comunicaþii; Retele integrate de telecomunicaþii; Telecomunicaþii; Ingineria calitãþii

ºi siguranþei în funcþionare în electronicã ºi telecomunicaþii; Tehnici avansate pentru

imagistica digitala; Sisteme inteligente ºi vederea artificialã; Ingineria informaþiei

ºi a sistemelor de calcul; Tehnologia informaþiei.

5. Faculatea de Inginerie Mecanicã ºi Mecatronicã

a) Învãþãmânt de licenþã (4 ani): Sisteme ºi echipamente termice; Maºini ºi

sisteme hidraulice ºi pneumatice; Echipamente pentru procese industriale;

Mecanica finã ºi nanotehnologii; Mecatronica; Inginerie economicã în domeniul

mecanic.
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b) Master (1,5 – 2,5 ani): Reabilitarea structurilor, materialelor ºi mediului;

Concepþia integratã în ingineria mecanicã; Termomecanica echipamentelor pentru

procese industriale; Ingineria ºi managementul calitãþii ºi mediului; Ingineria

mecanicã de precizie; Mecatronica avansatã; Optometrie avansatã; Sisteme

hidraulice ºi pneumatice avansate; Antreprenoriat industrial; Ingineria ºi

managementul sistemelor ºi echipamentelor termice.

6. Facultatea de Inginerie ºi Managementul Sistemelor Tehnologice

a) Învãþãmânt de licenþã (4 ani): Tehnologia construcþiilor de maºini; Maºini

– unelte; Ingineria ºi managementul sistemelor proceselor de sudare ºi control;

Tehnologii ºi echipamente neconvenþionale; Ingineria ºi managementul calitãþii;

Ingineria ºi managementul sistemelor de producþie; Roboþi industriali.

b) Master (1,5 – 2,5 ani): Design industrial ºi produse inovative;

Managementul ºi ingineria întreprinderilor industriale virtuale; Consultanþa în

proiectarea sistemelor mecanice; Ingineria proiectãrii în fabricarea produselor;

Inginerie avansatã asistatã de calculator; Ingineria monostructurilor ºi proceselor

neconvenþionale; Calitate în inginerie ºi managementul afacerilor; Inginerie

economicã ºi managementul afacerilor; Maºini ºi sisteme de producþie; Robotica;

Concepþie ºi fabricaþie integrate cu calculatorul; Ingineria ºi managementul

proceselor de sudare ºi control; Ingineria calitãþii; Siguranþa ºi integritatea

structurilor; Modelarea ºi simularea sistemelor mecanice mobile; Conception

intégrée des systemes technologiques (în limba francezã); Evaluarea calitãþii

materialelor ºi produselor.

7. Facultatea de Ingineria Sistemelor Biotehnice

a) Învãþãmânt de licenþã (4 ani): Maºini ºi instalaþii pentru agricultura ºi

industria alimentarã; Ingineria sistemelor biotehnice ºi ecologice; Ingineria

dezvoltãrii rurale durabile;

b) Master (1,5 – 2,5 ani): Dinamica maºinilor ºi structurilor mecanice; Con-

trolul zgomotelor ºi vibraþiilor; Inginerie ºi managementul sistemelor biotehnice;

Inginerie ºi management în protecþia mediului; Ingineria ºi managementul

procesãrii ºi pãstrãrii produselor agroalimentare.

8. Facultatea de Transporturi

a) Învãþãmânt de licenþã (4 ani): Autovehicule rutiere; Transportul feroviar;

Ingineria transporturilor; Telecomenzi ºi electronica în transporturi.

b) Master (1,5 – 2,5 ani): Cercetare ºi dezvoltare în ingineria autovehiculelor;

Sistemul integrat om-autovehicul-mediu; Fenomene de interactiune vehicul – care

de rulare; Sisteme inteligente pentru transporturi; Transport ºi trafic urban; Sisteme

ºi tehnologii avansate în domeniul autovehiculelor; Sisteme telematice pentru

transporturi; Logistica transporturilor; Management în transporturi.

9. Facultatea de Inginerie Aerospaþialã

a) Învãþãmântul de licenþã (4 ani): Construcþii aerospaþiale; Sisteme de

propulsie (turbomotoare, rachete); Inginerie ºi management aeronautic; Echi-

pamente ºi Instalaþii de aviaþie.
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b) Master (1,5 – 2,5 ani): Structuri aeronautice ºi spaþiale; Propulsie

aerospaþialã; zgomot ºi emisii poluante; Avionicã ºi navigaþie aerospaþialã; Inginerie

ºi management aerospaþial; Graficã inginereascã ºi desing; Sowtare în ingineria

aerospaþialã; Tehnologii spaþiale; Management aeronautic.

10. Facultatea de ªtiinþa ºi Ingineria Materialelor

Învãþãmânt de licenþã (4 ani): ªtiinþa materialelor; Ingineria elaborãrii

materialelor metalice; Ingineria procesãrii materialelor; Ingineria medicalã;

Ingineria economicã în industria chimicã ºi de materiale; Ingineria ºi protecþia

mediului în industrie.

 b) Master (1,5 – 2,5 ani): Tehnici avansate de obþinere ºi caracterizare a

materialelor; Managementul laboratoarelor de încercãri ºi evaluãri ale materialelor;

Materiale metalice pentru medicinã; Structura finã a materialelor metalice;

Procedee moderne de protecþie a mediului în industria materialelor; Procesarea

materialelor metalice prin procedee speciale; Ingineria ºi managementul producþiei

materialelor metalice; Procedee de obþinere a materialelor speciale.

11. Facultatea de Chimie Aplicatã ºi ªtiinþa Materialelor

 a) Învãþãmânt de licenþã (4 ani): Tehnologia substanþelor anorganice; ªtiinþa

ºi ingineria materialelor oxidice; Tehnologia substanþelor organice; Tehnologia

compuºilor macromoleculari; Petrochimie ºi carbochimie; Inginerie chimicã;

Inginerie biochimicã; Chimie alimentarã; Ingineria economicã în industria chimicã

ºi de materiale; Ingineria protecþiei mediului în industria chimicã ºi petrochimicã.

b) Master (1,5 – 2,5 ani): Materiale composite avansate cu destinaþii speciale;

Chimia materialelor anorganice avansate; Combustibili pentru o dezvoltare

durabilã; ªtiinþa ºi ingineria materialelor oxidice avansate ºi nanomateriale; ªtiinþa

ºi ingineria polimerilor; Ingineria mediului; Chimia alimentarã; Ingineria bio-

chimicã ºi biotehnologii sustenabile; Ingineria proceselor chimice; Management

ºi inginerie economicã; Protecþia consumatorului; Controlul calitãþii produselor;

Produse farmaceutice ºi cosmetice; Expertizarea produselor chimice, alimentelor

ºi materialelor; Micro ºi macromateriale.

12. Facultatea de Inginerie (cu predare) în Limbi Strãine

 a) Învãþãmânt de licenþã (4 ani): Electronica Aplicatã; Ingineria Informaþiei;

Ingineria mecanicã; Ingineria Chimicã; Ingineria economicã în domeniul electric;

Ingineria economicã în domeniul mecanic; ªtiinþa materialelor.

 b) Master (1,5 – 2,5 ani): Master business administration (Administrarea

afacerilor) în limba englezã; Bioinformatics (Bioinformatica) – în limba englezã;

Technologie de la langue (Tehnologia traducerii automate)- în limba francezã;

Geschaefts- und industrieverwaitung (Administrarea ºi ingineria afacerilor) – în

limba germanã; Inginerie des systemes industrielles (Ingineria sistemelor

industriale) – în limba francezã; Software Engineering (Inginerie Software) – în

limba englezã; Mechatronik und Bionik. Technic und Organisation (Mecatronicã
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ºi Bionicã. Tehnicã ºi Organizare)- în limba germanã; Energetica clãdirilor.

Certificare ºi audit; Politici energie mediu. Economie ºi inginerie; Managementul

resurselor naturale. Economia mediului.

13. Facultatea de ªtiinþe Aplicate

a) Învãþãmânt de licenþã (4 ani): Inginerie fizicã; Matematicã ºi informaticã

aplicatã în inginerie.

b) Master (1,5 – 2,5 ani): Tehnologii optice; Monitorizarea ºi controlul

sistemelor complexe; Teoria codãrii ºi stocãrii informaþiei; Modele de decizie,

risc ºi prognozã; Sisteme dinamice, geometrie ºi optimizãri; Modelare, simulare

ºi calcul numeric; Educaþie ºi management ºcolar; Fotonicã ºi materiale avansate;

Mãsurarea ºi utilizarea radiaþiilor ionizante; Fizica materiei micro ºi mono-

structurate.

Pentru a ne da seama cã învãþãmântul superior tehnic din România continuã

aceeaºi politicã (pânã când?) de a pregãti cât mai mulþi ingineri, fãrã a ºti care

sunt ingineri de creaþie ºi care sunt ingineri de exploatare, este suficient sã

examinãm cifrele de ºcolarizare pentru licenþã repartizate Universitãþii „Politeh-

nica“ din Bucureºti de cãtre Ministerul Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului

în ultimii doi ani universitari, care reprezintã o continuitate a anilor anteriori.

În general locurile repartizate (suportate de la buget) sunt ocupate în

proporþie de 90%-100% în urma concursului de admitere, care în cazul celor mai

multe facultãþi constã din examinarea dosarului (diploma de bacalaureat ºi foaia

matricolã din liceu)

Biblioteca din campusul Universitãþii „Politehnica” din Bucureºti (noul local), construitã în

perioada 1994–2010
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Situaţia actuală (2010) privind clădirile şi diferitele construcţii ale Universităţii „Politehnica” 
din Bucureşti 

Nr. 
crt. 

Denumirea 
clădirii 

Anul 
construcţiei 

Suprafaţa 
desfăşurată 

[m2] 

Destinaţia 

0 1 2 3 4 
I. Noul local, Splaiul Independenţei Nr. 313, Sectorul 6 

1 Corpul R 1971 9.951 – Rectorat 
– Catedre de învăţământ general 
– Servicii UPB 

2 Corpul AN 1970 10.841 – Învăţământ general 
– Editura şi Tipografia UPB 

3 Corpul BN 1969 13.118 – Învăţământ general 
– Facultatea de Ştiinţe aplicate 
– Catedre de învăţământ general 

4 Corpul CA 1970 2.777 – Facultatea de Inginerie 
Mecanică 
– Facultatea de Ingineria şi 
Managementul Sistemelor 
Tehnologice 

5 Corpul CB 1971 7.032 – Facultatea de Inginerie 
Mecanică 
– Facultatea de Ingineria şi 
Managementul Sistemelor 
Tehnologice 

6 Corpul CD 1971 5.027 – Facultatea de Inginerie 
Mecanică 
– Facultatea de Ingineria şi 
Managementul Sistemelor 
Tehnologice 

7 Corpul CE 1971 2.918 – Facultatea de Inginerie 
Mecanică 
– Facultatea de Ingineria şi 
Managementul Sistemelor 
Tehnologice 

8 Corpul CF 1971 4.456 – Facultatea de Inginerie 
Mecanică 
– Facultatea de Ingineria şi 
Managementul Sistemelor 
Tehnologice 

9 Corpul CG 1973 7.894 – Facultatea de Inginerie 
Mecanică 
– Facultatea de Ingineria şi 
Managementul Sistemelor 
Tehnologice 

10 Corpul CH 1976 3.233 – Facultatea de Inginerie 
Mecanică 
– Facultatea de Ingineria şi 
Managementul Sistemelor 
Tehnologice 

Vom da în continuare situaþia actualã (2010) privind clãdirile ºi diferitele

construcþii ale Universitãþii „Politehnica“ din Bucureºti.

Aplicate
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10 Corpul CH 1976 3.233 – Facultatea de Inginerie 
Mecanică 
– Facultatea de Ingineria şi 
Managementul Sistemelor 
Tehnologice 

11 Corpul CI 1976 1.285 – Facultatea de Inginerie 
Mecanică 
– Facultatea de Ingineria şi 
Managementul Sistemelor 
Tehnologice 

12 Cropul CJ 1978 975 – Facultatea de Inginerie 
Mecanică 
– Facultatea de Ingineria şi 
Managementul Sistemelor 
Tehnologice 

13 Corpul CK 1981 3.000 – Facultatea de Inginerie 
Mecanică 
– Facultatea de Ingineria şi 
Managementul Sistemelor 
Tehnologice 

14 Corpul D 1973 3.800 – Facultatea de Ingineria 
Sistemelor Biotehnice 

15 Corpul EA 1973 5.326 – Facultatea de Ingineria Electrică 
16 Corpul EB 1973 5.338 – Facultatea de Ingineria Electrică 
17 Corpul EC 1975 5.244 – Facultatea de Ingineria Electrică 
18 Corpul ED 1973 6.363 – Facultatea de Automatică şi 

Calculatoare 
19 Corpul EF 1975 2.085 – Facultatea de Automatică şi 

Calculatoare 
20 Corpul EG 1975 9.463 – Facultatea de Energetică 
21 Corpul EH 1975 2.703 – Facultatea de Energetică 
22 Corpul EI 1975 2.933 – Facultatea de Energetică 
23 Corpul EJ 1975 1.915 – Facultatea de Energetică 
24 Corpul EL 1983 5.100 – Facultatea de Energetică 
25 Corpul EM 1984 1.277 – Facultatea de Energetică 
26 Corpul EN 1984 2.290 – Facultatea de Energetică 
27 Corpul JA 1974 3.270 – Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria 

Materialelor 
– Facultatea de Transporturi 
– Facultatea de Inginerie cu 
predare în limbi străine 

28 Corpul JB 1974 2.500 – Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria 
Materialelor 
– Facultatea de Transporturi 
– Facultatea de Inginerie cu 
predare în limbi străine 

29 Corpul JC 1975 2.160 – Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria 
Materialelor 
– Facultatea de Transporturi 
– Facultatea de Inginerie cu 
predare în limbi străine 

Limbi strãine

Limbi strãine

Limbi strãine
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30 Corpul JD 1974 1.520 – Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria 
Materialelor 
– Facultatea de Transporturi 
– Facultatea de Inginerie cu 
predare în limbi străine 

31 Corpul JE 1974 2.350 – Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria 
Materialelor 
– Facultatea de Transporturi 
– Facultatea de Inginerie cu 
predare în limbi străine 

32 Corpul JF 1974 2.490 – Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria 
Materialelor 
– Facultatea de Transporturi 
– Facultatea de Inginerie cu 
predare în limbi străine 

33 Corpul JG 1974 2.310 – Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria 
Materialelor 
– Facultatea de Transporturi 
– Facultatea de Inginerie cu 
predare în limbi străine 

34 Corpul JH 1975 2.084 – Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria 
Materialelor 
– Facultatea de Transporturi 
– Facultatea de Inginerie cu 
predare în limbi străine 

35 Corpul JI 1975 1.723 – Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria 
Materialelor 
– Facultatea de Transporturi 
– Facultatea de Inginerie cu 
predare în limbi străine 

36 Corpul JK 1975 4.725 – Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria 
Materialelor 
– Facultatea de Transporturi 
– Facultatea de Inginerie cu 
predare în limbi străine 

37 Corpul JL 1975 3.120 – Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria 
Materialelor 
– Facultatea de Transporturi 
– Facultatea de Inginerie cu 
predare în limbi străine 

38 Biclioteca 
Centrală 

1999–2010 16.769 – Bibliotecă nouă 

39 Corpul A – 
Clădiri 
administrative 

1969–1971 182 – Sere 

40 Corpul B – 
Locuinţe 

1969–1971 202,5 – Sere 

41 Corpul C – Grup 
sanitar 

1969–1971 7,2 – Sere 

Limbi strãine

Limbi strãine

Limbi strãine

Limbi strãine

Limbi strãine

Limbi strãine

Limbi strãine

Limbi strãine



ISTORIA UNIVERSITÃÞII „POLITEHNICA” DIN BUCUREªTI 635

42 Copul S – 
Ateliere de 
întreţinere 

1969–1971 88 – Sere 

43 Cropul E – Seră 
horticolă 

1969–1971 351 – Sere 

44 Corpul F – Seră 1969–1971 550 – Sere 
 

45 Cropul FA 1975 2.763 – CET – Centrala Electrotermică 
46 Corpul FB 1975 4.025 – CET – Laborator 
47 Corpul FC 1974 587 – Staţie de dedurizare 
48 Corpul GA 1969 1.463 – Ateliere 
49 Corpul GB 1969 1.676 – Depozit; Garaj 
50 Corpul GC 1974 102 – Staţia de gaze 
51 Sala de sport 1980 1.760 – Educaţie fizică 
52 Extindere şi 

amenajare sala de 
sport 

2000 1.300 – Educaţie fizică 

 TOTAL  186.421,7  
II. Vechiul local, Strada Gheorghe Polizu, Nr. 1–7, Sectorul 1 

