


Motto: Amintirile prelungesc viaţa. Să le păstrăm
pe cele frumoase, cele care, prelungindu-ne

traiul pământesc,  îl şi înfrumuseţează
(Victor Eftimiu)

   Gaudeamus igitur

Gaudeamus igitur,
Iuvenes dum sumus;
Post iucundam iuventutem,
Post molestam senectutem
Nos habebit humus!

Ubi sunt qui ante nos
In mundo fuere?
Vadite ad superos,
Transite ad inferos,
Ubi iam fuere.

Vita nostra brevis est,
Brevi finietur,
Venit mors velociter,
Rapit nos atrociter,
Nemini parcetur.

Vivat Academia,
Vivant professores,
Vivat membrum quodlibet,
Vivant membra quaelibet,
Semper sint in flore!

Vivant omnes virgines
Faciles, formosae,
Vivant et mulieres,
Tenerae, amabiles,
Bonae, laboriosae!

Vivant et republica
et qui illam regit.
Vivat nostra civitas,
Maecenatum caritas
Quae nos hic protegit.

Pereat tristitia,
Pereant osores.
Pereat diabolus,
Quivis antiburschius,
Atque irrisores!

Să ne bucurăm dar
Cât timp suntem tineri;
Căci după înflăcărata tinereţe
Şi după liniştita batrâneţe
Nu ne va rămâne decât ţărâna.

Unde sunt cei ce în lume
Fost-au înaintea noastră?
Urcaţi la cei de sus,
Treceţi la cei de jos,
Unde ei sunt deja.

Viaţa noastră scurtă e,
Şi repede se va sfârşi;
Căci vine moartea iute,
Şi ne răpeşte îngrozitor
Şi nu va cruţa pe nimeni.

Trăiască Academia!
Trăiască profesorii!
Trăiască orice membru,
Trăiască orice membră,
Fie mereu în floare!

Trăiască toate fecioarele,
Frumoase, mlădioase
Trăiască şi femeile
Delicate, amabile,
Bune şi harnice!

Trăiască republica
Şi cei ce o conduc,
Trăiască oraşul nostru
Şi generozitatea binefăcătorilor
Care ne protejează aici.

Piară întristarea,
Piară şi duşmanii,
Piară dezbinarea
Care ne destramă
Şi duşmanii toţi!
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ISTORIE şi NOSTALGIE

În anul 1953, prin ordinul Ministerului Invăţământului nr. 5108, în cadrul Institutului
Politehnic Bucureşti ia fiinţă o nouă facultate, facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii (a 9-a, în
cronologia constituirii facultăţilor institutului). Primii studenţi ai acesteia au fost cei ce frecventau
cursurile secţiilor de "curenţi slabi" ai facultăţii "mamă", Facultatea de Electrotehnică (studenţii din
anul 3 - adică NOI - şi studenţii din anul 4). Evenimentul ne-a bucurat pe toţi, ne-a dat speranţe în
anul în care se simţea un oarecare dezgheţ în viaţa politică: Stalin murise în acel an, iar urmaşul său,
Hruşciov, părea sa fie un reformator. Colegii noştri din anul 4 n-au apucat să fie studenţi ai noii
facultăţi decât un semestru, ei terminând facultatea (de 4 ani) în anul 1954. Cei din anul 3 (adică
noi), care aveau de studiat 5 ani în facultate, vor da Examenul de Stat în anul 1956. Aşadar, o
promoţie "1955" a facultăţii nu există, promoţia "1956" fiind prima, după un an de "secetă".

De fapt,  cei ce am intrat la Electronică am fost selecţionaţi de două ori – prima dată pe baza
opţiunilor Electrotehnică / Energetică, iar a doua oară opţiunile au fost Electrotehnică / Electronică.

Pregătirea profesională a promoţiei 1956, timp de 5 ani, s-a petrecut în localul vechi din
strada Polizu, în săli de curs pline de istorie, afişând patina timpului. Această pregătire s-a axat în
principal pe aplicaţii ale tubului electronic, inventat cu o jumătate de secol în urmă, şi având un
nepreţuit ajutor în rigla de calcul (din lemn), mult pricepută în logaritmi şi capabilă de precizii de
0,5...1 %, considerate suficiente pentru calculele inginereşti din acea vreme (a se vedea şi coperta 1
a albumului nostru).

Se poate spune că aceasta a fost, într-un fel, problema promoţiei noastre: din punctul de
vedere al modernităţii învăţământului în domeniul electronicii, promoţia 1956 a fost "ultimul
vlăstar" născut la umbra tubului electronic. Într-adevăr, a doua jumătate a secolului XX a devenit o
adevărată eră a semiconductoarelor. În 1948, la "Bell Telephone", americanii John Bardeen, Walter
Brattain şi William Shockley anunţau inventarea primului tranzistor din lume, trioda
semiconductoare cu germaniu, cu contacte punctiforme, urmată de perfecţionări: primul tranzistor
cu joncţiuni (1951, Shockley, Sparks, Teal), tranzistorul drift cu germaniu (1953, Kroemer), primele
tranzistoare cu siliciu (1955), iar în 1958 primele încercări de realizare a unor circuite integrate cu
siliciu (1958). În anul 1954, când la Bucureşti facultatea noastră împlinea un an de la înfiinţare, în
oraşele americane începuse deja comercializarea primelor radioreceptoare cu tranzistoare.

Un exemplu al decalajului tehnologic din acea vreme este şi faptul că teza de doctorat a
actualului Academician Profesor Mihai Drăgănescu, pe atunci asistent al profesorului Tudor
Tănăsescu, s-a referit la studiul capacităţilor tuburilor electronice. În această perioadă, noi ne
specializam în domeniul extins al aplicaţiilor tubului electronic: amplificatoarele de audiofrecvenţă
(prof. Roman Stere), amplificatoarele de radiofrecvenţă de putere (prof. Tudor Tănăsescu), circuite
în impulsuri (conf. Elly Katz) etc. Mai “durabile” pentru activitatea noastră viitoare s-au dovedit a fi
cursurile de Bazele Radiotehnicii (prof. Gheorghe Cartianu), Electroacustică (prof. Matei
Marinescu), Emiţătoare şi Radiorelee (prof. Alexandru Spătaru), Măsurări Electronice (prof.
Edmond Nicolau), Bazele Televiziunii (conf. Mircea Bubulac), Electronica de Putere (prof.
Cristofor Vazaca) etc.

Cultura tehnică generală a promoţiei 1956 a fost solidă, printre ctitorii ei numărându-se
Nicolae Ciorănescu (Analiza Matematică), Ion Şabac (Matematici Speciale), Rudolf Woinaroski si
Radu Voinea (Mecanica Teoretică), Remus Răduleţ (Bazele Electrotehnicii), mari oameni de ştiinţă
şi eminenţi profesori. Am avut dascăli de prestigiu de la care am avut ce învăţa, atât profesional, cât
şi prin exemplul lor personal, de dăruire pentru această minunată profesiune.
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Ne sunt încă vii în amintire meticulozitatea şi seriozitatea predării cursului de Mecanică
Teoretică de către profesorii Woinaroski şi Voinea, deosebita grijă pentru facilitarea înţelegerii
cursului a profesorului Şabac,  metodele moderne de tratare a Bazelor Electrotehnicii de către
profesorul Răduleţ, nivelul înalt şi rigoarea cursului ţinut de profesorul Ciorănescu...

Odihnească-i Dumnezeu pe dascălii noştri intraţi în nemurire şi să ni-i trăiască mulţi ani cu
sănătate pe cei ce ne sunt contemporani!

Merită totuşi amintit că promoţia noastră a avut parte, la sfârşitul cursurilor, de o prezentare
a tranzistorului, care constituia la acea dată o mare noutate pe plan mondial. Cu toată lipsa de
pregătire în acest domeniu nou, un coleg a avut curajul să-şi ia, ca temă pentru examenul de stat, un
radioreceptor cu... tranzistoare!

Intrând în "câmpul muncii" cu acest handicap , promoţia noastră a trebuit să se adapteze,
învăţând din mers noile tehnologii. Azi, după 50 de ani, fiecare dintre noi poate aprecia că
facultatea absolvită a avut marele merit de a ne fi format ca ingineri şi nu doar acela de a ne fi
informat, de a ne fi transmis cunostinţe. Ne-a format ca cercetători şi experimentatori, ca oameni
studioşi, dornici să înveţe în continuare şi mândri de meseria dobândită, foarte modernă printre alte
profesiuni, aceea de inginer electronist. Toată promoţia, în ansamblul ei, a fost bine şi omogen
pregătită profesional şi in planul educaţiei. Este adevărat că, la repartizarea “în producţie” (unde
mai puţin a contat dorinţa proprie), hazardul, norocul şi legile ţării (aşa cum au fost pe vremea
aceea) au făcut ca unii dintre noi sa nimerească mai bine, alţii, mai puţin bine. Toţi însă, în
activitatea lor, şi-au făcut corect datoria, au muncit cu multă eficienţă, au avut rezultate apreciate şi
au lăsat după ei o tradiţie respectată de generaţia următoare.

Am fost într-un fel deschizători de drumuri, contribuind, împreună cu colegii noştri din
celelalte generaţii de electronişti, la crearea şi dezvoltarea unor structuri durabile: fabrici, institute şi
şcoli. Merită rememorat că în 1956 singurele repere cu profil cât de cât electronic erau fabrica
Radio Popular - devenită Electronica - care producea doar receptoare cu MA de tip popular, cu
seturi din import, Electromagnetica -  producătoare de telefoane, o reţea naţională de telefonie şi
una de radiodifuziune cu câteva posturi de emisie (pe UL la Bod, pe UM la Tâncăbeşti etc.), precum
şi trei institute care înglobau şi profil electronic (IFA, ICET - devenit apoi ICPE - şi ISPE).
Promoţia noastră a participat activ la tot ce s-a realizat în Bucureşti pe Platforma Pipera, sau în ţară,
şi a însemnat pentru noi electronică, automatizări, tehnică de calcul, radio şi telecomunicaţii, adică
fabricile IPRS-Băneasa (componente electronice), FEA (elemente de automatizare), Uz. Electronica
(receptoare cu MA, MF şi televizoare alb negru şi color), Fabrica de Cinescoape, FCE (calculatoare
electronice), FEPER (echipamente periferice), IEMI (echipamente electronice speciale şi
industriale), Tehnoton Iaşi, IEIA Cluj - Napoca, precum şi la construcţia reţelei de televiziune cu
staţiile ei centrale şi locale şi la constituirea  noii Universităţi Politehnice din Bucureşti, cu mai
multe facultăţi de profil. De asemenea, am contribuit la realizarea şi dezvoltarea institutelor de
cercetare de profil, IPA (automatizări), ICE (electronică), ITC (tehnică de calcul) şi ICI
(informatică), cu numeroase filiale în judeţele ţării. La Institutul de Fizică Atomică şi-au adus o
contribuţie valoroasă mulţi dintre colegii nostri, unii pe plan predominant ingineresc iar alţii
convertindu-se practic în fizicieni, având şi avantajul unei solide pregătiri în aparatura electronică.

O menţiune deosebită merită sectorul televiziunii care, pornind de la zero în anul absolvirii
noastre, s-a dezvoltat cu staţia de emisie de pe Coştila, utilizând şi rezultatele proiectului de
diplomă al unei colege, şi apoi, timp de peste 20 de ani, a evoluat cu contribuţii importante ale
reprezentanţilor noştri.

Făcând un bilanţ al celor 50 de ani de când am devenit ingineri, cu inţelepciunea şi detaşarea
vârstei, constatăm că am dat ţării 9 profesori  universitari, 12 doctori în ştiinţe, cercetători ştiinţifici
şi ingineri de diverse grade în institute de cercetare şi unităţi de producţie. Printre absolvenţii
promoţiei noastre se găsesc autori a peste 130 cărţi şi peste 2000 articole şi comunicări tehnico-
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ştiinţifice, peste 30 titulari de brevete de invenţie, numeroşi medaliaţi cu ordine şi distincţii pentru
merite în activitatea depusă, 2 membri ai Academiei de Ştiinţe din New York, 4 senior membri ai
IEEE, 5 laureaţi ai Academiei Române cu premiile Gh. Lazăr, Dr. Hurmuzescu, Tr. Vuia şi Gh.
Cartianu. Unii ingineri din seria noastră au îndeplinit funcţii de răspundere deosebită precum: un
ministru, doi prorectori universitari, peste 20 directori / şef de secţie / ingineri şefi în diverse ramuri
ale telecomunicaţiilor şi electronicii.

Seria noastră şi-a făcut simţită prezenţa şi cu delegaţi permanenţi în comisiile de specialitate
CEE, UNESCO, CAER, CIGRE, IMEKO etc., demonstrând un înalt profesionalism şi reuşind să
determine adoptarea unor documente tehnice care să menţină ţara în sfera europeană, ca de ex.
alegerea sistemului CCIR (nu OIRT) pentru televiziunea naţională, a sistemelor de calcul şi
transmisie de date compatibile cu cele ale Europei de vest ş.a. Dincolo de aspectul pur tehnic, la
timpul respectiv aceste acţiuni au fost şi acte de curaj, într-o zonă dominată de internaţionalismul
socialist. Ele au însemnat şi păstrarea în memoria Europei a spiritului intelectualităţii române, atât
de izolată şi condamnată la anonimat.

Sistemul social din ţara noastră nu ne-a permis mari satisfacţii de ordin material. Am fost
însă susţinuţi de convingerea că cea mai mare avere este cea intelectuală, rezultată din forţa
profesională şi morală pe care ne-au dat-o şcoala şi familia. Trăind în cadrul unui sistem paradoxal,
ce oscila între hotărâri de stimulare a evoluţiei ţării şi directive aberante, cu susţineri materiale reale
ale dezvoltării subminate de incompetenţă şi promovarea non-valorilor – noi am militat, mărturisit
sau nu, alături de alţi intelectuali patrioţi la efortul de a lăsa urmaşilor o ţară în ascensiune
economică.

Un cuvânt special se cuvine despre foştii colegi care şi-au desfăşurat activitatea şi peste
hotare, în diverse domenii, la nivelul pretenţiilor specifice ţărilor dezvoltate. Fără excepţie – deseori
în condiţii îngreunate de mediul nou, constrângeri de limbă etc. – ei au făcut faţă cu brio din punct
de vedere profesional, nefiind cu nimic mai prejos decât specialiştii străini, având realizări
remarcabile în ştiinţă, învăţământ şi inginerie, contribuind astfel la bunul renume al şcolii
politehnice româneşti.

Revenind la anul absolvirii noastre - 1956 - retrăim clipele de mândrie că ne dedicasem unei
meserii moderne, de vârf, conştienţi că ea va crea un impact social mai puternic decât apariţia
maşinii cu abur sau a becului electric. Apreciam dezvoltarea radiocomunicaţiilor şi a televiziunii ca
factori de resocializare, după război, iar dezvoltarea automatizărilor şi a tehnicii de calcul ca factori
de creştere a productivităţii muncii şi implicit a nivelului de trai. În nici un caz nu întrevedeam că în
mai puţin de 50 de ani informaţia va deveni cea mai valoroasă marfă şi că electronica funcţională va
avea rolul de descifrare a micro- şi a macro-cosmosului cu efecte extraordinare atât asupra
cunoaşterii naturii cât şi a relaţiilor interumane. Asistăm astăzi puţin contrariaţi la reorganizarea
producţiei, a apărut biroul virtual, comerţul virtual şi în anumite domenii chiar învăţământul virtual.
Sperăm şi ne  bucurăm că urmaşii noştri vor trăi mai bine într-o lume la a cărei temelie ne-am adus
si noi o modestă contribuţie.

Un singur mare regret trebuie să-l avem cu toţii, pentru colegii nostri plecaţi dintre noi
prematur, absenţi azi de la aniversarea noastră. Un gând şi o lacrimă pentru fiecare dintre ei. Să-i
odihnească Dumnezeu, în Universul său de lumină !

Cu ocazia jubileului de 50 ani, să ne felicităm reciproc şi să ne exprimăm dorinţa de a ne
regăsi cu toţii la cât mai multe reîntâlniri !

Să fim sănătoşi şi să trăim întru mulţi ani !
(Grupul de iniţiativă al “Jubileului ’50”)
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Grupa 805 (Electronică industrială)
1. ABRAMOVICI (ROISMAN) Serina 12. JUHASZ Iolanda
2. ANTONIU (NICA) Lavinia 13. LOCKSPEISER Arthur
3. BOROCIN Leon 14. NEGREANU Dan
4. BRATCOVSCHI Nicolae 15. NICA Lucian
5. CRISTEA Gheorghe 16. NICHITA Emanuel
6. CUTIERU Natalia 17. POPESCU M. Ion
7. DUMITRESCU Radu 18. PRESCORNIŢOIU Valeriu
8. GRĂNESCU Sergiu 19. ROISMAN Wilhelm
9. GUTTMAN (WEISSMAN) Paulina 20. SALANŢIU Tiberiu 
10. HERŢANU Herold 21. ŞERBAN Rodica
11. HONDRU Ariadna 22. TUDOROIU (BRANA) Valeria

Grupa 806 (Radiocomunicaţii)
1. BADEA Victor 15. NICULESCU Leonida
2. BĂLĂNESCU Dumitru 16. OLARU Ovidiu
3. BOULEANU Ştefan 17. PĂPUREANU Victor
4. BUCURESCU Maria 18. POPESCU Mircea
5. CIONTU Andrei 19. POPESCU MĂLĂEŞTI Mariana
6. DUMITRESCU Mihail 20. POPOVICI Alexandru
7. GÂLDĂU (SÎMPLĂCEANU) Elena 21. STANCIU Nicolae
8. GRABARI Valerian 22. ŞTEFĂNESCU Constantin
9. GRECESCU Mihai 23. ŢICU Cristea
10. IONESCU George 24. VARLAM Petre
11. IVAN Gheorghe 25. VIJELIE (ISAC) Eugenia
12. LEUCIUC Traian 26. VULPESCU (MILLEA) Nona
13. MIRON Costin 27. ZAHARESCU Anibal
14. MILLEA Aurel

Grupa 807 (Radiocomunicaţii)
1. ALBU Alexandru 14. MIRCEA Andrei
2. ANGHEL (FIŞMAN) Solly 15. NEAGU (PODOLEANU) Monica
3. BĂJENESCU Titus 16. NICULESCU Mihai
4. BĂLAN Lucia 17. OPREAN Viorel
5. BLAGA (SĂVESCU) Ana 18. PRESURĂ Ioan
6. HELD (ALTER) Irene 19. RUGINĂ Ioan
7. IGNĂTESCU Mihai 20. SPÂNU Petre
8. IORDACHE Gheorghe 21. SHURANYI Toma
9. IORDĂCHESCU Victor 22. STOICA Beatrice
10. IVANCIOVICI Mircea 23. TEODORESCU Dinu
11. KISS Mihai 24. TEODORESCU Virgil
12. LAZAROVICI Cristian 25. UŢĂ Stelian
13. MOSES Julien 26. VASILE Victor
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Grupa 808  (Telecomunicaţii)
1. BĂDESCU Alexandru 13. NIŢESCU Ion
2. CORDUN Elena 14. PĂDURARU Ion
3. DAIA Nicolae 15. PÂRVULESCU Ion
4. DÂM Valerian 16. RAICU Constantin
5. DESPA Ecaterina 17. ROGOBETE Grigore
6. DESPA Ion 18. ROGOZ Vilcea
7. DINIŞ Tiberiu 19. STAN Sandu
8. DUMITRESCU Constantin 20. ŞTEOPU Ion
9. ELIADE (CHIFOR) Rodica Jana 21. TĂNĂSELE Laura
10. MATEESCU Adelaida 22. TOADER Tudor
11. MIHAIL Cornel 23. TRIFU George
12 NEGRU Nicolae

Grupa 809  (Centralizări-semnalizări feroviare)
1. CÎRSTOV Liuban 11. IOSIF Nicolae
2. DAVID Constantin 12. MATEOC Eugenia
3. DESPA Gheorghe 13. MUNTEANU Pavel
4. DOBRE Nicolae 14. NICOLAU Adrian
5. DUMITRU Ioan 15. NICOLAU Teodor
6. GRIGORE Aurelian 16. PANŢÎR Gheorghe
7. GRIGORE Marin 17. ŞTEFAN Nicolae
8. IACOBUŢĂ Constantin 18. ŞTEFANACHE Ioan
9. ION Ioana 19. TUFESCU Romeo
10. IONESCU Elena

Grupa 810 (Centralizări - Semnalizări Feroviare)
1. BÂREA Ovidiu 11. NICOLAU Clementina
2. CÎLŢEA Octavian 12. NICULESCU Radu
3. DINGHER Mioara 13. POPA Ilie
4. GALUZINSCHI Vasile 14. POPA Vasile
5. GHEORGHE (TOMA), Emil 15. SIMON Vasile
6. IORDACHE Ştefan 16. SUCHEA Dumitru
7. JICMON Alexandru 17. SUVEICĂ Vladimir
8. MIHAI Elena 18. TĂNĂSELE Grigore
9. MIRONESCU Gheorghe 19. TONTICI Theodor
10. NEACŞU Cristian 20. ZAHARIA Petre

*

Colegii şi prietenii sunt ca stelele. Nu-i vezi mereu dar ştii că ei sunt,
totdeauna, acolo. Astăzi să ne bucurăm împreună!
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Promoţia 1956 a facultăţii de Electronică şi Telecomunicaţii

Nume Adresă, telefon, e-
mail

Date personale

ABRAMOVICI
(ROISMAN),
Serina

Bat-Yam, str. Harav
Levy 6, Israel
sediroi@gmail.com

Am fost căsătorită cu Wilhelm Roisman (din 1957), decedat în
1988
1956-1973, IDT Bucuresti.
1973-1992, am lucrat la două companii din Israel, în domeniul
informaticii.
1992-1995, după pensionare, am continuat să lucrez în acelaşi
domeniu, dar cu un volum de lucru mai restrâns.
Audiez în mod regulat cursuri în domenii diferite şi în special în
genetică, la Universitatea Deschisă (Free University) şi
Universitatea Populară din Tel-Aviv.

ANGHEL
(FIŞMAN),
Solly

Str. Maria Tănase nr.2,
bloc 29, sc. B, ap. 43,
Bucureşti 040424
+40 21 331 73 77
(tel/fax)
+40 31 401 20 85
+40 722 161 006
sanghel@rdslink.ro
solly.anghel@gmail.com

Căsătorit, (la căsătorie am optat pt. numele soţiei), fată 31 de ani.
1956, repartizat la Radiodifuziunea Română, încadrat în grupul
care pregătea înfiinţarea televiziunii.
1957-1967, punerea în funcţiune şi exploatarea carelor de
reportaj.
1967-1972, proiectarea, punerea în funcţiune şi exploatarea
sistemului de radiorelee al Televiziunii Române.
1972-1978, consilier pentru dezvoltarea tehnică a Televiziunii.
1978-1980, şef serviciu Care de Reportaj TV.
1980-1994, şef serviciu Înregistrări Radiodifuziune.
1994-2004, transfer la Consiliul National al Audiovizualului: şef
serviciu, director şi consilier al preşedintelui CNA.
2005-..., pensionar.