1 Corpul A  1886 9.582 – Facultatea de Chimie Aplicată 
şi Ştiinţa Materialelor 
– Facultatea de Inginerie 
Aerospaţială 

2 Corpul B 1896 877 – Facultatea de Chimie Aplicată 
şi Ştiinţa Materialelor 
– Facultatea de Inginerie 
Aerospaţială 

3 Corpul C 1922 1.861 – Facultatea de Chimie Aplicată 
şi Ştiinţa Materialelor 
– Facultatea de Inginerie 
Aerospaţială 

4 Corpul D 1920 2.153 – Facultatea de Chimie Aplicată 
şi Ştiinţa Materialelor 
– Facultatea de Inginerie 
Aerospaţială 

5 Corpul E 1922 2.741 – Facultatea de Chimie Aplicată 
şi Ştiinţa Materialelor 
– Facultatea de Inginerie 
Aerospaţială 

6 Corpul F 1927 6.267 – Facultatea de Chimie Aplicată 
şi Ştiinţa Materialelor 
– Facultatea de Inginerie 
Aerospaţială 

7 Corpul G 1945 747 – Facultatea de Chimie Aplicată 
şi Ştiinţa Materialelor 
– Facultatea de Inginerie 
Aerospaţială 

Corpul D –

Corpul E – Serã

Corpul FA –
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8 Corpul H 1921 259 – Facultatea de Chimie Aplicată 
şi Ştiinţa Materialelor 
– Facultatea de Inginerie 
Aerospaţială 

9 Corpul I 1937 5.570 – Biblioteca Centrală 
10 Corpul J 1924 311 – Facultatea de Chimie Aplicată 

şi Ştiinţa Materialelor 
– Facultatea de Inginerie 
Aerospaţială 

11 Corpul K 1904 776 – Facultatea de Chimie Aplicată 
şi Ştiinţa Materialelor 
– Facultatea de Inginerie 
Aerospaţială 

12 Corpul L 1850 5.230 – Facultatea de Chimie Aplicată 
şi Ştiinţa Materialelor 
– Facultatea de Inginerie 
Aerospaţială 

13 Corpul M 1850 3.433 – Muzeul U.P.B. 
14 Corpul N 1850 820 – Facultatea de Chimie Aplicată 

şi Ştiinţa Materialelor 
– Facultatea de Inginerie 
Aerospaţială 

15 Corpul P 1849 2.385 – Facultatea de Chimie Aplicată 
şi Ştiinţa Materialelor 
– Facultatea de Inginerie 
Aerospaţială 

16 Corpul R 1950 1.612 – Facultatea de Chimie Aplicată 
şi Ştiinţa Materialelor 
– Facultatea de Inginerie 
Aerospaţială 

17 Corpul S 1890 636 – Facultatea de Chimie Aplicată 
şi Ştiinţa Materialelor 
– Facultatea de Inginerie 
Aerospaţială 

18 Corpul T 1850 266 – Facultatea de Chimie Aplicată 
şi Ştiinţa Materialelor 
– Facultatea de Inginerie 
Aerospaţială 

19 Corpul CM 1850 430 – Facultatea de Chimie Aplicată 
şi Ştiinţa Materialelor 
– Facultatea de Inginerie 
Aerospaţială 

20 Corpul U 1965 155 – Facultatea de Chimie Aplicată 
şi Ştiinţa Materialelor 
– Facultatea de Inginerie 
Aerospaţială 

 TOTAL  46.111  
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III. Localul din calea Victoriei, Calea Victoriei Nr. 149, Sectorul 1 

1 Cropul A 1959 828 – Facultatea de Chimie Aplicată 
şi Ştiinţa Materialelor 

2 Corpul B 1920 3.148 – Facultatea de Chimie Aplicată 
şi Ştiinţa Materialelor 

3 Corpul C 1870 894 – Facultatea de Chimie Aplicată 
şi Ştiinţa Materialelor 

 TOTAL  4.870  

IV. Localul de lângă Piaţa Leu, Bulevardul uliu Maniu Nr. 1–3, Sectorul 6 

1 Cropul A 1976 22.021 – Facultatea de Electronică, 
Telecomunicaţii şi Tehnologia 
Informaţiei 

2 Corpul B 1930 13.481 – Facultatea de Electronică, 
Telecomunicaţii şi Tehnologia 
Informaţiei 

3 Corpul E 1930 1.932 – Facultatea de Electronică, 
Telecomunicaţii şi Tehnologia 
Informaţiei 

4 Corpul F 1930 1.440 – Facultatea de Electronică, 
Telecomunicaţii şi Tehnologia 
Informaţiei 

5 Ateliere; Garaje  1930 324 – Facultatea de Electronică, 
Telecomunicaţii şi Tehnologia 
Informaţiei 

6 Spălătorie 1974 449 – Facultatea de Electronică, 
Telecomunicaţii şi Tehnologia 
Informaţiei 

7 Post de 
transformare 

1975 78 – Facultatea de Electronică, 
Telecomunicaţii şi Tehnologia 
Informaţiei 

8 Rezervor de apă 1959 74 – Facultatea de Electronică, 
Telecomunicaţii şi Tehnologia 
Informaţiei 

9 Rezervor de apă 1989 44 – Facultatea de Electronică, 
Telecomunicaţii şi Tehnologia 
Informaţiei 

10 Hidrofor 1989 175 – Facultatea de Electronică, 
Telecomunicaţii şi Tehnologia 
Informaţiei 

11 Cantină 1973 3.144 – Facultatea de Electronică, 
Telecomunicaţii şi Tehnologia 
Informaţiei 

12 Cămin Hotel 1974 17.287 – Facultatea de Electronică, 
Telecomunicaţii şi Tehnologia 
Informaţiei 

Corpul A
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Pentru anul universitar 2010-2011, Universitatea „Politehnica“ din Bucureºti

are urmãtoarele domenii de licenþã:

1. Facultatea de Inginerie Electricã: - Inginerie electricã; - Inginerie ºi

management; - ªtiinþe inginereºti aplicate.

2. Facultatea de Energeticã: - Inginerie energeticã; - Ingineria mediului; -

Inginerie ºi management; - ªtiinþe inginereºti aplicate.

3. Facultatea de Automaticã ºi Calculatoare: - Calculatoare ºi tehnologia

informaþiei; - Ingineria sistemelor.

4. Facultatea de Electronicã, Telecomunicaþii ºi Tehnologia Informaþiei: -

Calculatoare ºi tehnologia informaþiei; - Inginerie electronicã ºi telecomunicaþii;

- Inginerie ºi management.

5. Facultatea de Inginerie Mecanicã ºi Mecatronicã: - Inginerie mecanicã;

- Inginerie ºi management; - Mecatronicã ºi roboticã; - ªtiinþe inginereºti aplicate.

6. Facultatea de Ingineria ºi Managementul Sistemelor Tehnologice: -

Inginerie industrialã; - Inginerie ºi management; - Mecatronicã ºi roboticã.

7. Facultatea de Ingineria Sistemelor Biotehnice: - Inginerie mecanicã; -

Ingineria mediului.

8. Facultatea de Transporturi: - Inginerie electronicã ºi telecomunicaþii -

Ingineria autovehiculelor; - Ingineria mecanicã; - Ingineria transporturilor.

9. Facultatea de Inginerie Aerospaþialã: - Inginerie aerospaþialã.

10. Facultatea de ªtiinþe ºi Ingineria Materialelor: - Ingineria materialelor;

- Ingineria mediului; - Inginerie ºi management; - ªtiinþe inginereºti aplicate.

11. Facultatea de Chimie Aplicatã ºi ªtiinþa Materialelor: - Inginerie

chimicã; - Ingineria mediului; - Inginerie ºi management.

12. Facultatea de Inginerie în (cu predare în) Limbi Strãine: - Calculatoare

ºi tehnologia informaþiei; - Inginerie chimicã; - Inginerie electronicã ºi teleco-

municaþii; - Ingineria materialelor; - Inginerie mecanicã; - Inginerie ºi management;

- Inginerie economicã în domeniul electric, electronic ºi energetic.

13 Căminul C 1958 6.453 – Facultatea de Electronică, 
Telecomunicaţii şi Tehnologia 
Informaţiei 

14 Punctul termic 1930  – Facultatea de Electronică, 
Telecomunicaţii şi Tehnologia 
Informaţiei 

 TOTAL  66.902  

 TOTAL: I, II, II, 
IV 

 304.304,7  

Căminele studenţeşti P1–P2 au fost construite în perioada 1980–1981, iar P13–P27 au fost 
construite în perioada 1962–1964. Aceste cămine (P1–P27) se află în Complexul studenţesc 
„Regie” (Splaiul Independenţei nr. 290) 

P3
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13. Facultatea de ªtiinþe Aplicate: - ªtiinþe inginereºti aplicate.

14. Facultatea de Inginerie Medicalã: - ªtiinþe inginereºti aplicate.

15. Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria ºi Managementul Afacerilor: -

Ingineria ºi managementul afacerilor.

Facultatea de inginerie Medicalã ºi Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria

ºi Managementul Afacerilor ºi-au început activitatea în anul universitar 2010-2011.

La sfârºitul anului 2010 Universitatea „Politehnica“ din Bucureºti avea 303

conducãtori ºtiinþifici de doctorat a cãror repartizare pe facultãþi ºi domenii era

urmãtoarea:

Nr. 
crt. 

Facultatea Domeniul 
fundamental de 

doctorat 

Domeniul de doctorat Numărul 
conducă
torilor 

1 – Inginerie Electrică – Ştiinţe tehnice – Inginerie electrică 37 
2 – Energetică – Ştiinţe tehnice – Inginerie energetică 23 
3 – Automatică şi 

Calculatoare 
– Ştiinţe tehnice – Ingineria sistemelor 19 

   – Calculatoare şi 
tehnologia Informaţiei 

8 

4 – Electronică, 
Telecomunicaţii şi 
Tehnologia Informaţiei 

– Ştiinţe tehnice – Inginerie electronică 
şi telecomunicaţii 

36 

5 – Ingineria Mecanică şi 
Mecatronică 

– Ştiinţe tehnice – Inginerie mecanică 23 

6 – Ingineria şi 
Managementul Sistemelor 
Tehnologice 

– Ştiinţe tehnice – Inginerie industrială 37 

7 – Ingineria Sistemelor 
Biotehnice 

– Ştiinţe tehnice – Inginerie mecanică 8 

8 – Transporturi – Ştiinţe tehnice – Ingineria 
trenspoturilor 

6 

9 – Inginerie Aerospaţială – Ştiinţe tehnice – Ingineria aerospaţială 6 
10 – Ştiinţa şi Ingineria 

Materialelor 
– Ştiinţe tehnice – Ingineria materialelor 30 

11 – Chimie Aplicată şi 
Ştiinţa Materialelor 

– Ştiinţe tehnice – Inginerie chimică 35 

   – Inginerie industrială 1 
  – Ştiinţe exacte – Chimie 16 

12 – Inginerie (cu predare) în 
Limbi Străine 

– Ştiinţe 
inginereşti 

– Calculatoare şi 
tehnologia informaţiei 

1 

13 – Ştiinţe Aplicate – Ştiinţe exacte – Fizică 10 
   – Matematică 6 
14 – Antreprenotiar, Ingineria 

şi Managementul 
Afacerilor 

– Ştiinţe 
inginereşti 

– Inginerie industrială 1 

Universitatea „Politehnica” din Bucureşti (Total) 303 

– Antreprenoriat,
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La sfârºitul lui octombrie 2010 Biblioteca Cetralã a Universitãþii
„Politehnica“ din Bucureºti a împlinit 142 de ani de atestare documentarã.

Biblioteca are 4103 utilizatori înscriºi, frecvenþa utilizatorilor este de 118.704
ºi numãrul tranzacþiilor de împrumut individual este de 175.674.

Are 130 de parteneri de schimb internaþional din 30 de þãri.
Numãrul filialelor biblotecii este de 20.
Rãmâne ca, în viitor, cei care se vor ocupa de prezentarea în continuare a

istoricului învãþãmântului superior tehnic din Universitatea „Politehnica“ din Bucureºti
sã facã o analizã mai detaliatã, în modul în care noi am procedat cu instituþiile anterioare
acesteia (....... ªcoala de Poduri ºi ªosele din Bucureºti, ªcoala Naþionalã de Poduri
ºi ªosele din Bucureºti, ªcoala Politehnicã din Bucureºti, Politehnica din Bucureºti
ºi Institutul Politehnic din Bucureºti). Considerãm cã o analizã criticã a Universitãþii
„Politehnica“ din Bucureºti este puþin utilã, deoarece activitatea acesteia nu s-a
schimbat în bine faþã de cea a Institutului Politehnic din Bucureºti.

O clasificare recentã internaþionalã, sub numele SCIMAGO
INSTITUTIONS RANKINGS - SIR WORLD REPORT 2010, cuprinzând 2833
instituþii din întreaga lume (majoritatea universitãþi), analizând datele referitoare
la perioada 2004 - 2008 (numãr de publicaþii, numãr de citãri, numãr de colaborãri
internaþionale), cuprinde 18 instituþii din România clasificate astfel:

Locul Locul Instituþia Numãrul
în în de

Lume România publicaþii

762 1 Universitatea “Politehnica” din Bucureºti 3.303

915 2 Institutul de Fizicã Atomicã din Mãgurele 2.653

1114 3 Academia Românã 2.069

1121 4 Universitatea “Babeº-Bolyai” din Cluj - Napoca 2.058

1218 5 Universitatea din Bucureºti 1.854

1502 6 Universitatea “Alexandru - Ioan Cuza” din Iaºi 1.345

1646 7 Universitatea Tehnicã “Gheorghe Asachi” din Iaºi 1.164

1760 8 Universitatea Tehnicã din Cluj - Napoca 1.045

1813 9 Universitatea “Politehnica” din Timiºoara 982

2293 10 Universitatea din Craiova 642

2455 11 Universitatea de Vest din Timiºoara 548

2504 12 Universitatea de Medicinã ºi Farmacie “Carol Davila”
din Bucureºti 525

2579 13 Universitatea de Medicinã ºi Farmacie “Iuliu Haþegan” din
Cluj - Napoca 483

2716 14 Universitatea “Ovidius” din Constanþa 407

2753 15 Universitatea “Transilvania” din Braºov 371

2775 16 Universitatea de Medicinã ºi Farmacie “Victor Babeº”
din Timiºoara 340

2796 17 Universitatea “Dunãrea de Jos” din Galaþi 299

2827 18 Academia de Studii Economice din Bucureºti 193

Ca atare, în România, Universitatea „Politehnica” din Bucureºti se situeazã

pe primul loc ca producãtor de literaturã ºtiinþificã monitorizatã de SCIMAGO.
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10. CONCLUZII

În analiza de sfârºit a învãþãmântului superior tehnic din România, în general

ºi asupra învãþãmântului superior tehnic din Universitatea „Politehnica” din

Bucureºti, în special, de-a lungul timpului, vom þine seama de cerinþele pentru

sistemul de educaþie publicã din care face parte ºi învãþãmântul superior tehnic.

O primã cerinþã este aceea cã sistemul de educaþie publicã trebuie sã fie

propriu fiecãrui stat, reprezentând caracteristicile poporului în sânul cãruia s-a

organizat. Astfel, sistemul respectiv nu se poate împrumuta, este un produs natural

(cu caracter naþional), e o faþetã clivaj a societãþii (prin a cãrui transparenþã se

reflectã caracteristicile naþionale ºi gradul de civilizaþie al unui popor), e un mijloc

de realizare a concepþiei de cel mai bun cetãþean, e bine adaptat la nevoile þãrii

cãreia îi aparþine ºi este rezulatul unei intensive intervenþii de stat.

A doua caracteristicã a unui sistem de educaþie publicã constã în aceea cã

acesta trebuie sã poatã fi corectat în permanenþã, împrumutând anumite pãrþi ale

sistemelor de educaþie din alte þãri. Trebuie sã admitem cã în dezvoltarea þãrilor

avansate economico-social, învãþãmântul a avut o însemnãtate de multe ori

determinantã.

A treia caracteristicã este aceea ca sistemul de educaþie sã þinteascã sã dea

oameni care sã fie în stare sã se formeze singuri, ci nu oameni complet formaþi.

Aceastã caracteristicã asigurã ca subiecþii pregãtiþi de sistemul de educaþie publicã

sã aibã o duratã de creaþie mare ºi nivelul lor profesional sã creascã în permanenþã.

A patra caracteristicã a unui sistem de educaþie publicã se referã la condiþiile

puse ºcolii. Oricare sistem de educaþie publicã trebuie sã dispunã de o ºcoalã care

pregãteºte subiecþii (elevi / studenþi) pentru viaþã (nu numai pentru o parte a

vieþii), sã dezvolte pentru studenþi o mare putere de a învãþa (nu sã le îngrãmãdeascã

o mare cantitate de învãþãturã) ºi subiecþii pregãtiþi trebuie sã fie însetaþi de ºtiinþã

ºi entuziaºti pentru lupta vieþii, ci nu oameni sãturaþi de ºtiinþã.

În general, fiecare stat îºi dezvoltã sistemul de educaþie publicã în care

ºcoala este centratã pe subiect (de exemplu, universitate centratã pe studenþi

º.a.m.d.), deoarece se produc membri calificaþi ai statului. Odatã cu dezvoltarea

cooperãrii internaþionale se dezvoltã ºi sisteme în care subiectul (elevul / studentul)

este pentru ºcoalã producându-se cetãþeni independenþi ai lumii.
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Toate cele relatate mai înainte se pot rezuma în câteva cuvinte: ºcoala trebuie

sã conducã la dezvoltarea personalitãþii subiectului, ci nu la tocirea personalitãþii

acestuia.