ANTONIU
(NICA), Lavinia

Str. Polonă nr.115,
bl.15, ap. 67, Sector 1,
Bucureşti
+40 21 210 58 99
0724 53 43 03
nicalucian@easynet.ro

Căsătorită.
1956-57; 1960 –63,  ICET (Institutul de Cercetări Electrotenice)
1957-59, Institutul Unificat Cercetări Nucleare, Dubna, URSS
1963-90,  IPA (Inst. de Cercetare-Proiectare pt. Automatizări)
Cercetător principal, şef laborator telemecanică, şef secţie C/D
teletransmisie şi teleprelucrare date, consilier CTE.
Activităţi de cercetare-dezvoltare, introducere în fabricaţie,
punere în funcţiune în domeniul telemecanicii (sisteme/reţele de
supraveghere şi control pentru extracţie şi transport ţiţei/gaze,
dispecerizare trafic de suprafaţă şi metrou, hidrometeorologie
etc.); iniţierea şi dezvoltarea domeniului  teleprelucrare date la
nivel naţional prin activităţi de C/D (sistemul TELEROM:
modemuri, multiplexoare, terminale, LAN etc.). Fundamentarea
/susţinerea producţiei fabr. IEIA-Cluj, prin activitate de C/D în
domeniul echip. de teletransmisie şi teleprelucrare de date.
Reprezentant  al părţii române în CAER şi CIGRE  pentru
domeniile amintite.
Autor / coautor comunicări, articole şi brevete de invenţie.
Hobby: lectură, muntele.

BADEA, Victor Str. Drumul Fabricii 50,
200662 Craiova
+40 251 463 190

Căsătorit, 2 copii, 3 nepoţi.
1956-1961, Centrul Radio Craiova, şef emiţător.
1961-1962, Intr. Reg. Electricitate, ing. proiectant principal.
1962-1983, MPTc, Dir. Reg. Oltenia, Dir. Poştă şi Telecom.
1973, curs postuniv. ing., fac. Electronică şi Tc., IPB.
1976-1979, contract proiectare reţele telef. urbane Oran,Algeria.
1983-1988, Dir. PTc Dolj, director.
1988-1990, Dir. Reg. CFR, ing. pr. proiectant instalaţii.
1993-2005 (după pensionare), firma RAMSAT proiectare /
exploatare inst. cablu CATV.
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BĂDESCU,
Alexandru

Teleconstrucţia, Inspector principal de specialitate

BĂJENESCU,
Titu

13, Chemin de Riant-
Coin; CH-1093 Elveţia
0041 21 791 38 37
tmbajenesco@bluewin.ch.

Căsătorit; un copil; două nepoţele. Emigrat în 1969 şi stabilit, de
atunci, definitiv în Elveţia.
5 ani cercetare/proiectare dispozitive digitale la “Brown Boveri”
BBC, Baden, Elveţia; 7 ani manager de calitate şi fiabilitate la
ASCOM, Berna. Din 1981: expert şi consultant internaţional
pentru probleme de telematică, telecomunicaţii, management,
calitate şi fiabilitate; Consilier al Dr. Bölkow (MBB,
Messerschmitt, Bölkow, Blohm, München) si al Dr. Jacques
Attali (Londra şi Paris). Din 1982: Senior Member IEEE; 3 ani
Task Manager şi Senior Project Manager la BERD, Londra. Din
1993: membru al Academiei de Ştiinţe din New York.
Inclus în numeroase volume de tip “Who’s Who” din lume.
Numeroase prelegeri şi comunicări la congrese, peste 472
articole de specialitate şi 30 cărţi publicate, în 4 limbi.

BĂLĂNESCU, G.
Dumitru

Str. Clăbucet nr. 3, scara
2, etaj 2, ap. 15
Cluj-Napoca
+40 264 424 085

Căsătorit, 2 copii, 5 nepoţi.
1956-1990, Direcţia Judeţeană de Poştă şi Telecomunicaţii, Cluj,
funcţii ocupate: inginer Tc, şef serviciu P.P.U.P., şef serviciu
tehnic, şef proiectare, şef secţie reţele Tc, şef secţie echip. TC.

BLAGA
(SĂVESCU), Ana
Lucreţia

145 Castlefrank, Road
South KANATA
Ontario K2L 3X9,
Canada
+1613 831 33 33

Văduvă, 1 copil.
IDEB (Intreprinderea de Distribuţie a Energiei Electrice
Bucureşti)
Şef laborator echipamente radiocomunicaţii.

BOROCIN, Leon Boulognes/Seine,
Franţa
+33(0)1 46 06 81 79
+33(0)6 13 25 18 69
(mobil)
Lborocin@aol.com

Căsătorit, doi copii (o fiică şi un fiu). Stabilit în străinătate din
1962.
- Cercetător la ICET (Institutul de Cerc. Electrotehnice), Buc.
- Fondator şi Director Tehnic al Centrului de Calcul şi
Conferenţiar asociat la TECHNION, Israel Institue of
Technology, Haifa. - Responsabilul unei echipe de proiectare de
sisteme informatizate pentru  Controlul Traficului Aerian
European (Paris, Bruxelles, etc.).
- Şef de sector tehnic la Direcţia de Informatică, Banque
Nationale de Paris. - Consultant Manager International în
Informatică, în special Informatică Bancară, timp de 18 ani,
Capgemini (France).
- Numeroase misiuni de Consulting în Franţa, Marea Britanie,
Italia, Spania, Portugalia, Elveţia, Belgia, Olanda, etc. - După
pensionare, consultant independent (misiuni în Europa de Vest şi
România).
Principale domenii de activitate: technologia informaţiei (IT),
proiectare de sisteme de informaţii, strategia de evoluţie a
sistemelor de informaţii, audit în organizare şi informatică,
management de echipe internaţionale, "Coaching of Information
Systems Directors".
Diverse comunicări şi conferinţe la congrese.

BOULEANU,
Ştefan-Constantin

Str. Drumul Taberei nr.
93, bl. R3, ap. 51,
Sector 6, Bucureşti
+40 21 726 67 29

Căsătorit, doi copii
1956-1960, Direcţia Telecomunicaţii, Bucureşti
1960-1964, Agerpres, Bucureşti; 1964-1984, Tehnoimport, Buc.
1984-1989, CIETA, Bucureşti
Şef serviciu, director adjunct
Lucrări: management import / export
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BRATCOVSCHI,
Nicolae

Al. Arinii Dornei Nr. 9,
Sector 6, Bucureşti
+40 21 771 72 11

Căsătorit, 2 fete.
1956-1959, repartizat la RADIO POPULAR, secţia de Montaj
receptoare radio.
1959-1969, transferat la Direcţia Generală a Industriei
Electrotehnice din cadrul Ministerului Industriei Grele (din 1965
Minist. Industriei Construcţiilor de Maşini), la compartimentul
Lucrări speciale.
1969-1990, acelaşi compartiment, la centralele industriale nou
înfiinţate: de electronică şi automatizări (CIEA), electronică şi
tehnica vidului (CIETV) şi electronică şi tehnică de calcul
(CIETC).
1961-1968, profesor cumulard la Grupul Şcolar al Ministerului
Industriei Uşoare.
1990-1992, prin desfiinţarea centralelor industriale, pensionat de
la Întreprinderea de Întreţinere şi Reparaţii Utilaje de Calcul
(IIRUC).
1992-2002, tranzitat câteva firme particulare.

CHIFOR
(ELIADE),
Rodica Jana

Aleea Poiana Cernei
nr.6, Bl. E6, ap 47,
sector 6, Bucureşti
+40 21 746 50 76
0721 470 814

Văduvă, o fiică din prima căsătorie.
1. După absolvire:
- Dir. de Telefonie a Mun. Bucureşti, secţia Măsurători
internaţionale, inginer stagiar
- Dir. Generală Poştă şi Telecom., Serv. Telefonie-Telegrafie,
inginer
- Centrul de Documentare al Min. Poştelor si Tc (ulterior al Min.
Transporturilor), inginer-redactor pr.
- Contransimex (întrepr. de comerţ ext. a Min. Transporturilor,
Depart. Import Tc, inginer principal
2. După pensionare:
- cursuri de perfecţionare limbi străine, la Min. Turismului
- atestat de ghid intern şi internaţional
- condus grupuri de români la diferite simpozioane, conferinţe,
acţiuni ale unor Camere de Comerţ ale Romaniei, grupuri în
străinătate
- din 1990, 6 luni pe an ghid de sejur pe litoralul Mării Negre,
pentru firmele Neckermann, ITS, Kuren+Reisen, Romtravel,
Intertouring.

CIONTU,
Andrei

Str. Maşina de Pâine 20,
bl. 37, sc. 3, ap. 128,
Bucureşti 021135
+40 21 687 49 92
+40 31 802 39 24
0720 74 34 18
andreiciontu@yahoo.com

Căsătorit (1957), doi copii (fete) născute în 1961 si
1965, cea mică stabilită în USA, trei nepoţi.
- 1956-1969, cadru didactic la Colegiul Militar de Radiolocaţie
din Bucureşti şi Braşov (lector, lector superior, şef de catedră).
- 1969-1990, în activitatea de cercetare ştiinţifică la Institutul de
Cercetare Ştiinţifică şi Inginerie Tehnologică al Armatei -
ICSITA (cercetător ştiinţific, CSP gr.1, CSP gr. 2).
- 1979, doctorat la AMT, în domeniul radarelor cu emisie
continuă de mică putere.
- 1990, pensionat la cerere în gradul de colonel doctor-inginer,
ultima funcţie fiind de secretar ştiinţific al ICSITA.
Autor (coautor) la 9 invenţii brevetate în domeniul radar, la 7
cărţi tehnice tipărite, la cca 100 de comunicări ştiinţifice şi peste
200 articole în reviste tehnice.

CREŢU
(CORDUN),
Elena

Bd. 1 Decembrie 1918
nr. 27C, bl. PM75, sc.
A, et. 5, ap. 35, sector 3,
032454 Bucureşti
+40 21 639 53 98

Văduvă din 2001, 1 fiică, 1 nepoată.
1956-1958, Direcţia Regională PTTR Bacău
1958-1979, Întreprinderea de reţele electrice (IRE) Bacău
1979-1989, Centrala Industrială de Reţele Electrice (CIRE)
Bucureşti
În cadrul IRE: exploatare reţele electrice de distribuţie şi
furnizare a energiei electrice; proiectare reţele electrice de
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distribuţie şi furnizare a energiei electrice; şef serviciu în
activitatea de furnizare şi utilizare a energiei electrice; şef
serviciu tehnic.
În cadrul CIRE: inginer principal specialist, organiz. şi
modernizare a conducerii şi producţiei întreprinderilor de reţele
electrice.
1989-..... după pensionare, activităţi diferite de scurtă durată.

CRISTEA,
Gheorghe

Cercetător ştiinţific principal la IFA, profesor la Universitatea
Politehnica din Bucureşti. Doctor in ştiinţe tehnice.
Şi-a dedicat viaţa cercetării din domeniile: fizica teoretică, fizica
nucleară, electronica şi electrotehnica, activităţii didactice UPB.
Autor a peste 45 de cărţi şi a peste 200 de studii, articole,
recenzii, publicate în ţară şi străinătate.
A realizat prima memorie ferimagnetică (1958) în ţară, pentru
calculatorul CIFA, a avut contribuţii importante în domeniul
fizicii gravitaţionale, al reactoarelor cu fuziune nucleară şi în
domeniul electrotehnicii.
Primul român care a publicat articole în “Foundations of
Physics”, revista laureaţilor premiului Nobel.
A colaborat cu Grupul de Studii Teoretice al NASA şi cu alte
centre internaţionale de cercetare stiinţifică.
În 1990 a înfiinţat Universitatea  Română de Ştiinţe şi Arte
“Gheorghe Cristea”, prima Universitate apolitică privată din
România. De la înfiinţare Universitatea a avut facultăţi şi
specializări cu impact deosebit asupra tinerilor: Relaţii
Economice Internaţionale, Econometrie Informatică, Ştiinţa
Materialelor şi Mecanica Corpului Solid, Drept, Jurnalistică, etc.
Şi-a iubit mult, cu o rară devoţiune familia; fiul său este doctor în
stiinte jur., avocat în Germania, fiica sa este doctorand în ingi-
neria construcţiilor şi conduce un grup de firme de construcţii.
A decedat în 15 octombrie 1992, în urma unui cancer fulgerător,
lăsând în urmă îndureraţi soţia, copiii, părinţii şi mii de studenţi

CUTIERU,
Natalia

Str. Pompiliu Manoliu
nr.13, Bl G2, ap 204,
sector 2 Bucureşti
+40 21 250 05 60

Necăsătorită, fără copii.
1956-1987, Uz. ELECTRONICA:
- şef laborator proiectări şi măsuratori electroacustice
- ing. principal II
- publicaţii: articole în reviste de specialitate
- 1 brevet de invenţie
Hobby: pictura şi instruire în arte plastice, muzica clasică
(colaborare cu Radiodifuziunea Română), turism montan.