În prezentarea pe care o dãm, când vom face ºi o scurtã analizã a acestei

ºcoli de ingineri prezentate pe perioada mai recentã a existenþei Institutului

Politehnic din Bucureºti ºi cea a începuturilor Universitãþii „Politehnica” din

Bucureºti, vom þine seama de definiþia meseriei inginerului în prezent. În etapa

actualã de dezvoltare a ºtiinþei ºi tehnologiei, definiþia meseriei inginerului, adoptatã

de þãrile dezvoltate tehnologic, este aproape identicã definiþiei date de Comisia de

Titluri pentru Ingineri din Franþa: „Meseria de bazã a inginerului consistã în a

rezolva probleme de naturã tehnologicã concrete ºi, adesea, complexe, legate de

punerea în lucru a produselor, a sistemelor sau a serviciilor. Aceastã aptitudine

rezultã dintr-un ansamblu de cunoºtinþe tehnice, pe de o parte, economice, sociale

ºi umane, pe de altã parte, bazate pe o solidã culturã ºtiinþificã”.

De-a lungul istoriei umanitãþii ingineria a constituit motorul dezvoltãrii

civilizaþiei.

Astfel, în toate þãrile avansate din punct de vedere tehnologic, ºcolile de

ingineri se disting, mai ales, printr-o selecþie drasticã la intrare ºi un efectiv redus.

Pentru admitere sunt necesari doi ani de pregãtire în matematicã ºi ºtiinþele naturii.

De exemplu, în Franþa, studiile dureazã cinci ani în total (din care doi ani constituie

ciclul preparator) ºi se finalizeazã cu diploma de inginer. Se conferã, în continuare,

gradul de master. Cei cinci ani de studiu pot avea loc fie într-un ciclu preparator

de doi ani ºi apoi ºcoala de ingineri propriuzisã de trei ani, fie ºcoli de ingineri pe

timp de cinci ani „intra muros”. În ambele cazuri ºcolile au un ciclu preparator de

doi ani, urmat de un ciclu de aprofundare. Pregãtirea fundamentalã (matematicã,

ºtiinþele naturii ºi ºtiinþele inginereºti comune tuturor inginerilor indiferent de

specializare), precum ºi pregãtirea practicã (în laboratoare didactice ºi în laboratoare

de cercetare ºtiinþificã) sunt prioritare.

Urmãrind istoricul ºcolii de inginerie din Bucureºti ale cãrei începuturi se

situeazã în anul 1818 prin ªcoala Academiceascã pentru ªtiinþele Filosoficeºti ºi

Matematiceºti (înfiinþatã de Gheorghe Lazãr) la Academia Domneascã de la

Mânãstirea „Sfântul Sava” din Bucureºti pânã la Universitatea „Politehnica” din

Bucureºti, timp de 192 de ani, putem trage anumite învãþãminte utile ºcolilor de

inginerie din România în momentul de faþã. Primii 10 ani de activitate (1818-1828)

sunt decisivi pentru ca ºcoala înfiinþatã sã se menþinã. O mare contribuþie au avut-o

boierii cu influenþã din Þara Româneascã, aceastã datoritã faptului cã fãceau parte

din clasa politicã fomatã, capabilã ºi doritoare de o acþiune politicã autonomã.

Reuºita ºcolii la începuturile acesteia a fost influenþatã în bine ºi de evenimentele

istorice care au avut loc în vremea aceea în Þara Româneascã. Revoluþia lui Tudor

Vladimirescu din ianuarie-mai 1821 a condus la schimbarea politicii Imperiului

Otoman, puterea suzeranã în Þara Româneascã, care renunþã la numirea de

domnitori fanarioþi în Þãrile Române, trecând la numirea de domnitori autohtoni.
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Dupã cum se ºtie din istoria poporului român, cãrturarii veacului al XVII-lea

ajunseserã la definirea conºtiinþei etnice româneºti. Aceastã conºtiinþã etnicã

româneascã afirma atât unitatea de origine a tuturor românilor cât ºi caracterul

latin al limbii lor. Astfel, noii domnitori autohtoni privesc cu alþi ochi noua ºcoalã

fomatã la începuturile vremei renaºterii a poporului românesc, care dureazã de la

începuturile secolului al XIX-lea pânã în anul 1918. Pentru reuºita ºcolii trebuie

sã remarcãm, nu în ultimul rând, munca pânã la epuizare a întemeietorului acesteia,

Gheorghe Lazãr, care a fost ajutat de tinerii pãmânteni Ion Heliade-Rãdulescu,

Eufrosin Poteca, Petrache Poenaru º.a. Aceºtia au contribuit cu toatã dãruirea ca

opera lui Gheorghe Lazãr sã fie continuatã ºi consolidatã.

În vremuri destul de tulburi pentru Þara Româneascã, în perioada 1818-1849,

când aceasta a fost teatrul rãzboaielor purtate de Imperiul Otoman, Imperiul Rus

ºi Imperiul Habsburgic, precum ºi al Revoluþiei lui Tudor Vladimirescu din anul

1821 ºi Revoluþia de la 1848, ºcoala a dãinuit ºi s-a dezvoltat cu toate întreruperile

care au avut loc. Dãinuirea ºi dezvoltarea ºcolii s-a datorat în mare parte creºterii

numãrului de profesori pregãtiþi în Franþa, Germania ºi Italia, unde au fost trimiºi

de domnitorii Þãrii Româneºti ºi a celor pregãtiþi în þarã. În aceastã perioadã de

începuturi era normal sã existe cãutãri multiple. Totuºi, documentele istorice

existente ne confirmã cã ºcoala a avut ºi contribuþii deosebite pentru Þara

Româneascã prin pregãtirea de ingineri hotarnici ºi de profesori care sã dezvolte

ºcoli în diferite oraºe ale Þãrii Româneºti.

Învãþãmântul de inginerie din Þara Româneascã face un salt important în

timpul domnitorului Barbu-Dimitrie ªtirbei (1849-1853, 1954-1856), acesta fiind

ultimul descendent al unei familii boiereºti înrudite cu domnitorul Mihai Viteazu.

Domnitorul Barbu-Dimitrie ªtirbei ºi-a fãcut studiile superioare la Paris, revenind

în Þara Româneascã în anul 1815. Întors în þarã, îºi începe cariera de funcþionar ºi

om politic trecând prin funcþiile de dregãtor, ispravnic º.a. În anul 1830, îndatã

dupã ocupaþia rusã, capãtã sarcina de a se îngriji de trecerea trupelor ruse, fiind

astfel un comisar al þãrii pe lângã trupele acestora. În curând generalul Kiseleff îl

numeºte pe Barbu ªtirbei ministru de interne. În decembrie 1836 este ales în

Adunarea Obºteascã, în fruntea celor 200 de deputaþi ai Bucureºtiului. În anul

1840 tipãreºte o dare de seamã a ministerului sãu, iar în ianuarie 1841 demisioneazã

ºi pleacã în strãinãtate. Barbu-Dimitrie ªtirbei (1799-1869) este chemat la domnie

în anul 1849, find domnitor în Þara Româneascã între anii 1849-1856. Este de

remarcat crezul pe care îl avea acest domnitor, printr-o frazã rostitã de acesta în

timpul domniei sale: „Patriotismul nu stã în cuvântãri sonore ºi pompoase, ci în

lucrãri sistematice ºi de lungã rãbdare”. Realizãrile sale, pe care le enumerãm,

confirmã crezul domniei sale: – a introdus în þarã o administraþie occidentalã; – a

organizat statul ºi comunele; – a îndreptat finanþele þãrii; – a ridicat creditul,

reducând datoria publicã de la 19 la 6 milioane de lei; – a contribuit la rãspândirea
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instrucþiei publice, creând numeroase ºcoli ºi instituþii de culturã, în care a dat

limbii române locul ce i se cuvenea; – a înfiinþat mai multe instituþii filantropice;

– a dotat fiecare judeþ cu un spital; – a înfiinþat corpul dorobanþilor, care a servit în

cele din urmã la baza armatei teritoriale; – a dezrobit þiganii boiereºti, prin

rãscumpãrare; – a promulgat un cod penal (ca ministru dotase þara cu un cod în

comerþ); – a deschis prima ºcoalã militarã; – a fondat ºcoli de medicinã cu ajutorul

doctorului Carol Davila (1828-1884); – a fondat ºcoala de arte ºi meserii; – a

construit Teatrul Naþional; – a dat un imbold puternic agriculturii, industriei ºi

comerþului; – a garantat, prin diverse legi, proprietatea, justiþia ºi siguranþa; – a

introdus telegraful; – a fãcut harta þãrii; – a fondat oraºele Turnu-Severin ºi Calafat;

– a fãcut Grãdina (Parcul) Bibescu în Craiova; – a înfiinþat un liceu în Craiova. Ne

dãm seama de faptul cã un domnitor cu atâtea realizãri pentru þara lui nu putea

neglija învãþãmântul de inginerie din Þara Româneascã. Putem afirma cã a luat

chiar mãsuri radicale. Vãzând cã acest învãþãmânt progreseazã prea lent ºi cã

ingienrii pregãtiþi nu erau chiar la nivelul celor pregãtiþi în strãinãtate, domnitorul

Barbu-Dimitrie ªtirbei a cerut guvernului francez (prin relaþiile pe care le avea) sã

trimitã un specialist care sã ajute la dezvoltarea ingineriei în Þara Româneascã.

Astfel, guvernul francez l-a trimis pe inginerul ºi profesorul Leon Louis Chrétien

Lalanne (1811-1892) care, în anul 1851, împreunã cu Alexandru Orãscu, deschide

ªcoala de Poduri ºi ªosele cu gradul de „Facultate” organizatã pe trei secþiuni:

topografie, poduri ºi ºosele, arhitecturã. Aceastã ºcoalã dãinuie – cu câteva cãutãri

pentru a atrage tineri la cursurile de ingineri – pânã în anul 1881. Numãrul

absolvenþilor ºcolii în fiecare an este foarte mic, însã pregãtirea ajunge sã fie

comparatã cu a celor veniþi din strãinãtate.

Înfiinþarea Universitãþii din Iaºi (în 1860) ºi a Universitãþii din Bucureºti

(în 1864) în timpul domnitorului Unirii, Alexandru Ioan Cuza, a fost beneficã ºi

pentru învãþãmântul de ingineri în Principatele Unite, acestea constituind izvorul

de cadre bine pregãtite în matematici ºi ºtiinþele naturii, care vor contribui la

pregãtirea fundamentalã a celor care urmeazã cursurile de inginerie.

La dezvoltarea învãþãmântului superior tehnic din Principatele Unite au

contribuit mult ºi profesorii cu studii în þarã ºi specializaþi la universitãþile cu

tradiþie din Europa. Se remarcã faptul cã în aceastã perioadã (1851-1881) au existat

ºi încercãri de organizare ºi reorganizare a ºcolii de inginerie pentru a nu avea un

profil monotehnic. La 1 octombrie 1864 a luat fiinþã o ºcoalã de inginerie dupã

proiectul elaborat de Mihail Kogãlniceanu, ºcoala condusã de Alexandru Costinescu

care purta numele de ªcoala de Punþi ºi ªosele, Mine ºi Arhitecturã care devine, în

anul 1867, ªcoala de Poduri, ªosele ºi Mine. Anul 1867 este considerat, de mulþi,

data de început stabil pentru învãþãmântul ingineresc din Principatele Unite, dupã

perioade de înfiinþãri ºi transformãri, în care sub aspectul sinuozitãþilor a avut loc

un proces continuu, mereu ascendent spre ceea ce va deveni acest învãþãmânt

începând cu anul 1881.
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La 1 aprilie 1881, sub conducerea directorului Gheorghe I. Duca, instituþia

respectivã de învãþãmânt superior tehnic capãtã o nouã structuã sub denumirea de

ªcoala Naþionalã de Poduri ºi ªosele din Bucureºti. Ne putem da seama de matu-

ritatea tehnicã a marilor noºtri înaintaºi, dacã amintim cã ªcoala Naþionalã de

Poduri ºi ªosele din Bucureºti a fost înfinþatã la numai doi ani de la înfiinþarea

ªcolii Politehnice din Berlin – Charlottenburg, care pe vremea aceea era consideratã

ºcoalã etalon pentru meseria de inginerie. Din prezentarea fãcutã la capitolul al

cincilea al acestei cãrþi ne-am dat seama cã ªcoala Naþionalã de Poduri ºi ªosele

din Bucureºti n-a fost o ºcoalã cu profil monotehnic, cum îi aratã numele. Astfel,

ºcoala respectivã a avut un profil politehnic, pregãtind ingineri în diferite spe-

cialitãþi: în domeniul lucrãrilor edilitare; în domeniul construcþiilor; în domeniul

exploatãrii minelor ºi petrolului º.a. Reuºita lui Gheorghe I. Duca de a edifica în

Principatele Unite o ºcoalã de inginerie ªcoala Naþionalã de Poduri ºi ªosele din

Bucureºti de nivel european s-a datorat în bunã parte pregãtirii ºi caracterului

acestuia. La instalarea lui Gheorghe I. Duca în calitate de director situaþia ºcolii

era urmãtoarea: – program (azi, plan de învãþãmânt) foarte vast urmãrindu-se un

scop înalt, dar cu rezulate foarte puþin satisfãcãtoare; – ºcoala avea 29 de cursuri

ºi trebuia sã dea ingineri de poduri ºi ºosele, ingineri de drumuri de fer, ingineri

de construcþii ºi geniu industrial, ingineri de mine ºi metalurgie, toate acestea

find concentrate în acelaºi inginer; – se fãceau puþine desene (planºe) ºi proiecte;

– lipsea practica la lucrãri pe timp de varã; – modul de învãþãmânt ºi organizarea

interioarã lãsau de dorit în privinþa disciplinei; – în ºcoalã se admiteau elemente

puþin pregãtite pentru a pricepe ºi a urma cu folos cursurile; – din cauza prea

numeroaselor cursuri, toate materiile erau predate în mod superficial (o cunoºtinþã

superficialã este mult mai vãtãmãtoare decât o ignoranþã); – numãrul profesorilor

era mic, revenindu-i unuia câte 4-5 cursuri, care nu se puteau face cu toatã

competenþa; – desenul era lipsit de curs raþional, gradat, bazat pe modele; – practica

se fãcea în birouri, deseori elevii fãcând pe copiºtii; – elevii urmau cursurile dupã

plac, nu luau note, nu se prezentau la examene sau obþineau amânãri dupã voinþa

lor. În concluzie, sacrificiile pe care le fãcea Statul nu corespundeau cerinþelor

Þãrii.

Gheorghe I. Duca ia urmãtoarele mãsuri: – renunþã la ideea de a crea ingineri

universali; – organizeazã ºcoala pentru a forma ingineri pentru serviciile publice

ale Statului; – dupã modelul francez, înfiinþeazã în toamna lui 1881 o Diviziune

preparatoare, care îi pregãteºte pe viitorii candidaþi în matematici, fizicã ºi chimie;

– instituie o severitate absolutã atât pentru conduitã cât ºi pentru studii; – în timp

(dupã doi ani) pune concurs de admitere ºi în Diviziunea preparatoare; – programul

de studii al ºcolii cuprinde 7-9 discipline pe an, pentru fiecare disciplinã fiind un

profesor; – elevii din primul an fac practicã de varã de topografie, iar cei din anii

doi, trei ºi patru fac practicã de lucrãri de inginerie; – sunt recrutate cadre didactice
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din cele mai bine pregãtite, pentru matematici ºi ºtiinþele naturii angajându-se

profesori de la Universitate; – bursele sunt date dupã meritul ºi asiduitatea elevului,

nu dupã pauperitate; – înzestreazã ºcoala cu un local propriu º.a.

Analizând aceste mãsuri, constatãm cã directorul ºcolii, Gheorghe I. Duca,

în organizarea instituitã, s-a bazat pe principiile – O ºcoalã bunã cere exigenþã

profesionalã atât la recrutarea subiecþilor cât ºi pe parcursul acesteia; – Exigenþa

profesionalã este necesar sã fie dublatã de o disciplinã cât mai severã; – Corpul

profesoral al unei ºcoli trebuie sã fie de elitã ºi sã fie exemplu pentru subiecþii pe

care îi pregãtesc; – ªcoala nu trebuie sã dea subiecþilor cunoºtinþe superficiale,

deoarece este mult mai greu de a rectifica cunoºtinþele greºite decât de a dobândi

cunoºtinþe noi; – Pentru o ºcoalã de ingineri pregãtirea fundamentalã ºi pregãtirea

practicã sunt esenþiale; – Menþinerea unei ºcoli la un nivel înalt necesitã

promovarea unei exigenþe permanente atât faþã de subiecþi cât ºi faþã de profesorii

acestora; – Dotarea unei ºcoli cu laboratoare de cercetare, laboratoare didactice,

biblioteci etc. este o condiþie esenþialã pentru a-i asigura bunul mers.

Conducãtorul ºcolii trebuie sã fie bine pregãtit profesional ºi cu ideile cele

mai bune în privinþa funcþionãrii unei ºcoli. Sã aibã viziune ºi capacitate de adaptare

continuã la nou. Saltul calitativ pe care l-a fãcut ªcoala Naþionalã de Poduri ºi

ªosele din Bucureºti se datoreazã ºi climatului politic consistent în Principatele

Unite. Construcþia ºcolii se datoreazã înþelegerii primului minstru de atunci, Ion

C. Brãtianu, privind necesitatea unei ºcoli de ingineri de prestigiu. În plus, sã nu

uitãm, România avea un rege devotat, Regele Carol I, în timpul domniei sale þara

obþinând independenþa deplinã faþã de Imperiul Otoman.

Opera lui Gheorghe I. Duca a fost continuatã de directorul Scarlat Vârnav

care în 1890, bazându-se pe faptul cã ªcoala Naþionalã de Poduri ºi ªosele s-a

ridicat la un nivel ce nu era cu nimic inferior nivelului cultural al ºcolilor tehnice

strãine ºi cã serviciile statului apreciazã foarte bine pe absolvenþii ºcolii, obþine,

prin Decretul Regal nr. 3124 din 15.XI.1890, ca absolvenþii cu diplomã ai ºcolii sã

aibã dreptul de a fi admiºi în Corpul Tehnic cu gardul de ingineri ordinari clasa a

III-a. Tot atunci, s-a instituit Comisia de la ªcoala Naþionalã de Poduri ºi ªosele

care examina dacã absolvenþii ºcolilor tehnice strãine au diplome echivalente, ca

grad de culturã, cu ºcoala noastrã, care a fost astfel decretatã ca etalon de mãsurã

pentru cultura tehnicã superioarã a viitorilor ingineri ai statului.

Pânã la existenþa sa, în anul 1920, ªcoala Naþionalã de Poduri ºi ªosele s-a

menþinut în rândul ºcolilor europene de prestigiu în rândul ingineriei datoritã

menþinerii în permanenþã a corigenþei la învãþãturã ºi a unei discipline exemplare.

S-au schimbat din când în când metodele pentru a fi susþinute obiectivele de bazã

ºi uneori modul de rectutare a subiecþilor.

Climatul ºtiinþific ºi ingineresc din cadrul ªcolii Naþionale de Poduri ºi

ªosele era relevat în Buletinul Societãþii Politehnice care a avut o apariþie constantã

din anul 1885 (cu mici întreruperi în 1887 ºi 1916-1919), pânã în 1949.
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Din anul 1918 ne aflãm în România Mare, fiind realizat visul de veacuri al

tuturor românilor, unirea într-un singur stat. O contribuþie deosebitã la realizarea

acestui deziderat al românilor l-a avut Thomas Woodrow Wilson (1856-1924),.

preºedintele S.U.A. între 1913 ºi 1921, care a avut un rol însemnat în elaborarea

Tratatului de la Versailles (1919) ºi crearea Ligii Naþiunilor. Încã din ianuarie

1918, Wilson a lansat propunerile de pace, cunoscute sub numele Cele 14 puncte

ale lui Wilson, în care se afla ºi dreptul popoarelor la autodeterminare. Se poate

spune cã Wilson a fost acela care a simþit momentul istoric, existenþa conºtiinþei

naþionale. Este pentru prima datã când s-a ajuns la recunoaºterea pe plan

internaþional a constituirii unor state independente sau a desãvârºirii unitãþii lor

naþionale.

În noile condiþii create dupã Primul Rãzboi Mondial pentru România, ªcoala

Naþionalã de Poduri ºi ªosele din Bucureºti, în anul 1920, acceptã în fapt necesitatea

politehnizãrii mult mai accentuate. Astfel, la 10 iunie 1920 ªcoala Naþionalã de

Poduri ºi ªosele din Bucureºti devine ªcoala Politehnicã din Bucureºti, la început

cu patru secþii (facultãþi), Construcþii, Electro-mecanicã, Mine ºi Industrialã ºi

trei subsecþiuni, Telegrafie ºi telefonie, hotarnici ºi cadastru ºi aviaþie. În anul

1923 ªcoala Superioarã de Silviculturã din Bucureºti a fost alipitã ªcolii Politehnice

din Bucureºti sub denumirea de Secþiunea Silvicã. Având în vedere întinderea

nouã a þãrii, existând condiþiile necesare, în decembrie 1920 este înfiinþatã ºi ªcoala

Politehnicã din Timiºoara. De asemenea, trebuie sã amintim cã încã înainte de

Primul Rãzboi Mondial, atât pe lângã Universitatea din Bucureºti cât ºi pe lângã

Universitatea din Iaºi existau institute care aparþineau de facultãþile de ºtiinþã ale

universitãþilor respective ºi pregãteau ingineri universitari în anumite domenii

(electrotehnicã, chimie industrialã º.a.).

Sub noua denumire de ªcoala Politehnicã din Bucureºti s-a continuat mersul

ascendent al pregãtirii inginerilor în þara noastrã. S-a ridicat nivelul examenului

de admitere. În perioada în care liceul este redus la ºapte clase în loc de opt, se

face o dublã selecþie (la intrarea în anul preparator ºi la intrarea în ºcoala

propriuzisã). Existã o elasticitate, admiþându-se ca anul preparator sã nu fie

obligatoriu. Se ajunge – prin acest procedeu – ca sã fie eliminate la vreme, din

învãþãmântul superior tehnic elementele care nu au aptitudini pentru acest

învãþãmânt. Învãþãmântul ºcolii este împãrþit în douã cicluri: învãþãmântul ºtiinþific,

adicã pregãtirea fundamentalã (matematici, fizicã, chimie, ºtiinþele naturale ºi

disciplinele tehnice comune diferitelor specializãri) ºi învãþãmântul tehnic specific

specializãrii urmate. Se renunþã la promovãrile din an în an, pe baza examenelor

de la sfârºitul anului, la susþinerea unui examen la o anumitã disciplinã în oricare

din cele trei sesiuni anuale, cu condiþia frecventãrii regulate a cursului respectiv ºi

a executãrii lucrãrilor practice aferente. Însã, examenul la un anumit curs trebuie

sã fie precedat de examenele la cursurile servind drept bazã a acelui curs. La



Ioan M. Popescu, Ioan Gr. Dumitrache648

sfârºitul primului ciclu s-a introdus un examen general de sintezã a învãþãmântului

primului ciclu. Dupã absolvirea examenelor ciclului al doilea, elevul-inginer este

admis la examenul general de diplomã, care consta în susþinerea în faþa comisiei

respective, a unui proiect sau lucrare de diplomã.

În aceastã perioadã de existenþã a ªcolii Politehnice din Bucureºti, ºcoala

ajunge sã confere titlul ºtiinþific de doctor, datoritã faptului cã aceasta avea mulþi

profesori lideri de ºcoalã, adicã vârful de piramidã în jurul cãruia sã graviteze

asistenþii ºi doctoranzii. Erau conducãtori ºtiinþifici de doctorat la care veneau ºi

doctoranzi din þãrile avansate din punct de vedere tehnologic. În plus, ºcoala avea

dotarea materialã necesarã. ªcoala dispunea de o bibliotecã bine dotatã cu cãrþile

necesare ºi cu reviste. De exemplu, era abonatã la 144 de reviste (42 române, 33

franceze, 57 germane ºi engleze ºi 8 în alte limbi). Din revistele principale pentru

inginerie, ºcoala avea toþi anii apãruþi de la început pânã în anul în care s-a prezentat

situaþia bibliotecii (1930).

În afarã de Buletinul Societãþii Politehnice moºtenit de pe timpul ªcolii

Naþionale de Poduri ºi ªosele din Bucureºti, ªcoala Politehnicã din Bucureºti

publicã începând din martie 1929 primul numãr al revistei „Bulletin de

Mathematiques et de Physique Pures et Appliquées de l’Ecole Polytechnique”, în

care urmau sã se publice conform recomandãrii colegiului de redacþie, în special,

rezultatele cercetãrilor cu caracter original ale membrilor corpului didactic al ºcolii.

La data apariþiei era cea de-a treia revistã de profil din þarã. Încã de la primul

numãr, în pofida titlului aparent limitativ, Buletinul ªcolii Politehnice din Bucureºti

a conþinut note ºi articole atât din domeniile matematicilor ºi fizicii, cât ºi din

domeniile tehnice specifice ºcolii.

În aceastã perioadã de început, nivelul ºtiinþific al publicaþiei respective se

datora contribuþiei unor personalitãþi devenite oameni de ºtiinþã de renume, precum

A. Abason, A. Avramescu, D. Barbilian (I. Barbu), A. Beleº, C. Budeanu, E.

Carafoli, N. Ciorãnescu, G.G. Constantinescu, Walton Crook, S. Froda, D. Germani,

I. Gheorghiu, M. Ghermãnescu, Harold Hilton, A. Ioachimescu, M. Manoilescu,

Gh. Mihoc, Gr. Moisil, Tr. Negrescu, C. Neniþescu, O. Onicescu, D. Pavel, D.

Pompeiu, Al. Proca, Gh. Simionescu, S. Solacolu, T. Tãnãsescu, N. Vasilescu-

Karpen, V. Vâlcovici.

Revista s-a impus repede obþinând un înalt prestigiu internaþional, fapt ce

i-a permis un bogat schimb de publicaþii cu alte ºcoli din lume sau cu academii,

edituri, biblioteci ºi alte instituþii interesate.

Continuând tradiþia stabilitã, revista ºi-a îmbogãþit permanent conþinutul ºi

ºi-a ridicat nivelul ºtiinþific contribuind la renumele instituþiei pe care o reprezenta.

De-a lungul timpului revista a apãrut sub diverse nume:

- Bulletin de Mathematiques et de Physique Pures et Appliquées de l’Ecole

Polytechnique, 1929-1940; – Buletinul Politehnicii din Bucureºti, 1941-1954; –
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Buletinul Institutului Politehnic din Bucureºti, 1955-1965; – Buletinul Institutului

Politehnic „Gheorghe Gheorghiu-Dej”, 1966-1983; – Buletinul Institutului

Politehnic din Bucureºti, 1984-1989. Dupã anul 1989 au fost mai multe variante

care nu au durat mai mult decât un an sau doi ºi, în prezent, revista apare sub

denumirea: University Politehnica of Bucharest, Scientific Bulletin (U.P.B. Sci.

Bull., Series.), Series A: Applied Mathematics and Physics; Series B: Chemistry

and Materials Science; Series C: Electrical Engineering; Series D: Mechanical

Engineering.

Revista „University Politehnica of Bucharest, Scientific Bulletin, Series”.

reprezintã cartea de vizitã a Universitãþii „Politehnica” din Bucureºti ºi are menirea

sã circule în mediile universitare din þarã ºi din strãinãtate pentru a face cunoscute

rezultatele activitãþii de cercetare ºtiinþificã a cadrelor didactice. Articolele prezen-

tate trebuie sã prezinte idei originale ale cadrelor didactice în domeniul de cercetare

ºtiinþificã în care lucreazã. Materialul trebuie prezentat în una din limbile: englezã,

francezã sau germanã. Revista este publicatã de partru ori pe an, fiecare serie.

Pe parcursul existenþei ªcolii Politehnice din Bucureºti aceasta a contribuit

cu numeroase cadre pentru a reprezenta România în organismele internaþionale

care vizau, în principal, activitãþile inginereºti din diferitele domenii în toate þãrile.

Din cele prezentate în lucrarea de faþã, rezultã cã multe dintre contribuþiile

creatorilor români s-au înscris în realizãri notabile, recunoscute ca prioritãþi pe

plan mondial. Pe primul loc s-au aflat descoperirile în domeniul exploatãrii

petrolului. Au urmat: descoperirile în industria extractivã ºi prelucrãtoare; în

industria feroviarã, cea a constucþiilor ºi în construcþia de drumuri; în metalurgie

ºi ºtiinþa materialelor; în construcþiile de maºini; în industria aeronauticã; în

energeticã, electrotehnicã ºi electronicã, în industria chimicã º.a.m.d.

Evoluþia numãrului de brevete înregistrate în România, în perioada

1906-1944, este urmãtoarea:

Subperioadele 
perioadei 1906-1944 

1906-1912 1913-1920 1921-1944 

Numărul de cereri de 
brevete 

2.791 4.567 23.948 

În anul 1938 au loc schimbãri deosebite în învãþãmântul superior tehnic din

România. În conformitate cu Legea pentru modificarea ºi completarea legilor

privitoare la învãþãmântul superior ºi special în vederea raþionalizãrii, aprobatã

prin Decretul nr. 3799 din 4 noiembrie 1938, unitãþile de învãþãmânt superior de

ingineri din diferite domenii care aparþineau de universitãþi sau de diferite ministere

au fost alipite la politehnicile înfiinþate ca unitãþi aparþinând de Ministerul Educaþiei

Naþionale.

(• 399/an) (• 571/an) (• 998/an)
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Astfel, ªcoala Politehnicã din Bucureºti a devenit Politehnica din Bucureºti

(de fapt, Politehnica Carol II din Bucureºti, pânã în toamna anului 1940) ºi a

vieþuit pânã în decembrie 1948, având ca unitãþi: – Facultatea de Construcþii

(provenitã de la ªcoala Politehnicã din Bucureºti); – Facultatea de Mecanicã ºi

Electricitate (înfiinþatã prin unirea Secþiunii de Electromecanicã de la ªcoala

Politehnicã din Bucureºti cu Institutul Electrotehnic de la Facultatea de ªtiinþe a

Universitãþii din Bucureºti, existent din anul 1912); – Facultatea de Chimie

Industrialã (provenitã din Secþiunea Industrialã a ªcolii Politehnice din Bucureºti,

unitã cu Institutul de Chimie Industrialã de la Facultatea de ªtiinþe a Universitãþii

din Bucureºti, existent din anul 1920); – Facultatea de Mine ºi Metalurgie

(provenitã din Secþiunea de Mine a ªcolii Politehnice din Bucureºti, care este

dezvoltatã); – Facultatea de Silviculturã (provenitã din Secþiunea Silvicã a ªcolii

Politehnice din Bucureºti); – Facultatea de Arhitecturã (provenitã din ªcoala de

Arhitecturã, existentã în afara ªcolii Politehnice din Bucureºti) ºi Facultatea de

Agronomie (provenitã din ªcoala de Agronomie, existentã în afara ªcolii

Politehnice din Bucureºti).

Se relevã faptul cã activitatea didacticã ºi ºtiinþificã în noua Politehnicã din

Bucureºti se desfãºoarã la acelaºi nivel ridicat ca în unitãþile din care a provenit

aceasta.

La Timiºoara ªcoala Politehnicã din Timiºoara devine Politehnica din

Timiºoara. În decembrie 1937 se hotãrãºte înfiinþarea Politehncii „Gheorghe

Asachi” din Iaºi, care îºi începe activitatea în anul universitar 1938-1939.

Politehnica din Bucureºti în ultimii patru ani de existenþã (1944-1948) ºi,

mai ales, Institutul Politehnic din Bucureºti, în perioada 1948-1989, ca ºi întregul

învãþãmânt din România, au suportat din plin ºocul instaurãrii unei societãþi

comuniste în þara noastrã, impuse de URSS.

Corespunzãtor etapelor generale ale perioadei comunismului în Republica

Popularã Românã ºi Republica Socialistã România, învãþãmântul românesc are

trei mari faze ale evoluþiei: – învãþãmântul sub dictatul modelului sovietic ºi al

luptei de clasã (instalat prin dictat începând cu anul 1948 ºi care a durat pânã la

începutul deceniului al ºaselea al secolului XX); – revenirea spre o relativã

normalitate ºi spre unele tradiþii româneºti (care a durat din anii 1962-1964 pânã

spre anii 1978-1979) ºi – intrarea din nou sub dictatul crescând al politicului, al

ideologiei ºi al unei aºazise revoluþii culturale (din anii 1978-1979 pânã în

decembrie 1989).

În prima fazã de evoluþie a învãþãmântului, începând cu anul 1944 a avut

loc prima epurare a cadrelor didactice. Astfel, în toamna anului 1944 au fost

îndepãrtaþi profesorii consideraþi colaboratori ai regimului Ion Antonescu. Ceea

ce s-a întâmplat cu ªcoala Politehnicã din Bucureºti s-a relatat mai înainte. A

doua fazã a epurãrilor a început în 4 octombrie 1947 când, sub motivarea falsã a
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economiilor bugetare ºi a pensionãrilor din oficiu, au fost suprimate pe þarã 229 de

catedre ºi conferinþe cu peste 500 de posturi didactice. De asemenea, au avut loc

epurãri în 1949-1950. În ultimele douã etape de epurãri Politehnica din Bucureºti

a suferit foarte puþin, deoarece a avut foarte puþine cadre didactice care erau

considerate ca simpatizante active ale partidelor istorice.

Din 1948 pânã în 1957 au fost îndepãrtate din funcþii didactice persoanele

încadrate anterior anului 1944. În 1950 a apãrut Hotãrârea 1003 din 10 iulie 1957

care recomanda îndepãrtarea din funcþii a cadrelor didactice care nu corespundeau

„din punct de vedere politic ºi al originii sociale”. Ca atare, în anul 1957 a venit

ºi rândul celor mai tineri, încadraþi dupã anul 1948. Ministerul Învãþãmântului ºi

Culturii, prin hotãrârea amintitã, era obligat sã ia mãsuri „pentru promovarea

cadrelor valoroase ºi pentru înlocuirea treptatã a celor rãmase în urmã faþã de

progresele ºtiinþei ºi tehnicii contemporane”. De fapt, au avut loc epurãri pentru

apartenenþa la categorii „necorespunzãtoare” (familii de chiaburi, preoþi,

intelectuali ºi funcþionari epuraþi, condamnaþi politic, foºti ofiþeri în armata regalã

etc.) În aceeaºi periodã, 1957-1958, au avut loc ºi exmatriculãri de studenþi pentru

aceleaºi motive. Institutul Politehnic din Bucureºti nu a fãcut excepþie. Majoritatea

dintre cei cãrora le erau desfãcute contractele de muncã aparþineau categoriilor

„necorespunzãtoare”, cu toate cã motivele invocate erau cu totul altele. Recrutarea

noilor cadre era dominatã, cel puþin într-o primã perioadã, de criterii politice ºi

sociale. Studenþii erau îndoctrinaþi prin trecerea într-un regim obligatoriu a unor

materii de studii precum bazele marxism-leninismului, materialismul dialectic ºi

istoric º.a. Au dispãrut sau au fost diminuate unele domenii de cunoaºtere. A avut

loc sovietizarea conþinuturilor ºi preluarea necriticã a unor programe ºi manuale,

prin izolarea completã – în primii ani ai acestei faze – de ºtinþa ºi cultura din

Occident. Se încerca sã se acrediteze ideea cã „singura ºtiinþã adevãratã” nu era

decât cea sovieticã. S-a procedat la fragmentarea excesivã a specializãrilor,

centralizarea excesivã a deciziei ºi reducerea pânã la dispariþie a oricãrei forme de

autonomie universitarã.