DAIA, Nicolae Şos. Ştefan cel Mare nr.
44, bl. 33A, sc. 2, ap.
36, Bucureşti
+40 21 211 25 26
0742 254 103

Căsătorit cu Maria (ing. constructor), 2 copii, Nicolae (ing TC),
Vasile (ing. instalaţii), 3 nepoţi.
Născut la Turnu Severin, fost coleg de liceu cu Ion Presură, Dinu
Teodorescu, Grigore Rogobete şi Ion M. Popescu.
1956-1961, Direcţia de Telecomunicaţii Bucureşti.
1961-1998, Direcţia Generală de Telecomunicaţii, unde am
contribuit împreună cu Gh. Rogobete ş.a. la dezvoltarea reţelei
naţionale de telegrafie, telex si gentax, elaborând după model
european primele reguli de exploatare a reţelei de abonaţi telex şi
de oficii gentex.
1998, după pensionare, am reuşit să recuperez moştenirea de la
părinţi. Îmi exprim fericirea revederii după 50 de ani.

DÂM, I. Valerian Bd. Decebal nr. 14, sc.
A, ap. 28, et 7, bloc
P+10
Piatra Neamţ
+40 233 21 28 28

Căsătorit, fără copii.
1956-1968, Direcţia Regională de Poştă şi Telecomunicaţii
Bacău, inginer stagiar, şef staţie frecvenţă Bacău (1957), şef
grupă măsurători Moldova (1962), ing. şef al
Dir.Reg.P.TTR.Bacău (1965)
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1968-1991, Dir. Jud. Poştă şi Telecomunicaţii Neamţ, director
1991-1996, Dir. Telecomunicaţii Neamţ, expert.
Doctorand în ştiinţe economice, studii postuniversitare.
Inovaţii: probe-test de aptitudini pentru profesia de telefonistă.
Studii şi articole în revista de Telecomunicaţii; conferinţe şi lecţii
la cursurile de perfecţionare a cadrelor de conducere din M.T.Tc.
Participare la reuniuni ştiinţifice şi sesiuni ale C.A.E.R.
Expuneri, audiţii şi vizionări pe teme de muzică clasică, în cadrul
Asociaţiei “Prietenii muzicii simfonice” Piatra Neamţ.

DESPA, Ecaterina ICPTTc, Inginer proiectant principal
DUMITRESCU,
Radu

Piaţa Naţiunilor Unite
3-5, AIII, 24, sect. 4,
Bucureşti
+40 21 335 79 85

1957-1999, cerc. princ. II, I.F.A. (ulterior I.F.I.N. – H.H.),
specializat în Electronica Nucleară (rapidă), măsurarea interv. de
timp foarte scurte (1 ns) în regim aleator (fen. atomice şi
nucleare). Proiectat, construit şi exploatat aparate/instalaţii,
scheme de coincidenţă rapide, analizoare de timp monocanal
(rezoluţie 12 ps ! în 1960), analizoare multicanal TPNC START-
STOP, constribuţii originale la parametrii de linearitate
diferenţială/integrală. Utilizat aceste aparate la spectrometria de
neutroni rapizi (ciclotron) cu metoda TOFN. La acc. Tandem
elaborat tehnica identif. particulelor pe principiul E- E cu det.
semiconductori. Proiectat/realizat ap. “tIT-metru pentru măs.
timpului de revenire inversă utilizat la diodele IPRS-Băneasa.
Premiul “Dragomir Hurmuzescu” al Academiei (1967).
Predat (4 ani) curs “Achiz. Date Nucleare” masterat fac. Fizică.
Autor/coautor 85 lucrări reviste specialitate ţară/străinitate.

GÂLDĂU
(SÎMPLĂCEANU),
Elena

5614 Darlington Rd,
Pittsburgh, PA 15217-
1510, USA
+1 412 421 6826
ls3d+@andrew.cmu.edu

Căsătorită cu Virgil Sâmplăceanu, fizician.
1956-1982, IFA Măgurele, lab. Radiospectroscopie. În colectiv
cu Paul Drăghicescu & Adrian Valeriu, pionierat constr.
spectrometre RMN.
1982, emigrată în SUA, unde lucrează la Carnegie Mellon Univ.,
Pittsburgh, în cercetare spectroscopie RMN. Numeroase lucrări
publicate.

GHEORGHE
(TOMA), Emil

Str, Barbu Delavrancea
nr. 15, 011351
Bucureşti
+40 21 260 03 68

Căsătorit, 1 fiu (în Los Angeles, SUA)
1956-1959, MTTc, Dir. Reg. PTTR Ploieşti, ing. stagiar, ing. în
lab. electronică pt. staţii radioficare, ing. proiectant în tc.,  ing.
principal şef subcentru întreţinere telecom., raion Câmpina.
1959-1966, Comitetul Geologic, Întrepr. Prospecţiuni şi Lab.
Bucureşti: ing. operator şef staţie seismică, ing. şef formaţie
dublă seismică, ing. principal prospecţiuni seismice.
1966, M.Ap.N., 4 luni ARMT, ing. principal Radiocomunicatii.
1966-1973, MTTc,  DGRT, ing. princ. RC, în serv. de TV.
1973-1975, Centrul de pregătire/perfecţionare MTTc, instructor
principal perfecţionare şefi ingineri şi directori MTTc.
1977, CEPECA, preg. analist progr., ing. proiectant sisteme.
1975-1990, Dir. Gen. Aprov./Desfacere, ing. principal
1990-2006, pensionar.

GRABARI,
Valerian

Aleea lt.av. M.
Gheorghe Stâlpeanu
nr.11 sector 1, Bucureşti
+4 (021) 665.66.77
gabigr1@rnc.ro
Periodic, la intervale
mai mari sau mai mici
de timp, la
Ottawa, Canada
(01) 613 69 56
v_grabari@yahoo.com

Căsătorit, 2 copii (fete)
Practic tot timpul am lucrat la Institutul de Fizică Atomică, apoi
Institutul de Fizică şi Inginerie Nucleară, într-un laborator de
Spectroscopie Nucleară, pentru obţinerea, prelucrarea analogică
şi digitală a semnalelor diferitelor tipuri de detectoare de radiaţii
nucleare (măsurări simultane de energie şi timp, filtraj adaptat,
circuite de coincidenţă şi conversie timp-amplitudine în
domeniul nanosecundelor, spectroscopie Mössbauer,
amplificatoare lineare şi logaritmice de curent în domeniul pA).
În ce priveşte aplicaţiile: realizarea de  echipamente pentru
analiza elementală folosind radiaţia X de fluorescenţă (mai ales
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pentru prospecţiuni geologice şi exploatări miniere), instalaţii
radiometrice pentru controlul nivelului, densităţii, umidităţii,
uzura furnalelor, realizarea de module pentru centrala nucleară,
implicând şi o uşoară pătrundere tardivă în zone anterior ocolite:
fiabilitate şi asigurarea calităţii.

GRECESCU,
Mihail

Avenue d’Echallens 63,
1004 Lausanne, Elveţia
+41 21 625 47 61
grecescu@freesurf.ch

Căsătorit, o fată, o nepoată. Doctor inginer.
1957-1982, Institutul de fizică atomică, laboratorul de
acceleratoare de particule, cercetător, cercetător principal.
Laureat al premiului de fizică Gh. Lazăr al Academiei Române.
1969-1970, cercetător cu o bursă AIEA la Institutul de fizică
atomică din Stockholm.
1983-1986, Ecole polytechnique fédérale de Lausanne,
departamentul de fizică, cercetător.
1987-1998, Institut de radiophysique appliquée, Lausanne, şeful
laboratorului de metrologia radiaţiilor.
1999-2003, Institut de radiophysique appliquée, Lausanne,
consultant ştiinţific.
Membru al societăţii europene de dozimetria radiaţiilor
(EURADOS) şi al societăţii elveţiene de fizică medicală
(SSRPM). Membru al unor comisii de experţi: EURADOS -
spectrometria şi dozimetria neutronilor; SSRPM - protocoale
dozimetrice; Direcţia fed. elveţiană a sănătăţii publice – controlul
instaţatiilor de radiodiagnostic.108 articole şi comunicări
publicate. Coautor la 3 cărţi.

GRIGORE, Marin +40 21 665 6644 Căsătorit, 2 copii.
Fost ministru al Transporturilor şi Telecomunicaţiilor, şeful
departamentului Telecomunicaţii

HELD ALTER,
Irene

70 Rue du Point du
Jour,
92100 Boulogne-
Billancourt
Franţa
+33 1 46 09 13 09
dan_irene@hotmail.com

Căsătorită (Alter), o fiică, Veronique, care locuieşte în Franţa.
La Bucureşti am lucrat ca inginer până în 1961 la
ELECTROMAGNETICA, apoi până în 1972 la IPA şi la FEA.
La Paris am lucrat ca inginer la firma CEVMI-SOLARI în
proiectarea şi instalarea sistemelor de semnalizare şi informare a
pasagerilor în gări şi aeroporturi.
Am ieşit la pensie în 1993.

HERŢANU,
Herold I.

50 East 89th Street,
New York, NY 10128
USA
+1 212 289 7922
heroldh@aol.com

Căsătorit, cu Judith S. Herţanu, MD
Specialitatea: Process Control pentru Industria Chimica si
Petrochimica.
Titlu Professional (USA Certified): Professional Engineer (PE).
John Brown Engineers (Stamford, The Hague, London, Houston,
Singapore), 21 ani din care 12 în funcţii tehnice principale, 9 ani
în funcţii de conducere. HLP Associates - parte din HLP -
Parsons Joint Venture (Houston, London, Pasadena), companie
de consultanţă, studii şi proiecte de dezvoltare în industria
petroliferă, 14 ani preşedinte şi co-proprietar.
Articole publicate în reviste americane de specialitate.
Co-autor la cele 4 ediţii ale cărţii "Instrument and control
Engineer's Handbook"
Co-autor al unui Patent American.
Membru pe viaţă al societăţii Instrument Society of America.

HONDRU
(GHEORGHIU),
Ariadna-Sofia

1245 S. Bellair # 311,
Denver, Colorado
80246, USA
+01 303 75 85 424
+01 720 29 66 987
(GSM)

Căsătorită (cu Sever Gheorghiu), fiica Ioana, medic, 2 nepoţi
- Radio Popular
- Editura Tehnică
- Ministerul Chimiei, Automatizări, Proiectări, Centru de Calcul
Deplasări CAER în URSS, Bulgaria, Polonia, R.D.Germană
Emigrată în SUA (1991), Atlanta, cetăţenie dublă. Călătorii în
Franţa, Ungaria, Rep. Moldova etc.
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IONESCU,
George Ionel

Bd. Magheru 9, sc. 2, et.
3, ap. 65 (bloc EVA),
sector 1, Bucureşti
+40 21 316 59 34

1956-1962, IFA, cercetător
1957, Abs. Fizică Nucleară Aplicată, Univ. Bucureşti şi IFA
1965, Abs. fac. Matematică-Mecanică, Univ. Bucureşti
1973, Doctor în Fizică Tehnică
1959-...,  Universitatea Politehnica Bucureşti, catedra de Fizică,
asistent (1959), lector (1969), profesor (1990)
1979-1984, Inspector general Minist. Educaţiei
Stagii de cercetare: Polonia (1968, 1972) şi Dubna, Moscova
(1970).
Membru al Societăţii Europene de Fizică şi al Societăţii
Academice de Ştiinţe din România
Autor al seriei Lecţii de fizică, UPB (1994-2002), Fizică
statistică (1994-2001), Unde elastice / electromagnetice (1986-
1998) etc. Autor a peste 70 comunicări în dom. Radiaţii /
Spectrometrie / Fizica neutronilor
Activităţi culturale: 1942-1946, Conservatorul particular “Astra”
secţia pian; 1947-1953, crainic Radiodifuziunea Română (ora
şcoalei, ora tineretului, teatru la microfon etc.); 1956-1975,
membru în conducere cenaclu “Relief românesc”; preşedinte
cenaclu “Geometria pasiunii”, UPB. Autor a 2 vol. poezii,
contribuţii la reviste literare.