Este de remarcat cã multe cadre foarte bine pregãtite s-au adaptat, din diferite

motive, cum ar fi oportunismul, veleitarismul, luciditatea în faþa situaþiei politice

existente, reflexe de supravieþuire (impuse, la unii, de situaþia familialã),

convingerea existenþei unei unice opþiuni ºi, nu în ultimul rând, optimismul sau

prevalenþa spiritului datoriei profesionale. Pentru învãþãmânt aceastã atitudine a

favorizat tinerii pentru a avea dascãli foarte bine pregãtiþi. Sã nu uitãm, þara era

ocupatã ºi calea de evoluþie a acesteia era impusã de ocupant. Aceastã raliere a

universitarilor a conferit legitimitate noilor politicieni, care, din nefericire pentru

România, a condus la anihilarea rapidã a vechii elite politice. Evoluþia

politico-economicã a unei þãri nu este niciodatã optimã, dacã nu este asiguratã în

permanenþã o discuþie constructivã între putere ºi opoziþie.
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A doua fazã de evoluþie a învãþãmântului românesc în epoca comunistã de

la noi se remarcã prin revenirea spre o relativã normalitate ºi spre unele tradiþii

româneºti, acestea durând din 1962/1964 pânã spre anii 1978/1979. Instaurarea

acestei faze a avut loc dupã retragerea trupelor sovietice din România, în anul,

1958 ºi mai ales dupã „Declaraþia Partidului Muncitoresc Român din aprilie 1964”.

Astfel, presiunea pentru sovietizarea învãþãmântului a mai scãzut ºi s-au fãcut

primii paºi spre reluarea contractelor cu centrele de culturã din Europa Occidentalã.

Anii 1962/1963 sunt anii în care conducerea Partidului Muncitoresc Român

îºi dã seama cã „selecþia” prin care mergeau în învãþãmântul superior în mare

parte „bursierii sfaturilor populare ºi ai întreprinderilor” nu conducea la rezultatele

dorite pentru a continua campania de industrializare care cerea mulþi absolvenþi ai

învãþãmântului superior cu o pregãtire adecvatã. La început s-a renunþat la selecþia

amintitã pentru institutele tehnice ºi apoi pentru celelalte instituþii de învãþãmânt

superior. În aceastã perioadã cele 10 clase s-au extins la 11 ºi apoi la 12. La 13 mai

1968, Marea Adunare Naþionalã a votat cu 430 de voturi pentru ºi douã contra,

Legea nr. 11 privind „Învãþãmântul în Republica Socialistã România”. În expunerea

de motive se aratã cã în elaborarea legii s-a þinut seama de „valoroasele tradiþii

ale învãþãmântului românesc ºi experienþa înaintatã a pedagogiei universale”. Se

stabilesc ºase trepte de instruire: – învãþãmântul preºcolar (cu grãdiniþe de la trei

la ºase ani); – învãþãmântul obligatoriu de culturã generalã cu durata de 10 ani; –

învãþãmântul liceal cu durata de patru ani (clasele a IX-a ºi a X-a fiind în acelaºi

timp ºi anii I ºi II de liceu), liceele fiind de douã tipuri (de culturã generalã cu

durata de patru ani, având secþii real ºi umanist ºi de specialitate, cu durata de

patru-cinci ani cu diferite profiluri); – învãþãmântul profesional ºi tehnic, ºcolile

de maiºtri ºi cele de specializare postlicealã; – învãþãmântul superior cu durata de

la trei la ºase ani, care se desfãºoarã în universitãþi ºi institute (tehnice, padagogice

º.a.); – învãþãmântul de doctorat. Nu se plãtesc taxe de ºcolarizare, ºcoala este

separatã de bisericã, învãþãmântul este de stat, sunt elaborate de cãtre minister

manuale unice pânã la învãþãmântul superior (autorii manualelor sunt cetãþeni

români). Se acceptã ca în unele unitãþi instruirea sã se desfãºoare ºi într-una din

limbile moderne de largã circulaþie.

Pentru învãþãmântul superior se precizeazã organizarea catedrelor,

componenþa consiliilor profesorale ale facultãþilor ºi a senatului, condus de rector.

Rectorul este numit de ministerul învãþãmântului pe termen de patru ani din rândul

a trei membri ai senatului, propuºi de acesta prin vot uninominal.

Politicul se regãseºte în lege prin: – referiri la congresele ºi plenarele

Partidului Comunist Român; – recomandarea de formare a concepþiei

materialist-dialectice; – specificarea faptului cã Ministerul Învãþãmântului conduce,

îndrumã ºi controleazã întregul învãþãmânt, „realizând politica partidului ºi
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statului”; – prezenþa în consiliile profesorale ºi în senatele universitare a

reprezentantului organizaþiei Partidului Comunist Român.

Aceastã lege a condus la punerea accentului pe pregãtirea profesionalã ºi a

creat o oarecare deschidere spre þãrile din Vest. Astfel, s-au început legãturi cu

instituþiile de învãþãmânt din Europa Occidentalã ºi Statele Unite, s-a intensificat

schimbul de cãrþi ºi reviste ºi au fost reîncadraþi câþiva profesori care cu circa zece

ani înainte erau consideraþi „reacþionari” sau trecuserã prin mulþi ani de detenþie.

Urmeazã a treia etapã a învãþãmântului în care ponderea învãþãmântului

superior aparþine facultãþilor tehnice (~65%), urmate de medicinã ºi farmacie

(~11,2%), cele economice (~11,3%), universitar-pedagogicã (~10,3%) ºi cele

juridice ºi artistice (~2,2%). Noua Lege a educaþiei ºi învãþãmântului nr. 28 din 21

decembrie 1978 (publicatã în Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România”,

Partea I, anul XIX, nr. 113, marþi 26 decembrie 1978, p. 1-20) cuprinde în bunã

parte ideile ºi directivele liderului Partidului Comunist Român. Se reiau unele

idei din legea din 1960. În plus, în noua lege apare o politizare foarte accentuatã,

stipulându-se: misiunea ºcolii de a forma tineretul ºi în spiritul concepþiei

materialismului dialectic ºi istoric... al ideologiei ºi politicii Partidului Comunist

Român... însuºirea de cãtre elevi ºi studenþi a politicii ºi ideologiei Partidului

Comunist Român, a socialismului ºtiinþific etc. etc. Se repetã aceleaºi idei în mod

obsesiv. În aceastã lege se face o ierarhizare a disciplinelor ºi nu lipseºte principiul

integrãrii învãþãmântului cu cercetarea ºi producþia.

Multe idei au rãmas doar enunþate. Ponderea de 2-2,5% din P.I.B. repartizatã

învãþãmântului acoperea aproape numai salariile profesorilor, bursele studenþilor

ºi cheltuielile pentru funcþionarea ºcolilor. Laboratoarele nu erau dotate,

abonamentele la revistele ºtiinþifice erau extrem de reduse ºi importul de cãrþi noi

aproape inesistent. În anul 1989 Republica Socialistã România cu 2,1% din P.I.B.

alocat învãþãmântului, ocupa ultimul loc în Europa.

La toate acestea se adãuga munca „voluntarã” obligatorie a elevilor ºi

studenþilor la strângerea recoltelor, pe ºantiere sau alte lucrãri. Aceste activitãþi

erau mai importante, scurtând din durata învãþãmântului. Începând cu anii

1983-1984 în aproape o treime din sãlile de curs, de seminar ºi laboratoare

temperatura era, în cel mai bun caz de (12-14)°C. De la an la an începând cu anii

1983-1984 situaþia alimentarã s-a deteriorat în permanenþã. S-au întrerupt legãturile

ºi schimburile cu alte þãri, s-a întrerupt primirea de cãrþi ºi reviste datoritã reducerii

fondurilor an de an.

Este de remarcat faptul cã în aceºti ani ai comunismului, în România, elevii

ºi studenþii au învãþat ºi s-au remarcat. Profesorii rãmaºi din ºcoala tradiþionalã au

fost aproape majoritari în prima fazã de evoluþie a învãþãmântului (1948-1962/

1963). Aceºtia, prin modul de a acþiona, au recrutat noi cadre astfel încât proporþia

profesorilor cu vocaþie ºi pregãtire solidã din totalul corpului didactic este
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importantã. Scãderea acesteia a început cu anul 1977 de când orice promovare în

învãþãmântul superior era avizatã, obligatoriu, de organele Partidului Comunist

Român. Din nefericire, proporþia respectivã a scãzut ºi mai mult dupã 1989 când

au fost promovaþi mulþi necorespunzãtori, care s-au considerat ca neîndreptãþiþi

pânã atunci. Într-adevãr, înainte de 1989 au existat cadre didactice care nu au fost

promovate deºi meritau, dar nu în numãr atât de mare care a fost constatat – mai

ales – în ultimul deceniu al secolului XX în învãþãmântul superior din România.

În ansamblu, în cei 45 de ani de comunism, puterea politicã instalatã la 6

martie 1945 ºi consolidatã pânã în 1948 a reuºit sã controleze toate funcþiile

învãþãmântului: crearea de cadre specializate, formarea ºi recrutarea elitelor,

instituþionalizarea cercetãrii etc. Impunând o activitate pentru aceste acþiuni în

spiritul „luptei de clasã”, an de an a avut loc în prima etapã o deteriorare a

învãþãmântului. Astfel, ceea ce au realizat înaintaºii noºtri care au adus România

în rândul þãrilor lumii civilizate din 1818 pânã în 1944 ºi chiar la egalitate cu

aceste þãri începând de la sfârºitul secolului al XIX-lea ºi începutul secolului XX,

s-a nãruit încetul cu încetul în cei 45 de ani de comunism.

Dupã anul 1989, în ultimii ani de existenþã a Institutului Politehnic din

Bucureºti, 1990-1992, nu s-a îmbunãtãþit situaþia învãþãmântului în privinþa calitãþii.

Studenþii au contestat multe cadre didactice, în special pentru cã erau severe.

Aproape cã nu avem situaþii în care cadrele didactice sã fi fost contestate pentru cã

nu corespundeau profesional. Faþã de unele cadre didactice care au avut înainte de

1989 o comportare necorespunzãtoare, dictatorialã, au avut dreptate.

În 1990 ºi 1991, experþi din þãrile Europei Occidentale au analizat

învãþãmântul superior tehnic din România, cãruia i-au gãsit douã lipsuri esenþiale:

– o pregãtire fundamentalã precarã ºi – o pregãtire practicã aproape inexistentã.

Dupã transformarea Institutului Politehnic din Bucureºti în Universitatea

„Politehnica” din Bucureºti (noiembrie 1992) s-a acþionat contrar, adicã, pregãtirea

fundamentalã a scãzut ºi mai mult, iar pregãtirea practicã aproape a dispãrut. Aceasta

se datoreazã ºi faptului cã dupã 1990 numãrul cadrelor didactice care au devenit

profesori a crescut foarte mult, majoritatea neavând opera corespunzãtoare. De

fapt, pe lângã reparaþiile care au avut loc faþã de unele cadre didactice nepromovate

datoritã politicii Partidului Comunist Român, s-au strecurat de 5-10 ori mai mulþi

care erau necorespunzãtori.

Privind însã lucrurile din punct de vedere al evoluþiei învãþãmântului superior

tehnic în lume, constatãm cã învãþãmântul superior tehnic din România a încetinit

pasul dezvoltãrii încã din deceniul al ºaptelea al secolului XX. Încã din ultima

parte (1946-1973) a celei de-a doua revoluþii industriale (1873-1973), spre sfârºitul

acesteia, se constatase cã dezvoltarea ºtiinþei ºi tehnicii a condus la o creºtere

exponenþialã a descoperirilor în toate domeniile, iar activitatea modernã din
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inginerie s-a generalizat ca o activitate pe proiecte la care participã ingineri din

mai multe specializãri. În plus, invenþiile care conduc la noi tehnologii sunt strâns

legate de descoperirile ºtiinþifice, noii inventatori având atât o pregãtire ºtiinþificã

de vârf cât ºi o pregãtire tehnicã ºi tehnologicã avansatã. Pentru a avea astfel de

cadre, elite, þãrile avansate tehnologic ºi nu numai ºi-au reorganizat învãþãmântul

superior tehnic. Astfel, în momentul de faþã existã în þãrile lumii învãþãmânt superior

de ingineri de concepþie ºi învãþãmânt superior de ingineri de exploatare. Aceastã

organizare dãinuie în Europa Occidentalã, Statele Unite, Japonia ºi Canada din

anii 1955-1965, în Federaþia Rusã din anii 1970-1980 (când aceasta fãcea parte

din fosta URSS), în þãrile de la Viºegrad (Cehia, Polonia ºi Ungaria) din anii

1980-1982 ºi în China ºi India din ultimul deceniu al secolului XX acest învãþãmânt

s-a generalizat. În România ºi în momentul de faþã (2010), învãþãmântul superior

tehnic este tot un învãþãmânt de mase, aºa cum a fost croit de societatea comunistã

instauratã în anii 1945-1948 ºi menþinutã prin dictatura proletariatului pânã în

1989. Nu trebuie sã ne mire faptul cã în România ultimilor 20 de ani nu s-au prea

întâlnit întreprinzãtori autohtoni. Dacã vom compara evoluþia economico-socialã

a României în cei 20 de ani dintre cele douã rãzboaie mondiale cu evoluþia

economico-socialã a acesteia în cei 20 de ani dintre 1990 ºi 2010, ne dãm seama

de rolul elitelor. Este necesar sã înþelegem pe deplin faptul cã o þarã înainteazã

numai dacã îºi formeazã, îºi foloseºte ºi îºi respectã elitele. Pânã nu vom avea o

clasã politicã sã înþeleagã (ºi nu doar sã afirme demagogic ca în comunism) cã

învãþãmântul bine organizat ºi intens susþinut este motorul progresului unei þãri,

ne vom zbate în continuare în sãrãcie. Nu vom ajunge la niciun progres dacã vom

continua cu obiceiul care s-a instaurat în timpul comunismului ca valorile sã fie

declarate, în loc de a fi evaluate.

În concluzie, la peste 20 de ani de la evenimentele din anul 1989,

învãþãmântul din România a devenit mai slab ºi decât cel din timpul regimului

comunist. România, care înainte de anii 1944-1948 se situa printre þãrile cu un

învãþãmânt apreciat atât de vecinii noºtri cât ºi de þãrile dezvoltate tehnologic, în

anul 2010 se situeazã printre ultimele þãri din Uniunea Europeanã. Cauza principalã

constã în faptul cã nu a existat orientarea politicã necesarã pentru a edifica un

învãþãmânt corespunzãtor. Dupã anul 1989 au ajuns la conducerea þãrii oameni

politici mediocri, comparabili cu cei din perioada comunistã. Faptul cã nici mãcar

nu s-au interesat cum este învãþãmântul în alte þãri pentru a se inspira în organizarea

învãþãmântului de la noi este specific celor cu o pregãtire mediocrã. Iatã ce spunea

unul dintre cei mai buni organizatori ai învãþãmântului superior tehnic din România,

inginerul ºi profesorul Gheorghe I. Duca (director al ªcolii Naþionale de Poduri ºi

ªosele din Bucureºti, în perioada 1 aprilie 1881-1 aprilie 1888): „Când cineva nu

ºtie (cazul ignorantului) el tace ºi cautã sã înveþe; când cineva crede cã ºtie (cazul
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mediocrului) ºi nu are conºtiinþã de ignoranþa sa, el comite cu siguranþã greºelile

cele mai stranii; e mult mai greu a rectifica cunoºtinþa greºitã decât de a dobândi

cunoºtinþe noi”.

La sfârºit cãutãm sã exemplificãm care sunt diferenþele esenþiale dintre

învãþãmântul superior tehnic din România ºi cel din þãrile din UE (atât cele

dezvoltate din punct de vedere tehnologic cât ºi cele care au ales o cale consideratã

bunã pentru a se dezvolta tehnologic). Am amintit cã în anul 1990 experþi ai U.E.

au analizat învãþãmântul superior tehnic din România ºi au arãtat care sunt cele

douã mari tare ale acestuia: – dã o pregãtire fundamentalã foarte mult redusã

subiecþilor ºi – activitatea practicã pentru cei pregãtiþi sã devinã ingineri lipseºte

aproape cu desãvârºire.