IORDACHE,
Gheorghe

Str. Veteranilor nr. 13,
Bucureşti 060921
+40 238 548 429

Căsătorit, 2 copii
1956-1957, Radiodifuziunea Română.
1957-1959, Televiziunea Română
1964-1992, Inst. de Cercetări Metalurgice, secţia Electro,
cercetător principal grad 2.
13 brevete de invenţie, din care 2 aplicate, cu efecte economice
importante.

IOSIF, Nicolae Preşedintele Comitetului Uniunii Sindicatelor din
Transporturi şi Telecomunicaţii

IVANCIOVICI,
Mircea

Bdul Unirii nr. 75, bloc
H1, sc. 1, ap. 18, RO-
741382, Bucureşti
+40 021 320 67 13
mirceai@elcom.pub.ro

Căsătorit, un fiu inginer electronist şi un nepot student
electronist.
1956 - prezent, la Universitea Politehnica Bucureşti, facultatea
de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei,
catedra de Telecomunicaţii, ocupând succesiv funcţiile de
asistent, şef lucrări, conferenţiar şi profesor. Până la decesul
profesorului doctor docent Gheorghe Cartianu, am lucrat
împreună cu marele profesor în domeniul transmisiei
informaţiilor în prezenţa perturbaţiilor de nivel mare, domeniu în
care mi-am susţinut şi doctoratul. În acest domeniu am participat
la un număr de 20 contracte de cercetare ştiinţifică, am obţinut 5
brevete de invenţie şi am primit în 1981 premiul Traian Vuia al
Academiei Române.
Publicaţii: 19 articole în reviste de specialitate, 12 cărţi la diverse
edituri.

JUHASZ, Iolanda Damjanich u. 36 fsz. 3,
H1071 Budapest,
Ungaria
+36 1 344 51 82
bubusj@freemail.hu

Divorţată, un băiat de 46 ani.
Dupa ceva bâjbâieli de câteva luni, am lucrat până la pensionare
la Institutul de Calcul al Academiei RPR (!) filiala Cluj.
Institutul s-a reorganizat apoi sub numele de Inst. de Tehnica de
Calcul (ITC), filiala Cluj.
Am avut marea plăcere în munca mea profesională de a participa
de la început la apariţia tehnicii de calcul în România. La
sfârşitul anilor '50 ne am ocupat chiar şi de calculatoare
analogice, nişte opere de artă ale fanteziei, aşa cum mi s-au părut
atunci.
Au urmat apoi calculatoarele digitale, câteva premiere în ţară
(calculatoare cu relee electromagnetice, cu tranzistoare, cu

Aurel Millea
Stamp
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circuite integrate ca DACICC1, DACICC200), niste aplicaţii în
medicină, meteorologie, etc. Am avut şansa de a lucra într-un
colectiv demn de invidiat.
M-am mutat la Budapesta în 1996.

LAZAROVICI, C.
Cristian Ion

Aleea Callatis 7 bl.A9
ap.21 sector 6,
Bucureşti
+40 21 674 58 22

Necăsătorit, văduv.
1956-1957, staţia radio Tâncăbeşti.
1957-1997, Institutul de Fizică Atomică (IFIN), Măgurele:
asistent cercetare reactor (1957-60); adjunct secţie aparatură
electronică nucleară (1960-65); inginer principal II secţia
proiectare aparatură electronică nucleară (1965-1978); cercetător
principal secţie electronică nucleară (1978-1997).
Specializare prin activitate profesională: aparatură electronică
nucleară dozimetrică, de aplicaţii industriale ale radioizotopilor,
de spectrometrie cu detectori semiconductori.
Lucrări publicate: 32 articole, colaborare la lucrările “Circuite cu
tranzistoare în industrie”, Ed. Tehn. 1964 şi “Construcţia şi
exploatarea aparaturii electronice nucleare”, Ed. Ped. 1975

MATEESCU
(TAGA),
Adelaida

Aleea Poiana Cernei
nr.6, bl. E6, scara A,
ap. 15, sector 6,
Bucureşti
+40 21 413 41 18 (ac)
+40 21 402 47 69 (s)
0744 530 560 (m)
mateescu@comm.pub.ro

Văduvă, fără copii.
Doctor  inginer în telecom. din 1965, perfecţ. ştiinţifice în
străinătate (Polonia, Cehoslovacia până în 1989; Germania,
Franţa după 1989), diplomă în managementul universitar de la
IMD-Geneva (1991).
Cadru didactic la UPB: profesor din 1972, conducător de
doctorat din 1978, profesor consultant după pensionare (din
2002) până în prezent.
Functii in UPB: şef catedră (1978-1982 şi 1992-2000); decan al
facultăţii Electronică şi Tc (1982-1985); prorector (1985-1992).
Activităţi ştiinţifice: coordonator al mai multor programe de
cercetare în domeniile sinteza circuitelor, transmisiuni de date
(modemuri), prelucrarea numerică a semnalelor, comunicaţii
mobile; peste 120 articole ştiinţifice publicate/susţinute în
ţară/străinătate; peste 25 de cărţi de specialitate, din care două
premiate: Premiul Acad. Române Traian Vuia (1982) şi Gh.
Cartianu(1998), Premiul AGIR (2000).
Recunoaştere ştiinţifică: Senior membru al IEEE; membru în
comitetul ştiinţific şi preşedinte la mai multe manifestări
ştiinţifice internaţionale; membru fondator al Acad. de Şt.
Tehnice din România (ASTR) şi preşedinte al secţiei ASTR
Tehnologia Informaţiei şi Telecom. (1998 ... prezent); Doctor
Honoris Causa al Univ. Tehnice din Chişinău (1999) şi al Univ.
Tehnice Gh. Asachi din Iaşi (2000).

MIHAI (VIERU),
Elena

Str. Giuleşti nr. 109,
ap.153, sector 6,
Bucureşti
+40 21 221 23 46

Căsătorită cu Nicolae MIHAI, o fată de profesie notar public, o
nepoată (bucuria batraneţelor noastre), studentă fac. Drept, UB.
- Regia de Căi Ferate Bucureşti, stagiu.
- Institutul de Proiectari C.F., repartizată, lucrat până la pensie
(1986). Ca inginer proiectant, participat la elab. a numeroase
lucrări de sistematizare şi modernizare prin introducerea
instalaţiilor de centralizare cu relee pe magistralele CF: Buc.-
Constanţa, -Timişoara-Arad, -Caransebeş, -Paşcani, proiectat şi
dat în funcţiune zeci de staţii CF de mărimi diferite.

MIHAIL, Cornel DGPTc - Telegraful Central Bucureşti, Director
MILLEA, Aurel Str. Feroviarilor nr.1

ap.4
012206 Bucureşti
+40 21 666 32 40
+40 21 666 47 00
0721 77 99 22

Căsătorit, 1 copil, divorţat şi recăsătorit.
1963, Doctor inginer; 1956-1962, asistent la IPB, catedra de
Electrotehnică; 1962-1990, şef laborator / şef secţie la Institutul
Naţional de Metrologie (INM), Bucureşti, cu contribuţii directe
la dezvoltarea a 4 etaloane naţionale ale României; 1990-1999,
director al INM; 1975-1996, conferenţiar (cumul) în diferite
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amillea@b.astral.ro
amillea@gmail.com

perioade la IPGG, la AMT şi la UPB; 1972-1994, referent oficial
în peste 45 de comisii de doctorat la IPB, IPT (Timişoara), IPC
(Cluj) şi IPI (Iaşi); 1991-..., conducător de doctorat la UPB, cu
18 doctoranzi, din care 11 au obţinut titlul de doctor (4 cu
distincţii). 1990-..., Preşedinte al Societăţii Române de Măsurări,
membru al Consiliului General IMEKO (Confederaţia
Internaţională de Măsurări).
1970, stagiu de 6 luni la NBS (SUA), autor al unei metode
speciale de măsurare citată în documentaţia tehnică a firmei
“General Radio”.
Senior Member IEEE.
Autor al 11 cărţi de specialitate (din care două monografii,
devenite lucrări de referinţă în domeniu), 16 brevete de invenţie
(majoritatea aplicate) şi peste 140 articole/comunicări
tehnice/ştiinţifice.
1999, după pensionare, împreună cu soţia, două firme de tehnică
publicitară, respectiv consultanţă afaceri.

MIRCEA,
Andrei Ştefan

Yerres (91330), Franţa
+33 1 6948 1148
mircea.andrei@wanadoo.fr

Căsătorit în România (divorţat), în Franţa (separat), doi copii.
Locuri de muncă: Institutul Politehnic Bucureşti, Institutul de
Documentare Tehnică Bucureşti, Institutul de Cercetări
Electrotehnice Bucureşti, I.P.R.S. Băneasa, I.F.A. Măgurele,
R.T.C. La Radiotechnique-Compélec Suresnes (Philips),
Laboratoire d'Electronique et de Physique Limeil-Brévannes
(Philips), Laboratoire de Bagneux (France Télécom), École
Polytechique Fédérale de Lausanne, BeamExpress S.A.
Lausanne.
Diplome universitare: Inginer Diplomat (I.P.B.), Fizician
Diplomat (Univ. Buc.), Doctor în Electronică (I.P.B.), Docteur es
Sciences Physiques (Université Paris V)
Premii: Prix Esclangon de la Société Française de Physique; Prix
du Centre National d'Etudes des Télécommunications (Franţa).

MIRON, Costin Str. Retezat, Nr. 7, Ap.
3, 400680 Cluj-Napoca
+40 264 567 927
Costin.Miron@bel.utcluj.ro

Căsătorit, doi copii.
Profesor universitar: 1981-2003; Profesor univ. consultant: 2003-
...; Catedra Bazele Electronicii; Facultatea de Electronică,
Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei (EETI); Universitatea
Tehnică din Cluj-Napoca (UTCN)
Activităţi: 12 cărţi (10 în edituri naţionale); peste 80 de articole;
peste 20 de contracte de cercetare; redactor şef al revistei “Acta
Technica Napocensis, Electronics and Telecommunications”,
EETI, UTCN, (1995-...); crearea şcolii de fuzzy, EETI, UTCN,
1991; conducător de doctorat din 1990, cu peste 35 de
doctoranzi, 10 finalizând doctoratul (din care 3 cu distincţii).
Afilieri la societăţi ştiinţifice, distincţii, premii: membru senior
(SM) al The Institute of Electrical and Electronics Engineers
(IEEE), SUA, 1993-...; membru activ al The New York Academy
of Sciences, 1993-...; ordinul Meritul pentru Invăţământ în grad
de Mare Ofiţer, Decret prezidenţial nr 1097/10.12.2004 (MO din
13.12.2004); senator de onoare al Universităţii “Aurel Vlaicu”
din Arad, 2003; diplomă de onoare acordată de UTCN, 2003.

NEAGU
(PODOLEANU),
Monica

Şos. Pipera 15, bl. 3C,
ap. 9, sector 1, 014252
Bucureşti
+40 21 232 06 24

Căsătorită, 1 băiat ing. electrotehnician în Germania, 1 nepoată
studentă UNCT regie film, Bucureşti
1956-1968, LCT (Lab. Central Tc), local Vitan, secţia Ferite
1968-1976, ICE (Inst. Cerc. Electronice), Lab. Ferite
1982-1989, ICE, şef laborator Prognoze, Plan, Consultanţă
Absolventă a 2 cursuri post-univ. (Mat. electronice, Fiabilitate)



16

NEGREANU,
Dan

Bucureşti
+40 21 389 66 23
thea_radian@yahoo.com

Căsătorit cu Thea Radian, un copil, Diana Alexandra Negreanu,
licenţiată  Relaţii Economice Internaţionale.
1956-1963, Institutul de Cercetări Electrotehnice
1963-1997, Institutul de Cercetare-Proiectare pt. Automatizări.
Cercetător ştiinţific gr.1, şef lab. cercetare, consilier CTE.
Activitate de cercetare/dezvoltare în dom. telemecanică şi
teleprelucrare date.
Autor/coautor a numeroase articole/comunicări, brevete.
Pensionar din anul 1997.