În þãrile dezvoltate din punct de vedere tehnologic planurile de învãþãmânt

pentru învãþãmântul superior tehnic au o structurã dictatã de: – dezvoltarea ºtiinþei

ºi tehnicii care a condus la creºterea exponenþialã a descoperirilor în toate domeniile;

– activitatea modernã în inginerie care este, în general, o activitate pe proiecte la

care participã ingineri din mai multe specializãri ºi timpul pentru studiile superioare

este limitat, fiind impus din punct de vedere economic.

Prin pregãtirea fundamentalã a unui inginer se înþelege sã primeascã

cunoºtinþe în domeniul matematicã ºi statisticã, domeniul ºtiinþelor naturii – fizicã,

chimie ºi biologie –, domeniul corespunzãtor ºtiinþelor tehnice comune ingineriei

– materiale, mecanicã tehnicã, termodinamicã tehnicã, electrotehnicã ºi

electronicã, tehnica mãsurãrii, comanda ºi reglarea automatã, informaticã tehnicã,

dezvoltare ºi proiectare –, precum ºi legislaþie (standardizare, drept ºi legislaþie în

þara de pregãtire, sistemul brevetelor de invenþie în þara de pregãtire ºi economia

întreprinderii). Datele privind programele analitice ale disciplinelor respective sunt

date în „Hütte – Manualul inginerului, Fundamente” (traducere din limba germanã

dupã ediþia a 29-a), Editura Tehnicã, Bucureºti, (1995). Acest manual referitor la

pregãtirea fundamentalã a inginerului, care conþine lecþiile în mod succint, îºi are

începuturile în anul 1856 ºi din 1908 (la ediþia a 20-a a lucrãrii) are titlul generic,

în prezent consacrat „HÜTTE”. În limba românã a apãrut prima versiune în anul

1947 (retipãritã în anii 1949 ºi 1951) dupã ediþia a 27-a germanã ºi a doua versiune

în anul 1995 dupã ediþia a 29-a germanã (apãrutã în 1989). Manualul apare la un

interval de 5-15 ani pentru a menþine informate la zi (ºi pe aceastã cale) instituþiile

de învãþãmânt superior tehnic din lume asupra diferitelor schimbãri esenþiale care

au loc de-a lungul timpului în pregãtirea fundamentalã a inginerilor.

Pregãtirea practicã a studenþilor care devin ingineri are loc în laboratoarele

didactice ºi de cercetare ºtiinþificã ale instituþiilor de învãþãmânt superior tehnic pe

care le urmeazã, iar în timpul vacanþei de varã printr-o practicã de cel puþin douã

luni în diferite întreprinderi sau institute de cercetare în domeniile inginereºti.
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Ce s-a întâmplat în Universitatea „Politehnica” din Bucureºti ºi în tot

învãþãmântul superior tehnic din România, în urma analizei acestui învãþãmânt în

anii 1991-1992 de cãtre experþi ai U.E., ale cãror observaþii le-a amintit mai înainte?

Este adevãrat cã schimbãrile trebuiau fãcute prin lege de la minister. Miniºtri

care s-au perindat la conducerea Ministerului Educaþiei Naþionale din 1990 pânã

în 2010 au privit acest învãþãmânt superior tehnic ca un învãþãmânt care merge

foarte bine, menþinându-i aproximativ aceleaºi cifre de ºcolarizare, producþia anualã

menþinându-se la circa 9 ingineri la 10.000 de locuitori, þãrile dezvoltate tehnologic

din U.E. având o producþie anualã de (1-1,5) ingineri la 10.000 de locuitori.

Unitãþile de învãþãmânt superior tehnic din România, având rezultatul analizei

efectuate de experþi U.E. în 1991-1992, în care se recomanda îmbunãtãþirea

pregãtirii fundamentale ºi trecerea la pregãtire practicã necesarã exercitãrii meseriei

de inginer, au procedat exact invers: au redus ºi mai mult pregãtirea fundamentalã,

iar pregãtirea practicã este inexistentã.

O propunere de nouã paradigmã în educaþia inginereascã poate fi condensatã

în „concepte + raþionamente = aplicaþii”. În acest sens, inginerul se formeazã punând

accent pe trei piloni:

a) Însuºirea conceptelor de bazã ale ºtiinþelor inginereºti fundamentale, a

semnificaþiei noþiunilor utilizate ºi identificarea corectã a principiilor fundamentale

în orice categorie de probleme. Educaþia personalizatã, adaptatã la specificul fiecãrui

student, devine posibilã prin utilizarea platformelor informatice cu prezentarea/

explicarea/aprofundarea conceptelor pe diverse niveluri de complexitate/

generalitate ca suport de curs.

b) Creºterea capacitãþii de a dezvolta raþionamente corecte ºi complete, care

sã combine inovativ conceptele pentru soluþionarea problemelor concrete. Este esenþial

pe termen lung ca inginerul sã fie antrenat pentru a dezvolta raþionamente proprii ca

alternativã la cãutarea unor reþete prefabricate pentru probleme deja soluþionate. Acest

proces nu exclude studierea soluþiilor considerate clasice, dar aceastã etapã trebuie

însoþitãde analiza criticã în vederea identificãrii modalitãþilor de construire a unui

raþionament. Gândirea inginereascã a fost de-a lungul timpului probabil atributul cel

mai valoros care a atras respectul ºi preþuirea pentru profesia de inginer.

c) Soluþionarea unor aplicaþii complexe, atât prin lucru individual cât ºi în

echipã, trebuie sã valorifice înþelegerea profundã a conceptelor ºi utilizarea lor în

raþionamente. Înþelegerea soluþiilor la probleme practice este intrinsec legatã atât

de aplicaþiile de laborator (care oferã perspectiva inegalabilã asupra fenomenelor

fizice) cât ºi de practica în cadrul unor agenþi economici (care oferã legãtura directã

cu realitatea inginereascã, ºi motiveazã reluarea ciclului de însuºire a conceptelor

ºi de exersare a raþionamentelor).

În acest mod profesia de inginer a fost redusã substanþial în conþinut,

învãþãmântul de masã (învãþãmântul unitar în uniformitate), moºtenit de la societatea

comunistã, a eliminat individualizarea pregãtirii superioare a inginerului (care nu

poate avea loc decât într-un învãþãmânt unitar în diversitate sau învãþãmânt
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diferenþiat care sã þinã seama de aptitudinile spirituale înnãscute ale subiecþilor).
Astfel, ºi în momentul de faþã (2010), Universitatea „Politehnica” din Bucureºti se
aflã în situaþia în care cei care puteau deveni elite inginereºti sunt înecaþi în grãmada
de mediocri, învãþãmântul de inginerie de la noi fiind un învãþãmânt pentru un
singur tip de minte.

Ingineria reprezintã un domeniu care se adapteazã rapid la cunoºtinþe noi,
tehnologii noi ºi la cerinþele societãþii, având un aport decisiv la dezvoltarea
civilizaþiei umane.

Noua economie bazatã în esenþã pe inovare ºi creativitate impune noi
modalitãþi de selecþie ºi transmitere a cunoºtinþelor, de transpunerea acestora în
abilitãþi ºi capacitãþi de rezolvare de probleme noi.

Diferenþierea prin aptitudini ºi abilitãþi de a concepe ºi realiza produse
inovative impune, în contextul evoluþiei ICT ºi a mijloacelor de învãþare, formarea
personalitãþii ºi dezvoltarea spiritului inovativ gestionând eficient cunoºtinþele ºi
abilitãþile individuale.

În contextul evoluþiei rapide a ºtiinþei ºi tehnologiei, adaptarea rapidã la
cerinþele unor noi provocãri impune o pregãtire profesionalã continuã coordonatã
intens cu însuºirea unor cunoºtinþe din domenii ca psihologia, sociologia, economia,
management ºi legislaþie. Astfel, inginerul devine o personalitate complexã, uºor
adaptabilã la cerinþele societãþii, cu un pronunþat caracter antreprenorial, cu o
realã capacitate inovativã, flexibil în gândire ºi acþiune.

În secolul al XXI-lea, mai mult ca oricând, se impune o regândire a educaþiei
inginereºti ºi o reconsiderare a profesiei de inginer, o recunoaºtere a rolului acestuia
în asigurarea cadrului dezvoltãrii societãþii bazatã pe cunoaºtere ºi inovare.

Într-o societate ºi economie în bunã parte digitalã în care paradigma “Cyber
- Physical - Systems” joacã un rol esenþial pentru evoluþia umanitãþii, inginerului
îi revin misiuni specifice de concepþie, dezvoltare, implementare ºi înþelegere a
unor sisteme complexe în care procesele sunt parte integrantã a lumii “Cyber”, în
care calculatoarele, comunicaþiile, controlul fac parte din activitatea cotidianã,
revoluþia post - industrialã (informaticã) având rolul esenþial.

Este momentul regândirii formarii viitoarelor generaþii de ingineri chemaþi
sã înþeleagã ºi sã contribuie la rezolvarea marilor provocãri ale secolului al XXI-lea.

Este momentul sã se înþeleagã rolul ºi importanþa profesieimde inginer într-o
economie bazatã pe inovare ºi creativitate, rolul ingineriei pentru dezvoltarea
economiei ºi societãþii în ansamblul ei.

O þarã fãrã ingineri capabili, fãrã o industrie proprie este sortitã sã fe
transformatã în piaþã de desfacere fãrã a se dezvolta, fãrã a asigura creºterea
nivelului de trai al populaþiei, fãrã a asigura o participare activã la crearea de
produse ºi procese competitive.

Inginerii sunt creatorii civilizaþiei, iar omenirea trebuie sã le fie
recunoscãtoare pentru contribuþiile aduse la evoluþia societãþii.

Viitorul omenirii presupune o conlucrare eficientã a tuturor profesiilor, iar

inginerii sunt chemaþi atât în faza de concepþie, cât ºi mai ales în faza aplicativã.
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DIRECTORII ªI RECTORII ªCOLILOR
DE INGINERIE, DE LA „ªCOALA

ACADEMICEASCÃ PENTRU ªTIINÞELE
FILOSOFICEªTI ªI MATEMATICEªTI”,

ÎNFIINÞATÃ ÎN ANUL 1818, DE GHEORGHE
LAZÃR, LA UNIVERSITATEA „POLITEHNICA”

DIN BUCUREªTI

DIRECTORI
1. Gheorghe LAZÃR, 24 martie 1818 - mai 1822. Nãscut în 1779 la Avrig,

pe valea superioarã a Oltului în Transilvania, dintr-o familie de þãrani. A fost

remarcat din întâmplare de cãtre baronul Samuel Brukenthal, guvernatorul austriac

al Transilvaniei, fiind trimis la Viena unde a fãcut studii superioare de drept,

inginerie ºi teologie.

A înfiinþat în anul 1818, la Mânãstirea Sfântul Sava din Bucureºti, unde era

Academia Domneascã din Þara Româneascã, o ºcoalã profilatã pe cursuri

începãtoare, medii ºi superioare, în limba românã, în cadrul cãreia a funcþionat o

grupã specialã pentru ingineri hotarnici. ªcoala respectivã, înfiinþatã în anul 1818,

a fost prima ºcoalã în limba românã din cadrul Academiei Domneºti de la

Mânãstirea Sfântul Sava ºi se numea:

I. ªCOALA ACADEMICEASCÃ PENTRU ªTIINÞELE FILOSOFICEªTI

ªI MATEMATICEªTI

– În timpul Revoluþiei lui Tudor Vladimirescu din anul 1821, ºcoala
este întreruptã timp de trei luni (martie, aprilie ºi mai 1821).

Descurajat de anarhia de dupã evenimentele din 1821 - 1822 ºi grav bolnav,

Gheorghe Lazãr s-a întors în satul sãu natal, unde avea sã moarã la 17 septembrie

1823, la vârsta de numai 44 ani.

2. Ion HELIADE - RÃDULESCU, mai 1822 - iulie 1828.

Nãscut în anul 1802 la Târgoviºte. A studiat la Academia Domneascã de la

Mânãstirea Sfântul Sava din Bucureºti, la ªcoala greceascã ºi apoi la ªcoala lui

Gheorghe Lazãr, devenind în anul 1820 ajutorul acestuia, iar dupã plecarea lui

Lazãr, conducãtorul ºcolii.



Ioan M. Popescu, Ioan Gr. Dumitrache660

Împreunã cu Dinicu Golescu (logofãt în Muntenia, cãrturar român) a înfiinþat

„Societatea Literarã” (1827). A editat în 1829, la Bucureºti, „Curierul românesc”,

prima gazetã româneascã, iar mai târziu „Adaos literar”, „Gazeta Teatrului

Naþional” (1835 - 1836), „Muzeul Naþional” (1836 - 1837), „Curier de ambe

sexe” (1837 - 1846); împreunã cu I. Câmpineanu ºi alþii a înfiinþat în 1833

„Societatea filarmonicã”.

Începând cu anul 1836 se afirmã politic, mai ales în timpul revoluþiei din

anul 1848 ºi în anii exilului (1849 - 1858). Este membru fondator al Societãþii

Academice ºi primul preºedinte al ei. De fapt, este vorba de Societatea Literarã

Românã (înfiinþatã la 1 aprilie 1866), devenitã în 1867 Societatea Academicã

Românã, iar în 1879 Academia Românã, care existã ºi azi. Academia Românã a

avut denumirea de Academia Republicii Populare Române în intervalul de timp

1948 - 1966 ºi de Academia Republicii Socialiste România în perioada 1966 -

1990.

Ion Heliade - Rãdulescu a decedat în anul 1872.

– În perioada iulie 1828 - 1 noiembrie 1831, ªcoala de la Mânãstirea

Sfântul Sava este închisã trei ani ºi patru luni datoritã diferitelor molime

(ciuma ºi holera), Rãzboiului ruso-turc (1828 - 1829) ºi noii organizãri a

Principatelor Române (Moldova ºi Þara Româneascã) aflate sub ocupaþie

turceascã (Imperiul Otoman fiind puterea suzeranã) ºi cea ruseascã (Imperiul

Rus devenind, oficial, puterea protectoare).

3. Eufrosin POTECA, noiembrie 1831 - aprilie 1832. Este nãscut în anul

1786 ºi a decedat în 1859. A urmat ºcoala greceascã de la Mânãstirea Sfântul

Sava, devenind profesor la aceastã ºcoalã în perioada 1816 - 1818. A trecut apoi la

ªcoala lui Gheorghe Lazãr de la Mânãstirea Sfântul Sava, ca ajutor al acestuia.

Între 1820 - 1825 a studiat filozofia, istoria ºi teologia la universitãþile din Pisa ºi

Paris, ca bursier al Eforiei ªcoalelor din Þara Româneascã. A adus o contribuþie

importantã la fixarea terminologiei filosofice în limba românã.

În aprilie 1832, Eufrosin Poteca a fost surghiunit egumen la Mânãstirea

Gura Motrului de cãtre Plenipotenþiarul rus Pavel Kiseleff, deoarece prin prelegerile

sale patriotice i-a iritat pe „suzeranii” turci ºi pe „protectorii” ruºi.

4. Petrache POENARU, aprilie 1832 - 1852.

Este nãscut în 1799 ºi a decedat în 1875. A studiat la Academia Domneascã

de la Mânãstirea Sfântul Sava, fiind elev al dascãlului grec C. Vardalah ºi al lui

Gheorghe Lazãr. A participat la rãscoala lui Tudor Vladimirescu, ca secretar ºi om

de încredere al acestuia. A plecat în strãinãtate în anul 1822; între 1822 ºi 1824 a

studiat, la Viena, filologia, apoi ªcoala Politehnicã la Viena ºi la Paris. A vizitat

mai multe fabrici în Franþa, unde s-a ocupat în special de poduri ºi ºosele ºi de

ridicarea planurilor. A luat parte la ridicarea hãrþii Franþei sub conducerea lui

Puissant ºi face practicã de agriculturã la moºia unui profesor. În 1831 se duce sã

viziteze industria în Anglia.
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Revine în þarã în anul 1832, unde, dupã recomandarea lui Barbu ªtirbei,

efor al ºcolilor, a fost numit de Kiseleff director al Colegiului de la Mânãstirea

Sfântul Sava ºi apoi director general al Eforiei ªcolilor Naþionale în perioada

1832 - 1848.

A fost membru al Academiei Române din anul 1870 ºi preºedinte al Societãþii

pentru învãþãtura poporului român (1872).

– În perioada 1848 - 1850 toate ºcolile din Þara Româneascã (deci ºi

ªcoala de la Mânãstirea Sfântul Sava) sunt închise, deoarece localurile acestora

au fost transformate în spitale, cazãrmi sau grajduri pentru trupele de

ocupaþie turceºti ºi ruseºti, venite sã punã capãt regimului revoluþionar din

aceastã þarã, regim care durase peste trei luni în 1848. ªcolile se deschid la 8

ianuarie 1851.

Se pare cã la Bucureºti, în clãdirile Mânãstirii Sfântul Sava, s-a înfiinþat, în

anul 1850:

II. ªCOALA DE PODURI ªI ªOSELE,

numitã, uneori, ªCOALA DE DRUMURI ªI PODURI ªI ªOSELE, cel dintâi

nucleu al unei viitoare ªcoli Politehnice. Toate ºcolile inginereºti înfiinþate ulterior

au fost, în cadrul ªcolii de Poduri ºi ªosele, opera domnitorului Barbu ªtirbei.

Prin ofisul iscãlit de Domnitorul Gheorghe Bibescu în februarie 1847, se

organizeazã Direcþia Lucrãrilor Publice cu patru compartimente (inginereascã;

lucrãri de drumuri ºi poduri; lucrãri de arhitecturã ºi lucrãri hidraulice), care trezeºte

ideea necesitãþii unui învãþãmânt ingineresc politehnic. La începutul anului 1851,

Domnitorul Barbu ªtirbei (1849 - 1856), în proiectul fãcut, prevede o „facultate

specialã de inginerie civilã”.

5. Louis Chrétien Léon LALANNE, 5 august 1852 - august 1853.

Este inginer francez, absolvent al ªcolii Naþionale de Poduri ºi ªosele din

Paris ºi membru al Academiei de ªtiinþe din Franþa. Este nãscut în 1811 ºi a decedat

în 1892 în Franþa.

În anul 1852 înfiinþeazã, þinând seama de nivelul de pregãtire existent:

III. ªCOALA DE CONDUCTORI DE LUCRÃRI PUBLICE,

în cadrul ªcolii de Poduri ºi ªosele, care a funcþionat ca ºcoalã tehnicã, pânã în

anul 1881.

Louis Chrétien Léon Lalanne, recomandat de Guvernul Franþei Domnitorului

Barbu ªtirbei, este considerat ca adevãratul întemeietor al învãþãmântului de

„ingineri” de poduri ºi ºosele în Þara Româneascã, deoarece celelalte ºcoli înfiinþate

mai înainte, n-au dat niciun rezultat serios în aceastã direcþie. Pânã la înfiinþarea

acestei ºcoli se obþineau ingineri hotarnici.
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Lalanne a depus o activitate deosebitã pentru dezvoltarea ingineriei în Þara

Româneascã: a stabilit traseul ºoselei Ploieºti - Predeal în porþiunile grele din sus

de Comarnic; a fãcut proiecte pentru porturile dunãrene, pentru oprirea inundaþiilor

Dâmboviþei, pentru asanãri ºi înfrumuseþarea Bucureºtilor º.a.

6. Emanoil CONSTANTINESCU, 23 august 1853 - septembrie 1864.

Nu s-au gãsit date în legãturã cu anul în care s-a nãscut ºi anul în care a

decedat. Emanoil Constantinescu a fost profesor de matematici la ªcoala de

Conductori de Lucrãri Publice a lui Lalanne în 1854 - 1858 ºi la prima ªcoalã de

Silviculturã din Þara Româneascã.

În aceastã perioadã a directoratului lui Emanoil Constantinescu are loc

contopirea ªcolii de Silviculturã din Bucureºti cu ªcoala de Drumuri ºi Poduri ºi

ªosele, îndrumate de acesta. Dupã contopirea acestora se pãstreazã numele de

ªcoala de Poduri ºi ªosele.

La 4 august 1862 s-a aprobat Regulamentul pentru organizarea corpului de

ingineri civili.

7. Alexandru COSTINESCU, 1 octombrie 1864 - 11 februarie 1866.

Nu s-au gãsit date în legãturã cu anul în care s-a nãscut ºi anul în care a

decedat. A fost absolvent al ªcolii Politehnice din Viena, profesor de matematici

ºi membru al Consiliului tehnic superior. Director de studii al ªcolii de Conductori

de Lucrãri Publice a fost Ioan Pavelescu.

La 1 octombrie 1864 Domnitorul Alexandru Ioan Cuza ordonã înfiinþarea:

IV. ªCOALEI DE PONÞI ªI ªOSELE, MINE ªI ARHITECTURÃ,

care dureazã un an sau cel mult doi ani.

– ªcoala de Ponþi ºi ªosele, Mine ºi Arhitecturã este închisã în perioada

februarie 1866 - octombrie 1867, cursurile pentru primii ani þinându-se la

Facultatea de ªtiinþe Fizice, Matematice ºi Naturale a Universitãþii din

Bucureºti.

La 30 octombrie 1867, prin decretul Domnitorului Carol I, se înfiinþeazã:

V. ªCOALA DE PODURI, ªOSELE ªI MINE

8. Dimitrie PETRESCU, noiembrie 1867 - 14 februarie 1868.

Nu s-au gãsit date în legãturã cu anul în care s-a nãscut ºi anul în care a

decedat. A fost licenþiat în matematici, la Paris ºi profesor la Universitatea din

Bucureºti.

În anul 1868 se înfiinþeazã:

VI. ªCOALA DE PODURI ªI ªOSELE DE CONDUCTORI

cu douã secþii: - poduri, ºosele ºi arhitecturã; - mine. Aceastã se menþine pânã în

1875. Aceasta este, de fapt, o continuare a ªcolii lui Lalanne, ªcoala de Conductori

de Lucrãri Publice, diversificatã.
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– În perioada februarie 1866 - octombrie 1867 nu a existat director al

ºcolii, deoarece cursurile s-au þinut la Facultatea de ªtiinþe Fizice, Matematice

ºi Naturale a Universitãþii din Bucureºti, în primii ani de pregãtire

fundamentalã.

9. Cãpitanul Alexandru PEIU, 6 martie 1868 - 4 octombrie 1868.

Nu se cunosc date în legãturã cu anul naºterii ºi cu anul în care a decedat,

precum ºi nici în legãturã cu studiile superioare tehnice avute. În 1865 a fost la

Paris pentru studii de artã militarã.

10. Colonelul Carol BEGHENAU (BEGENAU), 4 octombrie 1868 - 19

aprilie 1873.

A decedat în timpul în care era director (19 aprilie 1873). Nu s-au gãsit date

în legãturã cu anul în care s-a nãscut ºi cu studiile avute.

11. Alexandru POIENARU, aprilie 1873 - 7 martie 1877.

Nu se cunosc date în legãturã cu anul naºterii ºi cu anul în care a decedat,

precum ºi nici în legãturã cu studiile avute.

12. Mihail CÃPUÞINEANU, 7 martie 1877 - septembrie 1878.

Nu se cunosc date în legãturã cu anul naºterii ºi cu anul în care a decedat. A

studiat ªcoala de Arhitecturã la Paris ca bursier al Statului.

13. Mathei M. DRÃGHICEANU, septembrie 1878 - septembrie 1880.

Este nãscut în Târgoviºte la 15 mai 1844, fiind fiul pitarului Mihalache

Drãghiceanu, coleg de ºcoalã cu Ion Heliade-Rãdulescu. În 1864 s-a înscris la

Facultatea de ªtiinþe din cadrul Universitãþii din Bucureºti, pe care o absolvã în

1867. În toamna anului 1867 pleacã la Paris, unde urmeazã cursurile ªcolii de

Mine, pe care o absolvã în 1871. Se întoarce în þarã în 1872, unde lucreazã din

1874 ca inspector al salinelor, pe care le reorganizeazã. În perioada 1878 - 1880

ocupã postul de director a ªcolii de Poduri, ªosele ºi Mine, cãreia îi întocmeºte

regulamentul de funcþionare ºi pe care o reorganizeazã întãrindu-i cursurile de

mine.

În 1880 este numit, de cãtre guvernul liberal condus de Ion C. Brãtianu, la

Direcþia Studiilor ºi Exploatãrilor de Mine ale Statului. A fost membru de onoare

al Academiei Române, al Institutului Geologic al României, Societãþii Regale de

Geografie ºi Institutului Naþional Român pentru Studiul Amenajãrii ºi Folosirii

Izvoarelor de Energie. A decedat în anul 1939, la Bucureºti, având vârsta de 95 de

ani.

În unele cãrþi este evocat - în mod greºit - sub numele de Matheiu (Matei)

M. Drãghicescu.

14. Constantin M. MÃNESCU, septembrie 1880 - 1 aprilie 1881.

Nãscut în anul 1852. Nu se cunosc date în legãturã cu anul în care a decedat.

A fost primul licenþiat al facultãþii de ªtiinþe din Iaºi, în matematici. A absolvit ºi

ªcoala Naþionalã de Poduri ºi ªosele din Paris.
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15. Gheorghe I. DUCA, 1 aprilie 1881 - 1 aprilie 1888.

Este nãscut în anul 1847 ºi a decedat în 7 august 1899. A absolvit ªcoala

Centralã de Arte ºi Manufacturi din Paris. În 1881, ªcoala de Poduri ºi ªosele

devine:

VII. ªCOALA NAÞIONALÃ DE PODURI ªI ªOSELE

Gheorghe I. Duca este considerat ctitorul învãþãmântului politehnic durabil,

din Bucureºti, având ca model programele analitice ale marilor politehnici din

Occident, fapt devenit tradiþional pentru învãþãmântul ingineresc din România

pânã în anul 1948. Duca spunea: „O condiþie esenþialã de izbândã este o severitate

absolutã atât pentru conduitã cât ºi pentru studii”. Numãrul celor ce reuºeau în

anul I nu trecea de 15, iar Gheorghe I. Duca spunea: „... nimic n-ar fi mai uºor

decât a avea cel puþin 50 elevi in fiecare clasã, dar atunci ºcoala ar exista numai

de nume ºi ar deveni o fabricã de nulitãþi.”

Gheorghe I. Duca a înzestrat ºcoala cu un local propriu pentru dezvoltarea

ei ºi cu muzeele ºi laboratoarele absolut necesare pentru un învãþãmânt tehnic

serios.

A fost preºedinte al Societãþii Politehnica ºi din 1888 pânã a decedat (7

august 1899) a fost director general al C.F.R.

16. Scarlat VÂRNAV, 1 aprilie 1888 - 1 ianuarie 1892.

Este nãscut în anul 1851 la Iaºi ºi a decedat în anul 1919, la Constanþa. A

absolvit ªcoala Centralã de Arte ºi Manufacturi din Paris. A fost preºedinte al

Societãþii Politehnica ºi director general al Regiei Monopolurilor Statului. În

1902-1904 ºi 1907-1909 a fost prefect al judeþului Constanþa.

Scarlat Vârnav a reuºit sã punã ªcoala Naþionalã de Poduri ºi ªosele pe

picior de egalitate cu marile ºcoli din strãinãtate. La concursul de admitere în

Diviziunea preparatoare ºi în Anul I nu a admis decât absolvenþii de liceu cu

bacalaureat, ridicând nivelul cultural al absolvenþilor.

Demisioneazã în ziua de 1 ianuarie 1892, propunându-i-se un loc de deputat,

pe care nu-l putea ocupa ca funcþionar al Statului.

17. Constantin STURZA, 1 ianuarie 1892 - 2 iulie 1899.

Este nãscut în anul 1855 ºi a decedat în 2 iulie 1899 când era director. Era

absolvent al ªcolii Centrale de Arte ºi Manufacturi din Paris. Trimite profesori de

fizicã ºi de chimie în strãinãtate pentru a studia organizarea laboratoarelor la nivelul

progreselor ºtiinþei.

În 1895 a încercat înfiinþarea societãþii „Asociaþiunea Amicalã a Absolven-

þilor ªcolii Naþionale de Poduri ºi ªosele”, sub preºedenþia de onoare a lui Gheorghe

Duca, care numãra 159 membri, dar care nu a dãinuit decât foarte puþin.

18. Grigore CERCHEZ, 2 iulie 1899 - 12 august 1899.

Dupã decesul lui Constantin Sturza, i se încredinþeazã direcþiunea ºcolii lui

Grigore Cerchez, în mod provizoriu. Este nãscut în anul 1850 ºi a decedat în
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1927. A absolvit ªcoala Centralã de Arte ºi Manufacturi din Paris. A fost director

general al Poºtelor, Telegrafelor ºi Telefoanelor. Ca inginer ºi arhitect a fost unul

dintre adepþii ºi susþinãtorii curentului de afirmare a specificului naþional în arhi-

tecturã. În perioada 1876-1879 a ocupat funcþia de Inginer ªef al oraºului

Bucureºti. A avut ca lucrãri semnificative: Palatul Institutului de Arhitecturã, Banca

Naþionalã a României (filiala Brãila), Faþada Muzeului Naþional „Grigore

Antipa” º.a.

19. Constantin M. MIRONESCU, 12 august 1899 - 1 1prilie 1915.

Este absolvent al ªcolii Naþionale de Poduri ºi ªosele din Paris. Nu se cunosc

date în legãturã cu anul în care s-a nãscut ºi cu anul în care a decedat. În iulie

1914, o comisie, din care a fãcut parte ºi Constantin M. Mironescu, aceasta fiind

condusã de Ministrul Lucrãrilor Publice, Constantin Angelescu, întocmeºte un

proiect de Regulament pentru înfiinþarea unei ªcoli Politehnice în locul ªcolii

Naþionale de Poduri ºi ªosele, care, datoritã Primului Rãzboi Mondial, se aplicã

în anul 1920. În 1905, Constantin M. Mironescu elaboreazã un nou regulament al

ºcolii, care rãmâne în vigoare pânã în 1920. În anul 1909 s-au recrutat, pentru

prima datã, asistenþi la cursurile de proiecte ºi lucrãri, pentru o mai bunã ajutorare

a elevilor, pentru control ºi pentru susþinerea proiectelor, obligaþiuni pe care

profesorii nu le mai puteau împlini singuri, în urma creºterii numãrului elevilor.

În anul 1907 înfiinþeazã ªcoala de Conductori, independentã de ªcoala

Naþionalã de Poduri ºi ªosele. C.M. Mironescu a demisionat în ziua de 1 aprilie

1915, pentru a-ºi reglementa drepturile la pensie.

20. Emil BALABAN,1 aprilie 1915 - 1 octombrie 1918.

Este nãscut în anul 1857 ºi a decedat în 1921. A absolvit ªcoala Naþionalã

de Poduri ºi ªosele din Paris.

– În octombrie 1916 nu s-au deschis decât cursurile Anului preparator,

cu elevi sub etatea de 21 de ani. Cursurile au fost reluate în primãvara anului

1918 când au început preliminariile pentru pace.

În timpul directoratului lui Emil Balaban s-a trecut de la numirea profesorilor

de cãtre Ministerul Lucrãrilor Publice la recrutarea acestora prin concurs. Astfel,

Regulamentul din 21 aprilie 1915 cerea candidaþilor sã-ºi declare titlurile ºi

lucrãrile, pe care le examina o Comisie de trei profesori, iar recomandarea se

fãcea de Consiliul Profesoral pe baza raportului Comisiei, putându-se recomanda

ºi în afarã de candidaþi, personalitãþi binecunoscute în lumea ºtiinþificã ºi tehnicã.

Ministrul putea trece peste avizul Consiliului Profesoral dacã nu erau respectate

prevederile Regulamentului, amânând ocuparea catedrei cu un an.

La 3 martie 1919 Consiliul Profesoral al ªcolii Naþionale de Poduri ºi ªosele,

decide: „Sã se admitã principiul ca la intrarea în ºcoalã candidaþii de sex feminin

sã fie luaþi în considerare în aceleaºi condiþiuni ºi cu aceleaºi drepturi ca ºi

candidaþii masculini”.
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21. Nicolae VASILESCU-KARPEN, 21 august 1918 - 15 noiembrie 1918.

În aceastã perioadã a fost director suplinitor. Este nãscut în 1870 la Craiova

ºi a decedat în 1964 la Bucureºti. A absolvit ªcoala Naþionalã de Poduri ºi ªosele

din Bucureºti în anul 1891, ca ºef de promoþie. Îºi completeazã studiile la Paris,

unde absolvã ªcoala Superioarã de Electricitate (în 1901), Facultatea de ªtiinþe

(în anul 1902, cu certificate de fizicã generalã, fizicã industrialã, mecanicã ºi

chimie), iar în anul 1904 îºi trece doctoratul în fizicã la Sorbona cu o tezã de

doctorat privind efectul magnetic al corpurilor electrizate în miºcare. Între 1901 -

1902 este conferenþiar de Electrotehnicã la Universitatea din Lille, Franþa. În 1905

revine în þarã ºi predã Electricitatea ºi Electrotehnica la ªcoala Naþionalã de Poduri

ºi ªosele din Bucureºti ºi la urmaºele acesteia ªcoala Politehnicã din Bucureºti ºi

Politehnica din Bucureºti, pânã în 1940 când se pensioneazã.

22. Emil BALABAN, 15 noiembrie 1918 - 1 octombrie 1919.

Revine de drept director la 15 noiembrie 1918, deoarece, la Iaºi, în 1918, a

fost scos la pensie din oficiu pe ziua de 1 octombrie 1918, cu un concediu anticipativ

de 40 zile. Astfel, din luna august 1918, Nicolae Vasilescu-Karpen a suplinit

directoratul. Revenirea ca director a lui Emil Balaban a fost posibilã deoarece

s-au anulat actele Parlamentului din Iaºi, anume, Decretul - Lege din 5 noiembrie

1918, care prevedea scoaterea la pensie la etatea de 52 ani a inginerilor din Corpul

Tehnic al Statului.

23. Grigore CERCHEZ, 1 octombrie 1919 - 10 februarie 1920.

Revine a doua oarã ca director pentru patru luni ºi zece zile.

24. Nicolae VASILESCU-KARPEN, 10 februarie 1920 - 1 decembrie 1938.

Nicolae Vasilescu-Karpen elaboreazã proiectul de lege pentru transformarea

ªcolii Naþionale de Poduri ºi ªosele în ªcoala Politehnicã. Astfel, prin Decretul -

Lege dat de regele Ferdinand I, la 10 iunie 1920 ia fiinþã:

VIII. ªCOALA POLITEHNICÃ DIN BUCUREªTI,

din octombrie 1920 rãmânând sã continue programul ªcolii Naþionale de Poduri

ºi ªosele numai elevii din anii III ºi IV, ceilalþi fiind repartizaþi, dupã cererea lor,

în secþiunile ªcolii Politehnice: Construcþii, Electromecanicã, Mine ºi Industrialã.