NEGRU, Nicolae DJPTc Giurgiu şi DJPTc Tg. Mureş, Director
NICA, Lucian-
Eugeniu

Str. Polonă nr.115,
bl.15, ap. 67, Sector 1,
Bucureşti
+40 21 210 58 99
0724 53 43 03
nicalucian@easynet.ro

Căsătorit.
1956-1963, ICET (Institutul de Cercetări  Electrotehnice)
1963-1968, IPA  (Inst. de Cercetare-Proiectare pt Automatizări)
1968-1991, ITC  (Institutul pentru Tehnică de Calcul)
1991-1999, SITC (Software ITC)
Cercetător principal gr.1, şef laborator cercetare, consilier CTE
M. Sc.-University of California, Berkeley, EECS dept.,1969
Activitate de cercetare / dezvoltare şi de coordonare a elaborării
sistemelor de calcul Felix C512/1024, C8010. Elaborare
aparatură de automatizare şi ultrasunete; elab. sisteme CAD;
consultanţă sisteme IT.
Autor/coautor a 20 articole / comunicări  si a 3 cărţi (coautor).
Reprezentant al părţii române în CAER pentru domeniul
electronicii şi tehnicii de calcul.
Hobby: bricolaj, muntele.

NICHITA,
Emanuel

Str. Doamna Ghica nr.1,
bl.1, sc.5, ap.194, Sector
2, Bucureşti
+40 21 688 03 31

Căsătorit, doi copii şi un nepot
1956-1958, Uzinele Electromagnetica
1958,1987, I.S. Decorativa, Bucureşti
1987-1995, UGSR
Inginer şef, director.
Lucrări: realizare obiective culturale în toate reşedintele de judeţ,
organizare expoziţii internaţionale, coordonarea realizării
sistemului de automatizare a scenei Teatrului Naţional Bucureşti

NICOLAU,
Teodor

Str.Războieni nr.11,
sc.A, et. II, ap 9, Bacău
+40 234 52 33 66

Văduv, o fiică.
1941-1945, militar pe fronturile de est si vest (Rusia, Ungaria,
Cehoslovacia, Austria)
1945-1951, maistru şef, CFR - Bacău
1951-1956, student IPB, fac. Electronică şi Telecomunicaţii
1956-1957, inginer, Regionala CFR Bucureşti
1957-1967, inginer şef şi director, Regionala PT Bacău
1967-1984, director, Direcţia judeţeană PT
1984, transferat la Regionala CFR Bucureşti şi pensionat

NICULESCU,
Mihai

Str. Poştei nr. 17
100162 Ploieşti
+40 244 592 720

Necăsătorit.
1956-1960, Min.Trans.Tc., St. Radioficare Ploieşti.
1961-1990, Min. Chimiei, Inst.Cerc.Petrochimie.
1990, Pensionar.

OLARIU,  Ovidiu
Florea

Str. Mitropolit Varlaam
49, sector 1, Bucureşti
+40 21 310 53 65
0742 231 062
ovidiu_yo3ud@yahoo.com

Căsătorit în 1957, o fată de 41 ani.
Inginer stagiar telecomunicatii CFR.
Redactor revistele "Radioamatorul" şi Sport şi Tehnică.
Inginer principal Dispecerul Naţional.
Ministerul Culturii, am răspuns de Editura Tehnică şi Academiei.
Dispecerul Naţional, coordonator metrologie, cu 2 unităţi: un
atelier de reparaţii AMC şi un laborator de verificări şi etalonări.
Pensionar.
Alte activităţi: 3 cărţi publicate, peste 300 articole, cursuri de
electronică în cadrul CNIT.
Specializare radiorelee în Germania.
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PĂDURARU, Ion DR-PTTR Iaşi, Director
Direcţia Radio Iaşi, Director

POPESCU, Ioan,
M.

Str. Ţincani nr. 10, bl.
F13, sc. 1, et. 3, ap. 13,
Bucureşti, 061597,
sector 6
+40 21 746 61 69 (ac.)
074 255 71 64
+40 21 402 98 08 (s.)
IMP@physics.pub.ro

Născut 1933, Negoeşti-Baia de Aramă, jud. Mehedinţi. Căsătorit
(1959). O fiică, medic.
Institutul de Fizică Atomică - cu norma de bază: 1956-1961,
cercetător ştiinţific ajutor; 1961-1966, cercetător ştiinţific; 1966 -
1969, cercetător ştiinţific principal; 1969-1973, şef de laborator
(Laboratorul de Interacţia Radiaţiei Laser cu Substanţa); 1973-
1975, şef de laborator (cumul).
Universitatea "Politehnica" din Bucureşti (până în 1993,
Institutul Politehnic din Bucureşti), Catedra de Fizică (cumul):
1958-1964, asistent universitar; 1964-1971, şef de lucrări; 1971-
1973, conferenţiar universitar (cu norma de bază): 1973-1974,
conferenţiar universitar; 1974-2003, profesor universitar; 2003-
prezent, profesor universitar consultant.

POPESCU,
Mircea

Str. Drobeta nr. 11,
sector 2, Bucureşti
+40 21 211 23 64

Născut la Topliţa, 1933, jud. Harghita. Căsătorit, un copil.
1956-1977, după terminarea facultăţii cu diplomă de merit,
angajat la Radioteleviziunea Română.
Din 1978, cercetător la Institutul Naţional de Recuperare,
Medicină Fizică şi Balneoclimatologie.
1964-1969, lector (cumul) la Academia Militară Tehnică.
Autor (coautor) al 4 cărţi cu caracter tehnic, una din acestea
tradusă în limba maghiară. Colab. la Lexiconul Tehnic Român.
10 articole publicate în reviste tehnice din ţară şi străinătate.
2 brevete de invenţie referitoare la aparate electronice medicale.

POPOVICI,
Alexandru
Constantin

Chemin de la Chiésaz
19, CH-1024 Ecublens
(Suisse)
+41 21 691 63 51
a.popovici@urbanet.ch

Căsătorit, fără copii
1956-1963 asistent la catedra Radiocomunicaţii IPB
1963-1973 şef de lucrări la catedra Electronică aplicată
1973-1978 profesor de telecomunicaţii la Institutul de
Telecomunicaţii Oran (Algeria)
1978-1999 adjunct stiinţific la laboratorul de telecomunicaţii
EPFL (École  Polytechnique  Fédérale Lausanne)
1979-2004  profesor la  EIVD (École Ingénieurs du Canton de
Vaud)
1998-2004  profesor la  EICN (École Ingénieurs du Canton de
Neuchâtel)
1999- .......   pensionar EPFL şi EIVD                 
Senior member IEEE

RAICU,
Constantin

Str. Rodul Pământului
nr.2, bl. P1, sc B, ap.27,
sector 3, Bucureşti
+40 21 648 84 16

Căsătorit (1963).
1956, repartizat la Ministerul Poştelor şi Telecomunicaţiilor,
încadrat la Institutul de proiectări. In scurt timp mi-a fost
încredinţat un colectiv de proiectare a telecomunicaţiilor
interurbane, dezvoltarea reţelei telefonice interurbane cu fir de
cupru şi fibre optice, în ţară şi în afară, cu ţările riverane.
1986, pensionat.

ROGOZ, Vâlcea Bd. C. Brâncoveanu nr.
97, bl. M6, sc.5, et.3,
ap.57, sector 4,
Bucureşti
+40 21 683 51 25

Căsătorit, un copil.
Principalele locuri de munca: inginer la reţeaua de telefonie
urbană din cadrul Dir. PTTR Buc; transferat la Comisia
Controlului de Stat, pentru sectorul telecomunicaţii; transferat la
Min. Comerţului Exterior în funcţia de consilier economic, timp
de peste 25 de ani; din aceştia, 13 ani numit la Reprezentanţa
Economică din Berlin, RDG, cu grad diplomatic, secretar al
Comisiei de Colaborare Tehnică cu RDG.

ROISMAN,
Wilhelm (Willy)

După absolvire şi până în 1973 a lucrat la Institutul de
Automatizări din Bucureşti.
In 1973 a plecat în Israel, unde a lucrat în cercetare şi proiectare,
în cadrul unei companii cu profil multiplu şi poziţie centrală în
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industria israeliană. A proiectat şi construit aparatură electronică
pentru aplicaţii in telecomunicaţii.
A decedat în iunie 1988, în urma unei grave maladii.

RUGINĂ, Ioan Prof. Dr. Ing., cercetător ştiinţific principal gradul I la Institutul
de Mecanica Solidelor al Academiei Române. 1990 - 2001:
conducător de doctorat la Institutul de Mecanica Solidelor. 2001-
... profesor asociat onorific şi conducător de doctorat, la catedra
de Electronică Aplicată şi Fiabilitate, UPB. 1969, conferenţiar la
Universitatea din Oran, Algeria. 1969 - 1970 bursier la
Massachusets Institute of Technology (SUA).
Lucrări ştiinţifice publicate: 125, cărţi publicate: Electronique
Fondamentale (Editura Universităţii Oran, Algeria).
Decedat în 2005.

SALANŢIU, I.
Tiberiu Iustin-
Gelu

Str. Iezer nr. 1, bloc L5,
sc. 2, ap. 13, 400553
Cluj-Napoca
+40 264 426 801

Căsătorit (1958), 3 copii (ingineri), 4 nepoţi.
1956-1997, Staţia Radiodifuziune Jucu de Jos, jud. Cluj, devenită
Direcţia de Radio şi Televiziune Cluj, funcţii ocupate: inginer şef
(1963), director tehnic (1991). De la câteva staţii radio s-a ajuns
în 1997 la peste 200 staţii de radiodifuziune, televiziune,
translatoare TV, staţii radiorelee etc. Contribuţii la proiectarea,
realizarea, exploatarea şi întreţinerea acestora.
La ora de bilanţ: “Am avut o viaţă frumoasă, interesantă şi
instructivă, spre folosul celor mulţi, a meritat”.

ŞERBAN, Rodica Str. Maria Rosetti nr.
45, sector 2, Bucureşti
+40 21 211 57 78

Necăsătorită.
1956-1963, ICET (Institutul de Cercetări Electrotehnice)
1963-1992, IPROLAM (Institutul de Proiectări Laminoare)
Cercetător stiinţific principal, şef colectiv aparatură de măsură şi
control
Hobby: muzica clasica

SHURANYI,
Thomas

Haifa, Israel
972-4-8343987 (tel.)
972-4-8261275 (fax)
shuranyi@netvision.net.il

Născut la Mediaş, 14 iulie 1932, căsătorit cu Eva Shuranyi
(Kohn) născută la  Sibiu, 2 copii, 3 nepoţi
1950-51, Facultatea de Matematică şi Fizică, Timişoara
1951-56, Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii, Buc.
1956-1959, Centrul de Radio Bucureşti.
1960-64, părăsit România, specializat la Stockholm, Suedia, în
domeniul calculatoarelor, lucrând printre altele la Politechnica
din Stockholm si la centrul de computere RCA.
1964-81, mutat în Israel, angajat în diverse poziţii (inginerie,
marketing, data management) la firma ELBIT: sisteme de control
computerizate, sisteme de avionică,  simulatoare.
1981-84, revenit  la Stockholm, înfiinţat filiala  societăţii
Israeliene ELSCINT, specializată în sisteme electronice medicale
(CT Scanners, Medicină Nucleară, Ultrasound).
1997-..... pensionar, mă ocup de familie, casă, internet, etc.

STAN, Sandu DGPTTc – Bucureşti, Şef Serviciu linii, cabluri
Decedat în 1993

STANCIU, N.
Nicolae

1956-1997, Televiziunea Română. Participant la colectivul de
realizare a primelor transmisiuni exterioare de TV din România.
Funcţii tehnice succesive, de la inginer la director general adj.
tehnic. În paralel, activitate didactică, ca lector, conferenţiar şi
profesor asociat la cursul de “Arta şi tehnica imaginii de
televiziune” de la Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică.
1998-2003, conducător al colectivului tehnic care a realizat
postul de TV “TV România de Mâine”, director gen. al postului.
2003-..., profesor asociat la Universitatea “Spiru Haret” şi
consilier al rectorului.
Autor al mai multor lucrări de televiziune, elaborator în prezent
(împreuna cu colegul P. Varlam) al primei lucrări fundamentale
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de televiziune digitală din România.
Decedat în 2006.

ŞTEFAN, Nicolae Teleconstrucţia, Şef birou CTC
ŞTEFĂNESCU,
Constantin

Bd. Ion Mihalache 79,
bloc 15, sc. B, ap. 90
Bucureşti, sector 1
+40 21 223 39 06
const.stef@pcnet.ro

Căsătorit de 46 de ani, o fiică de 39 de ani, ing. electrotehnic în
M. Britanie (căsătorită cu un englez), un nepot de 18 ani, student.
Împreună cu soţia ne petrecem câte şase luni pe an la copii.
1956 - 1999 la Romtelecom, funcţia maximă şef de serviciu la
sectorul Transmisiuni. Contribuţii la dezvoltarea reţelei de
telecomunicaţii interurbane şi internaţionale analogice pe suport
de cablu, radiorelee şi sateliţi; (după 1990) contribuţii directe la
realizarea reţelei naţionale de transmisiuni digitale sincrone pe
suport de fibră optică. Coautor la patru cărţi tip manual pentru
specializarea personalului tehnico-ingineresc din sectorul
transmisiuni analogice şi digitale.

ŞTEOPU, Ioan Str. g-ral Culcer nr 58,
sector 6, Bucureşti
+40 21 410 65 98

Căsătorit, 1 copil, 1 nepot.
1956-1958, ing. Direcţia Poştă,Telefoane,Transporturi –
Bucureşti.
1959-1960, ing. Energetic şef, Fabrica de Chibrituri.
1961-1965, ing. Proiectant, Institutul de Proiectări Forestiere.
1965-1989, ing. Proiectant/şef sectie asamblare F.E.A.
1966, specializare Japonia, înregistratoare şi indicatoare
electronice.
Hobby: bioenergie, autor a 2 cărţi.

STOICA
(BUNEA)
Beatrice

Căsătorită, 2 copii - Gabriela şi Cristian
1956-1960, Uz. Electronica, 1959 specializare în Franţa
1960-1963, I.P.R.S Băneasa, şef linie tranzistori de putere
1964-1970, Inst. CAER de Standardizare Moscova, expert
1970-1980, C.I.E.Tc şi M.I.Et
1981-1986, Revista Tehnica Militară, redactor şef.
Decedată în 1986.

TEODORESCU,
Virgil

B-dul Basarabia nr.78,
bl.36, sc.A,et.3, ap.16,
sector 2
+40 21 325 25 65

Direcţia Regională PTTR, Craiova, inginer stagiar.
Direcţia PTTR Bucureşti, inginer.
Într. Electronica Bucureşti, inginer proiectant, şef serviciu
proiectări, şef atelier (apoi secţie) cercetare-proiectare.
Într. Electronică Industrială Bucureşti, director tehnic/producţie
Inst. Tehnică de Calcul, Centrul cercetare/microproducţie,
director adjunct ştiinţific
Editura Olimp, Tipografia Polsib Sibiu, Editura Teora, consilier
(tehnic, de producţie)
SC Marvir Comimpex SRL, director
Cadru didactic asociat fac. Electronică şi TC, IPB; cercetător
ştiinţific pr. gr. I
Lucrări publicate: cărţi (3 Edit. Tehnică, 4 Edit. Didactică),
articole, comunicări, invenţii; activ. de proiectare/realizare
aparatură electronică industrială.

TUDOROIU
(BRANA), Ana
Maria Valeria

Ingeborg Bachmann
Strasse 14/3/18, 4600
Wels, Austria
+43 724 22 99 85

Căsătorită, 2 copii.
ICET, IPA, IPCF. Cercetător principal gr. 3 şi gr. 2.

VARLAM, Petre Şos. Mihai Bravu Nr.1,
Sector 2
+40 21 642 47 56

Născut la 27 aprilie 1932, în Bucureşti. Căsătorit cu o femeie
minunată (medic pediatru), din 2002 văduv. Un fiu, Vlad,
studios, cu o familie închegată şi doi copii reuşiţi.
Şcoala primară la “Mavrogheni”, şos. Kiseleff
Liceu comercial N. Kreţulescu, Bucureşti
Facultatea Electronică şi Telecomunicaţii, IPB
1956, repartizat la “Electromagnetica”
1957-1998, Televiziunea Română, trecut prin toate serviciile, în
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ultimii 25 de ani director adjunct, director tehnic şi director.
Lucrat cu multe generaţii de echipamente, începând cu tuburi
electronice şi terminând cu microprocesoare. Participat la multe
reorganizări, transformări şi perfecţionări organizaţionale.
În liceu şi în primii ani de facultate sport de performanţă, jucător
de volei în divizia A, titular la echipa “Ştiinţa”.
Coautor (cu N. Stanciu) la o carte de referinţă, alta în lucru.

VASILE, Victor 1956-1962, în învăţământul postliceal militar.
1962-1992, într-o uzină de armament (rachete) în care a ajuns,
înainte de pensionare, director.
1993, pensionat în gradul de colonel-inginer (din funcţie de
general). Decedat în 2005 la Bordeaux, Franţa

VIJELIE (ISAC),
Eugenia

Str, Eufrosina Popescu
nr.3, sect. 3, Bucureşti
+40 21 311 22 73

Căsătorită, 1 fiică, 2 nepoate (14 şi 17 ani). Fiica absolventă fac.
Electronică, timp de 17 ani la Fabrica de Calculatoare, apoi la
Grupul Şcolar UNIREA director adj.
1956-1968, Radiodifuziunea Română.
1968-1988, Grupul Şcolar UNIREA, profesor, succesiv toate
gradele didactice incl. grad 1, autoare a două manuale.
1988, pensionată.

VULPESCU
(MILLEA), Nona

Str. Nicolae Paulescu
63, 050501 Bucureşti
+40 21 781 41 39
nona@mailbox.ro

Divorţată. Un fiu, Liviu, inginer electronist şi matematician,
laureat Olimpiada internaţională de matematică, Londra, 1979.
Un nepot, Marius, student, domeniu fizică-matematică.
Doctor inginer 1970. Diplomă postuniversitară CEPECA 1973.
1956-1960, Uz. Electronica, ing. stagiar şi ing Serv.Tehnic:
- proiectat/pus în fabricaţie primul radioreceptor cu MF din ţară;
- prof. catedra radio (cumul), Şcoala postliceală Iosif Rangheţ.
1961-1970, ICPE (Inst. de Cerc. şi Proiectări Electrotehnice):
- cercetător ştiinţific/şef laborator, organizator al primului labo-
rator fiabilitate ramura electro / bazei tehnice: norme, standarde
- 36 articole/comunicări şi >100 fişe Lexiconul Tehnic Român.
1971-1990, CNST (Cons. Naţional Ştiinţă / Tehnologie), expert:
- coord. progr. Cercetări interdisciplinare şi Noi surse energie;
- delegat permanent CEE/Noi surse, UNESCO, CAER/s. ştiinţă;
- elaborat prognoze şi studii de dezv. a tehnicii/politica ştiinţei;
- medalia Meritul Ştiinţific. Hobby: muzică, literatură, scris.

WEISSMAN,
Paulina (Coca
GUTTMAN)

Bat-Yam, Rotshild 8-b
59325, Israel
+035 063 888 (tel.)
+035 0868 799 (fax)
0546 950 900 (mobil)
spweiss@netvision.net.il

Căsătorită cu Shaul Weissman, un copil.
Am participat la cursuri profesionale pentru adaptarea la noutăţi
în telecomunicaţii (IBM, Motorola, Asociaţia Inginerilor etc.).
Soţul meu a funcţionat ca director de liceu.
Băiatul Haim Weissman a studiat Fizica (Dr.) Atara (nora mea )
a studiat computer. Daniel (nepotul meu cel mare) studiază
aceeaşi facultate ca bunica lui.
Am lucrat la ministerul Comunicaţiilor (Head-Telecom. &
License Division Engineering & Licensing Branch).
Am început să lucrez în anii 60 la întreţinere de centrale şi încet
am avansat.

ZAHARESCU,
Anibal

Şos. Mihai Bravu 306
bl. B13D ap.3, 030322
Bucureşti
+40 21 323 75 66
0727 798 326

Căsătorit.
1956-1967, Institutul de Mecanică Aplicată al Academiei
1967-1990, Institutul de Cercetări Electronice, cercetător
ştiinţific principal, şef de laborator
Comunicări şi publicaţii privind contribuţiile (în cadrul unui
colectiv de cercetători) la dezvoltarea metodelor şi aparaturii
electronice pentru măsurarea mărimilor neelectrice, în deosebi
din domeniul tensometriei automate, al corecţiei erorilor
dinamice ale traductoarelor şi al cântăririlor dinamice.
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Remember:

DE CÂTE ORI NE-AM MAI ÎNTÂLNIT

Secţiile de Electronică Industrială şi Radiocomunicaţii

Aniversarea Data Locul întâlnirii Locul mesei comune

0 ani (absolvire) 01.07.1956 IPB Polizu Parc Herăstrău

10 ani 18.06.1966 IPB Polizu Parc Herăstrău

20 ani 26.06.1976 IPB Polizu Parc Hotel Bucureşti

30 ani 06.1986 IPB Polizu Complex Pacea Snagov

35 ani 06.1991 UPB Leu La Gogoşaru Bucureşti

40 ani 18.05.1996 UPB Leu La Gogoşaru Bucureşti

45 ani 01.06.2001 UPB Leu UPB Leu

50 ani 20.05.2006 UPB Polizu UPB Leu

Secţiile de Telefonie-Telegrafie şi Centralizări-Semnalizări Feroviare

Aniversarea Data Locul întâlnirii Locul mesei comune

10 ani 1966 IPB Polizu Parc Herăstrău

20 ani 06.1976 IPB Polizu Parc Herăstrău

25 ani 05.1981 IPB Polizu Parc Herăstrău

50 ani 20.05.2006 UPB Polizu UPB Leu



IMAGINI DIN ANII DE FACULTATE

Profesorul Alexandru Spătaru în mijlocul studenţilor săi (1954)

Profesorul Matei Marinescu în mijlocul studenţilor (1954)
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   În laboratorul de fizică                           La o oră de limba rusă

Din cele două “convocări” (1952, 1954)

Un grup vesel în parc (1954) Cascadorie la corpul E (1954)
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O parte din băieţii promo ţiei (în 1955)

O parte din fetele promo ţiei (în 1955)
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Excursie de studii la Bod şi Poiana ...Stalin (1954)

Imagini din anii II-IV
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Banchetul de absolvire. În prim plan, profesorul Tudor Tănăsescu
şi soţia, profesorul Edmond Nicolau (1 iulie 1956)

Banchetul de absolvire. Profesorul Tudor Tănăsescu,
asistentul Marcian Guttman (1 iulie 1956)
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Alte poze de la banchet
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EI NE-AU FOST DASCĂLI