În anul 1923 ªcoala Superioarã de Silviculturã a fost alipitã ªcolii Politehnice,

constituind Secþiunea Silvicã.

În afarã de cele cinci secþiuni, mai erau trei subsecþiuni: Telegrafie ºi

Telefonie, Ingineri hotarnici ºi cadastru, Aviaþie.

RECTORI

În anul 1938, în decembrie, ca urmare a legii din anul 1937 de instruire a

inginerilor numai la politehnici, ia fiinþã
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IX. POLITEHNICA DIN BUCUREªTI,

care are urmãtoarele facultãþi: Facultatea de Construcþii, Facultatea de

Electromecanicã Facultatea de Mine ºi Metalurgie, Facultatea de Chimie

Industrialã, Facultatea de Silviculturã, Facultatea de Agronomie ºi Facultatea de

Arhitecturã. Aceste facultãþi provin din secþiunile ªcolii Politehnice din Bucureºti,

la care s-au alipit în 1938 - 1939, Institutul Electrotehnic de pe lângã Facultatea

de ªtiinþe a Universitãþii din Bucureºti, Institutul de Chimie Industrialã de pe

lângã Facultatea de ªtiinþe a Universitãþii din Bucureºti, ªcoala de Agriculturã din

Bucureºti ºi ªcoala de Arhitecturã din Bucureºti.

În timpul dictaturii regale a lui Carol al II-lea, 1938 - 1940, Politehnica din

Bucureºti a purtat numele de Politehnica Carol al II-lea din Bucureºti.

25. Nicolae VASILESCU-KARPEN, 1 decembrie 1938 - 9 octombrie 1940,

când a fost pensionat. A fost membru al Academiei Române din anul 1922.

26. Eugen CHIRNOAGÃ, 9 octombrie 1940 - 27 ianuarie 1941.

Este nãscut în 1891 (comuna Poduri, judeþul Bacãu) ºi a decedat la 14 iunie

1965. A absolvit Facultatea de Fizico - Chimie a Universitãþii din Bucureºti. A

studiat trei ani în Anglia unde a devenit doctor în fizicã - chimie. A fãcut cursuri

de specializare în Suedia la Universitatea Upsala. A fost membru marcant al

Miºcãrii Legionare (Partidul Totul pentru Þarã), fiind înlãturat din învãþãmânt la

17 mai 1945 de Comisia de Epurare care a început sã funcþioneze în toamna anului

1944 la Politehnica din Bucureºti. Aceastã comisie a fost formatã din: Nicolae

Ciorãnescu (rector, el însuºi epurat, pentru scurt timp, în toamna anului 1947),

Nicolae Profirii ºi Gheorghe Georgescu. A publicat mai multe studii de specialitate

în revistele Buletinul Chimiei Pure ºi Aplicate (1931); Buletinul de Matematicã ºi

Fizicã al ªcolii Politehnice din Bucureºti (1932-1936); Natura, Zeitschr (Germania)

º.a., studiind în general probleme ale catalizei.

27. Constantin C. TEODORESCU, 27 ianuarie 1941 - 13 octombrie 1944.

Este nãscut în 1892 ºi a decedat în anul 1972. A fost ºeful Catedrei de

Rezistenþa Materialelor la ªcoala Politehnicã din Timiºoara ºi rector al ªcolii

Politehnice din Timiºoara între 1934 ºi 1939. ªi-a continuat apoi activitatea la

Politehnica din Bucureºti, la Institutul de Cãi Ferate „Gheorghe Gheorghiu-Dej”

din Bucureºti ºi la Institutul Politehnic din Bucureºti.

28. Nicolae CIORÃNESCU, 13 octombrie 1944 - 21 decembrie 1945.

Este nãscut la 28 martie 1903 în comuna Moroeni, judeþul Dâmboviþa ºi a

decedat în 1957 la Bucureºti. A demisionat la 21 decembrie 1945 din funcþia de

rector. A fost licenþiat în Matematici ºi ªtiinþele Fizico - Chimice, Universitatea

din Bucureºti, 1925. Are licenþa în ªtiinþe la Sorbona, Paris, unde ºi-a susþinut ºi

teza de doctorat în matematici. A fost membru al Institutului de Matematicã al

Academiei Române (de la înfiinþare).
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29. Petre SERGESCU, 21 decembrie 1945 - 1946.

Este nãscut în 1893 la Drobeta Turnu-Severin, judeþul Mehedinþi ºi a decedat

în anul 1954 la Paris. A absolvit Facultatea de Matematici, Facultatea de Filosofie

ºi Conservatorul de Muzicã din Bucureºti. A fost membru corespondent al

Academiei Române din anul 1937. Funcþionezã ca profesor suplinitor la

Universitatea din Bucureºti ºi la ªcoala Politehnica din Bucureºti (1924) iar din

1926, ca profesor agregat, apoi titular (1930) la Catedra de Geometrie Analiticã a

Universitãþii din Cluj. Dupã Al Doilea Rãzboi Mondial s-a transferat ca profesor

la Politehnica din Bucureºti. A publicat peste 160 de lucrãri ºi memorii. În Franþa

a predat la Paris ºi Poitièrs. A fost preºedinte al Academiei Internaþionale de Istoria

ªtiinþelor Matematice.

30. Nicolae PETRULIAN, 1946 - 21 decembrie 1948.

A fost prorector cu delegaþie de rector. S-a nãscut la 7 ianuarie 1902, în

satul Româna de lângã Balº, judeþul Olt. S-a stins din viaþã la 9 noiembrie 1983 la

Bucureºti. A absolvit ªcoala Politehnica din Bucureºti, Secþia Mine ºi Metalurgie,

în anul 1928. S-a specializat la Basel în studiul mineralelor, ca bursier al statului

român ºi în 1932 ºi-a susþinut teza de doctorat. Dupã anul 1948 a organizat învãþã-

mântul geologic din România. A fost rector al Institutului de Geologie ºi Tehnicã

Minierã din 1948 pânã în 1957. A fost membru corespondent al Academiei

Republicii Populare Române (1955) ºi a devenit membru titular în 1962 al aceluiaºi

for.

În urma Reformei învãþãmântului din 1948, efectuatã de regimul comunist

instaurat în anul 1945 în România, are loc ºi o reorganizare a învãþãmântului

superior tehnic, devenind continuatori ai Politehnicii din Bucureºti, mai multe

instituþii de învãþãmânt ingineresc, principala fiind:

X. INSTITUTUL POLITEHNIC DIN BUCUREªTI

care, iniþial, avea patru facultãþi: Facultatea de Mecanicã, Facultatea de

Electrotehnicã, Facultatea de Chimie Industrialã ºi Facultatea de Textile.

31. Lazãr STOICESCU, 21 decembrie 1948 - septembrie 1950.

S-a nãscut la 5 octombrie 1901 la Ploieºti, judeþul Prahova. A decedat în

anul 1975 la Bucureºti. A absolvit ªcoala Politehnicã din Timiºoara în anul 1924.

ªi-a început activitatea în 1925 la Catedra de Termotehnicã a ªcolii Politehnice

din Timiºoara, ajungând profesor titular în anul 1941 la Politehnica din Timiºoara.

Dupã anul 1951, a fost numit ºeful Catedrei de Termotehnicã a Institutului

Politehnic din Bucureºti, funcþie deþinutã pânã în 1959, când a devenit profesor

consultant.

32. Constantin CÂRCIUMÃRESCU, septembrie 1950 - 12 martie 1951.

Nu se cunosc date în legãturã cu anul naºterii ºi anul în care a decedat. Nu

a fãcut parte din corpul profesoral al Institutului Politehnic din Bucureºti. Se pare
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cã este o încercare a regimului comunist de a da o educaþie muncitoreascã studenþilor

ºi cadrelor didactice din învãþãmântul superior, prin prezenþa unor muncitori la

conducerea instituþiilor de învãþãmânt superior. Dupã 12 martie a rãmas prorector

al Institutului Politehnic din Bucureºti.

33. ªtefan VENCOV, 12 martie (delegat)/1 mai (numit) 1951 - august 1952.

Este nãscut în anul 1899 ºi a decedat în 1955. A absolvit Facultatea de

ªtiinþe, Universitatea din Bucureºti ºi a obþinut titlul ºtiinþific de doctor la Sorbona,

Paris. Este printre semnatarii Memoriului universitarilor care cereau retragerea

din rãzboiul contra Naþiunilor Unite, adresat mareºalului Ion Antonescu, în

condiþiile în care Germania ºi aliata sa, România, pierduserã iremediabil rãzboiul.

Problema cadrelor didactice semnatare este discutatã în ºedinþa Consiliului de

Miniºtri di 21 iulie 1944, când mareºalul Ion Antonescu cere ministrului Ion

Petrovici sã-i pedepseascã pe semnatari. Acesta se eschiveazã, motivând cã ºi-au

exprimat pãrerea lor. Memoriul respectiv a fost publicat la 6 septembrie 1944 în

ziarul „România liberã”.

ªtefan Vencov a fost membru al Academiei Republicii Populare Române ºi

prim-secretar al Prezidiului Academiei Republicii Populare Române.

34. Traian NEGRESCU, august 1952 - august 1954

Este nãscut în 1900 ºi a decedat în 1960. A absolvit ªcoala Politehnicã din

Bucureºti în anul 1922, primind diploma de inginer în mine ºi metalurgie. A fãcut

o specializare în Franþa ºi în 1927 obþine doctoratul în Fizicã la Sorbona sub

conducerea profesorului Georges Urbain. Împreunã cu savanþii suedezi C.

Benedicks ºi A. Westgren, a determinat compoziþia ºi structura carburilor de crom,

lucrãrile fiind publicate în Suedia ºi Anglia.

A fost membru titular al Academiei Române.

35. Constantin DINCULESCU, august 1954 - ianuarie 1956.

Este nãscut la 23 noiembrie 1898 în oraºul Alexandria, judeþul Teleorman.

S-a stins din viaþã la 15 septembrie 1990. A absolvit cursurile ªcolii Politehnice

din Bucureºti în anul 1922, devenind inginer electromecanic. În anii Celui de-al

Doilea Rãzboi Mondial a predat ca profesor la Politehnica din Timiºoara, cursul

de Centrale electrice ºi din 1948 a fost ºeful Catedrei de Centrale ºi Reþele Electrice

a Institutului Politehnic din Bucureºti. În 23 martie 1952 a devenit membru

corespondent al Academiei Republicii Populare Române ºi în 22 ianuarie 1990

membru titular al Academiei Române.

36. Cezar PARTENI-ANTONI, ianuarie 1956 - decembrie 1956.

Este nãscut la Iaºi în 6 iulie 1900 ºi a decedat la Bucureºti în 13 decembrie

1956. A predat la Iaºi timp de 30 de ani (1921 - 1951) cursul de „Maºini electrice ºi

staþii centrale de electricitate”. În 1948 - 1951 a fost rector al Institutului Politehnic

„Gheorghe Asachi” din Iaºi ºi în 1951 - 1954 a fost director al Institutului de Maºini

ºi Aparate Electrice din Craiova. In 1954 a fost transferat la Institutul Politehnic din

Bucureºti ca profesor ºef de catedrã.
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În cele trei unitãþi de învãþãmânt superior în care a lucrat, a organizat

laboratoare de maºini electrice. A fãcut studii asupra transformatoarelor

antirezonante, comutarea cu maºini de curent continuu, metodelor de îmbunãtãþire

a factorului de putere, maºinilor de generare a curentului cotinuu etc.

37. Constantin DINCULESCU, decembrie 1956 - aprilie 1968.

Este ultimul rector numit de Ministerul Educaþiei ºi Învãþãmântului, fãrã a

fi ales de cadrele didactice ale Senatului Institutului Politehnic din Bucureºti.

38. George S. BÃRÃNESCU, aprilie 1968 - aprilie 1972.

Este nãscut la 13 mai 1919 în Odobeºti, judeþul Vrancea. A decedat în 6

aprilie 2001 în Statele Unite ale Americii. Este absolvent al Politehnicii din

Bucureºti, secþia Electromecanicã, în anul 1942. Este primul rector numit de

Ministerul Educaþiei ºi Învãþãmântului dintr-un grup de trei cadre didactice alese

(confirmate) de Senatul Institutului Politehnic din Bucureºti.

A fost ales membru corespondent al Academiei Republicii Populare Române

la 21 martie 1963 ºi repus în drepturi la 3 iulie 1990, din 1990 revenindu-se la

denumirea de Academia Românã.

39. Radu P. VOINEA, aprilie 1972 - aprilie 1981.

Este nãscut la 24 mai în Craiova. A absolvit Politehnica din Bucureºti,

Facultatea de Construcþii, în anul 1946.

A fost ales membru corespondent al Academiei Republicii Populare Române

la 21 martie 1963 ºi membru titular al Academiei Republicii Socialiste România

la 1 martie 1974. A fost secretar general al Academiei Republicii Socialiste

România în perioada 1967 - 1974 ºi preºedinte al Academiei Republicii Socialiste

România în intervalul de timp 1984 - 1990. Dupã 1990 este membru titular al

Academiei Române.

40. Voicu TACHE, mai 1981 - octombrie 1989.

A absolvit Institutul Politehnic din Bucureºti, Facultatea de Mecanicã, în

anul 1954. Este nãscut în 12 august 1926, în comuna Mogoºani, judeþul Dâmboviþa.

41. Rodica VÂLCU, octombrie 1989 - ianuarie 1990

Este nãscutã în 5 august 1929 la Cluj-Napoca. A absolvit Facultatea de

Chimie, Universitatea din Bucureºti. Este ultimul rector numit de Ministerul

Educaþiei ºi Învãþãmântului dintr-un grup de trei cadre didactice alese (confirmate)

de Senatul Institutului Politehnic din Bucureºti.

Este primul rector de sex feminin al Institutului Politehnic din Bucureºti.

42. Virgiliu - Nicolae CONSTANTINESCU, februarie 1990 - martie 1992

Este nãscut la 27 martie 1931 în Bucureºti ºi a decedat în ianuarie 2009 tot

aici. A absolvit Facultatea de Mecanicã a Institutului Politehnic din Bucureºti în

anul 1952.

Este primul rector ales direct de Senatul Institutului Politehnic din Bucureºti

ºi confirmat de Ministerul Educaþiei ºi Învãþãmântului.
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Printre premiile ºi medaliile primite, se aminteºte Medalia de Aur pentru

Triobologie, primitã în Anglia (1996).

În 13 noiembrie 1990 a fost ales membru corespondent al Academiei

Române ºi în 18 decembrie 1991 a devenit membru titular al acesteia. În perioada

1994 - 1998 a fost preºedinte al Academiei Române. Între anii 1997-2003 a fost

ambasador al României în Belgia.

43. Gheorghe ZGURÃ, aprilie 1992 - martie 2000.

Este nãscut în 24 septembrie 1935 în comuna Fãcãieni, judeþul Ialomiþa ºi

a decedat în 2008 în Bucureºti. A absolvit Facultatea de Mecanicã, Institutul

Politehnic din Bucureºti în 1960. A urmat studiile pentru doctorat la Institutul

Politehnic din Sankt-Petersburg ºi a susþinut teza de doctorat în anul 1964. În

1985-1990 a fost ºeful Catedrei de Tehnologia Materialelor ºi Sudurã; în 1989-1990

a fost decan al Facultãþii de Tehnologia Construcþiilor de Maºini ºi în 1990-1992

a fost prorector al Institutului Politehnic din Bucureºti.

Prin hotãrârea Senatului din decembrie 1992, Institutului Politehnic din

Bucureºti devine:

XI. UNIVERSITATEA „POLITEHNICA” DIN BUCUREªTI

care, iniþial, are 11 facultãþi: Facultatea de Electrotehnicã, Facultatea de Energeticã,

Facultatea de Automaticã ºi Calculatoare, Facultatea de Electronicã ºi

Telecomunicaþii, Facultatea de Inginerie Mecanicã, Facultatea de Inginerie ºi

Managementul Sistemelor Tehnologice, Facultatea de Ingineria Sistemelor

Biotehnice, Facultatea de Transporturi, Facultatea de Aeronave, Facultatea de

ªtiinþa ºi Ingineria Materialelor ºi Facultatea de Chimie Industrialã, un Departament

pentru pregãtirea inginerilor într-o limbã strãinã (englezã, francezã, germanã),

Catedra UNESCO ºi trei Colegii Universitare Tehnice.

44. Ioan DUMITRACHE, aprilie 2000 - martie 2004.

Este nãscut la 26 august 1940 în comuna Dãrmãneºti, judeþul Argeº. A

absolvit Institutul Politehnic din Bucureºti, Facultatea de Energeticã, în anul 1962.

La 21 iulie 2003 a fost ales membru corespondent al Academiei Române.

45. Ecaterina ANDRONESCU, aprilie 2004 - prezent.

Este nãscutã la 7 aprilie 1948 în comuna Malovãþ, judeþul Mehedinþi.

A absolvit Institutul Politehnic din Bucureºti, Facultatea de Chimie

Industrialã, în anul 1972.
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