Matei Marinescu
1903-1983

Electroacustică

George Rulea
1926-

Radiotehnică

Tudor Tănăsescu
1901-1961

Tuburi şi circuite
electronice

Gheorghe Cartianu
1907-1982

Radiotehnică

Edmond Nicolau
1922-1996

Măsuri electronice

Alexandru Spătaru
1920-

Emiţătoare

Nicolae Ciorănescu
1903-1957

Analiză matematică

Sergiu Condrea
1900-1986
Telefonie

Viniciu Nicolescu
 

Receptoare

Dumitru Stanomir
 

Electroacustică

Andrei Ţugulea
1928-

Bazele electrotehnicii

Paul Dan
Tehnologie şi 

materiale

Alexandru Preda
1927-2003  

Radiotehnică

Roman Stere
1922-2004

Amplificatoare

Ştefan Vencov
1899-1955

Fizică generală

Mihai Drăgănescu
1929-

Tuburi şi circuite
electronice

Remus Răduleţ
1904-1984

Bazele electrotehnicii

Radu Voinea
1923-

Mecanică teoretică

Ion Şabac
1916-1996

Matematici speciale

Mircea Bubulac
1924-

Televiziune

Nicolae Teodorescu
1923-

Matematici speciale

Dumitru Bardan (chimie)      •     Ştefan Cuşută (tehnologia metalelor)      •     Silvius Eckstein (maşini electrice)
Adrian Georgescu (măsuri electrice)   •  Elly Katz (tehnica impulsurilor)    •  Gh. Lazaride (teoria mecanismelor) 
Alexandru Mişu (rezistenţa materialelor şi organe de maşini)    •    Constantin Slătineanu (geometrie descriptivă) 
Ioan Teodorescu (emiţători) • Cristofor Vazaca (automatizări electrice) • Rudolf Woinaroski (mecanică teoretică)
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AU FOST PROFESORII NOŞTRI

TUDOR TĂNĂSESCU – o aducere aminte
În Aula Academiei Române s-a desfăşurat, în ziua de 7 martie 2001, simpozionul cu tema Tudor

Tănăsescu şi şcoala românească de electronică, prilejuit de împlinirea a 100 de ani de la naşterea
profesorului, organizat de Secţia de Ştiinţa şi Tehnologia Informaţiei, Comitetul Român pentru Istoria şi
Filosofia Ştiinţei şi Tehnicii (CRIFST), în colaborare cu Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii a
Universităţii Politehnica Bucureşti, Catedra de dispozitive, circuite şi aparate electronice.

Acad. Mihai Drăgănescu, preşedintele Secţiei, care a condus lucrările, a făcut în deschidere o amplă
prezentare a vieţii şi operei ştiinţifice a omului de ştiinţă şi profesorului Tudor Tănăsescu (1901-1961),
întemeietorul recunoscut al şcolii româneşti de electronică, prin deschiderea unor câmpuri noi de activitate
în domeniul electronicii în ţara noastră, prin activitatea de management al cercetării pe care puţin oameni
de ştiinţă îl reuşesc.

Născut la 2 martie 1901, în Bucureşti, Tudor Tănăsescu a urmat cursurile Şcolii Politehnice din
Bucureşti şi le-a continuat la Colegiul Marconi din Anglia. În 1940 şi-a luat doctoratul cu teza Condiţiile de
lucru ale radioamplificatoarelor modulate. Asistent, conferenţiar, profesor şi şef al Catedrei de Electronică
la Institutul Politehnic din Bucureşti, Tudor Tănăsescu a desfăşurat o bogată activitate didactică şi ştiinţifică,
reuşind o serie de premiere ştiinţifice şi tehnice, contribuind la formarea unui învăţământ politehnic pentru
radiotelecomunicaţii, la dezvoltarea radiodifuziunii, legându-şi numele de începuturile industriei noastre
electronice. Între 1957-1959 a fost la Institutul Unificat de Cercetări Nucleare de la Dubna. Contribuţiile sale
ştiinţifice sunt cuprinse în mai multe lucrări, din care amintim: Asupra soluţionării tehnice a problemei
radiodifuziunii în România (1940); • Combaterea perturbărilor radiofonice (1940); • Circuite electronice
(1952); • Tuburi şi circuite electronice (1955-1957); • Introducere în electronica industrială (1959). A fost
ales membru corespondent al Academiei în anul 1952. Începând din anul 1990, un premiu al Academiei
Române poartă numele Tudor Tănăsescu.

Despre contribuţiile ştiinţifice ale lui Tudor Tănăsescu, despre calităţile de profesor, creator de şcoală
ştiinţifică au vorbit prof. Adrian Rusu, membru corespondent al Academiei Române, Prof. Marin
Drăgulinescu, decanul Facultăţii de Electronică şi Telecomunicaţii (UPB), prof. Vasile Cătuneanu, prof.
Marius Guran, prof. Marius Petraşcu, dr. Nicolae Vâlcov, prof. Gh. Brezeanu, dr. Marin Bădilă, prof. Mircea
Bodea şi prof. Mircea Petrescu.

Au participat acad. Florin Filip, vicepreşedinte al Academiei Române, membri ai Academiei Române,
cadre universitare, foşti colaboratori, care astfel au adus un cuvenit omagiu Savantului, Profesorului şi
Omului Tudor Tănăsescu, un model de personalitate intrat în istoria ştiinţei şi încă viu în memoria celor care
odinioară i-au fost studenţi, pentru că şcoala întemeiată de el este şi a unei moralităţi superioare. Fapt cu atât
mai important cu cât, cum spunea acad. Mihai Drăgănescu, în societatea viitorului, care va fi şi una a
cunoaşterii şi a conştiinţei, valorile morale vor avea un rol esenţial.

GHEORGHE CARTIANU, profesor şi om de ştiinţă
Profesorul Gheorghe Cartianu este creatorul şcolii româneşti de radiotehnică şi radiocomunicaţii.
S-a născut la 8 august 1907, în comuna Borca, o localitate pitorească din judetul Neamţ. Şcoala primară

o începe în comuna în care s-a născut şi o termină în comuna Dubrovăţ, jud. Iaşi, unde tatăl său a fost mutat
în interes de serviciu. În 1918, tatăl său este mutat din nou în interes de serviciu la Bacău, unde va urma
cursurile liceului din localitate, până la absolvire (1926). Încă din acei ani era colaborator al revistei "Gazeta
matematică". În acelaşi an devine student la Facultatea de Electrotehnică (Politehnica din Bucureşti). Paralel
cu studiile la Politehnică urmeaza şi Facultatea de Matematică la Universitatea din Bucureşti. În 1932, Gh.
Cartianu obtine titlul de diplomat inginer al Şcolii Politehnice din Bucuresti, Secţia electrotehnica.

Din anul 1933, inginerul Gh. Cartianu este angajat de Societatea de Radiodifuziune, pentru a lucra la
Studioul Bucureşti şi la staţia de emisie Otopeni. Un an mai târziu, 1934, este solicitat de profesorul Ernest
Abason să preia postul de asistent la cursurile de matematici speciale şi geometrie descriptivă în Şcoala
Politehnică. În acelaşi timp prof. Tudor Tănăsescu îl solicită şi ca asistent la cursul nou înfiinţat de
radiotelecomunicaţii.

În 1937 renunţă la postul de la Radiodifuziune şi rămâne ca asistent la Catedra de Radiocomunicaţii,
dedicându-se cu pasiune cercetării, proiectând şi realizând numeroase instalaţii şi aparate. În 1940 publică o
serie de articole privind stabilitatea sistemelor electrice liniare şi neliniare, prin care a formulat un nou



46

criteriu de stabilitate, cunoscut sub numele de "Criteriul Cartianu-Loewe". În acelaşi an a devenit
colaboratorul unor reviste ca: L’Onde Electrique, Electronics Letters, Annales des électrocommunications.
Rezultatele cercetărilor sale au fost publicate şi în reviste româneşti ca: Telecomunicaţii, Buletinul
Institutului Politehnic din Bucureşti, Memorii şi Monografii ale Academiei Române.

Continuând activitatea didactică, în anul 1948 este avansat conferenţiar la Catedra de radiocomunicaţii şi
predă disciplinele linii şi antene, aparate şi instalaţii de radiotehnică şi electricitate. În 1949 realizează prima
legătură cu radiorelee din ţară, între studiourile din Bucureşti şi statia de emisie Tâncăbeşti, utilizând o staţie
de emisie de concepţie proprie. În anul 1951 construieşte o instalaţie originală cu care efectuează emisiuni şi
recepţii pe unde ultrascurte, cu modulatie de frecvenţă, demonstrând superioritatea acestora faţă de modulaţia
de amplitudine. În 1952 este numit şef al Catedrei de radiocomunicaţii, şi predă cursul de bazele
radiotehnicii. În anul 1963 este ales membru corespondent al Academiei. Obţine titlul de doctor inginer cu
lucrarea "Modulaţia de frecvenţă", în anul 1968, iar în 1970 devine doctor docent.

În cursul vieţii sale, Gh. Cartianu a asistat la apariţia şi aplicarea celor mai importante invenţii în
domeniul electronicii şi a adus contribuţii originale la utilizarea acestora în practica curentă, prin
perfecţionări, invenţii şi teorii originale.

A construit mai multe staţii de emisie, cu care a efectuat emisiuni experimentale (1933-1939) şi a
realizat instalaţii de emisie, de concepţie proprie, cu modulaţie de frecvenţă (1947 - 1950).

A inventat o instalaţie de emisie-recepţie pentru legături bilaterale radiotelex şi primul sistem din lume
de comunicaţie bilaterală pentru galerii de mine (1970). A primit Medalia de aur, la Nürnberg, în 1960,
pentru invenţia "Procedeu de transmitere a semnalelor în bandă largă".

Una din ultimele preocupări ale sale a fost transmiterea orei exacte, prin radio şi prin fir, cu afişare
digitală. O concretizare practică o constituie ceasurile de la Metroul din Bucureşti - atât cele care arata ora
exactă, cât şi cele care măsoară intervalele de timp la care se succed trenurile.

Lista lucrărilor ştiinţifice publicate de Gh. Cartianu cuprinde 85 de titluri, din care 9 tratate de mare
valoare pentru specialişti. În reviste de specialitate a publicat lucrări despre: stabilitatea sistemelor electrice
lineare şi nelineare, modulaţia de frecvenţă, sinteza reţelelor electrice în domeniul timpului şi frecvenţei,
sisteme de comunicaţie tip releu sau radio-dispecer.

S- a stins din viaţă la 26 iulie 1982, în plină activitate creatoare.
Toate realizările care îi poartă semnătura – invenţii brevetate, instalaţii proiectate şi realizate, articole şi

tratate publicate – sunt mărturie a marii sale personalităţi şi îi atestă un loc important în istoria electrotehnicii
şi învăţământului superior românesc.

REMUS RĂDULEŢ, om de ştiinţă de renume mondial
Marele savant român Remus Răduleţ a fost creatorul şcolii româneşti de electrotehnică. Direcţii de

cercetare care sunt şi astăzi de mare actualitate au fost fundamentate de academicianul Remus Răduleţ.
Profesorul Remus Răduleţ a fost mulţi ani şeful Catedrei de Electrotehnică din Facultatea de Electrotehnică,
dăruind din tezaurul cunoştinţelor sale studenţilor facultăţii şi tinerilor colegi. Elevii marelui savant – printre
care cei cunoscuţi, profesorii Constantin Mocanu, Alexandru Timotin, Andrei Ţugulea şi alţii – au devenit
eminenţi oameni de ştiinţă, care au dezvoltat electrotehnica românească la nivelul recunoaşterii mondiale.

În Tara Făgăraşului, s-a născut la 3 mai 1904 Remus Bazilius, cel de al treilea copil al familiei Popa,
recunoscuţi printre consăteni ca intelectuali remarcabili. A fost botezat după tradiţia românilor din
Transilvania cu nume latinesc ca şi cei doi fraţi mai mari ai săi, Virgilius şi Letiţia, şi sora cea mai mica,
Livia. Familia Popa si-a schimbat numele cu cel de Răduleţ, după cel al unui strămoş Radu, poreclit cu
diminutivul Răduleţ, fiind mic de statură.

Primele trei clase elementare le-a făcut la şcoala primară din comuna natală, iar cea de a patra la şcoala
primară germană. Cursul inferior de liceu l-a urmat la Liceul German din Sighişoara, iar cel superior la
Liceul "Radu Negru" din Făgăraş, unde s-a remarcat ca un elev silitor. Profesorii de la liceu l-au trimis la
concursurile organizate de "Tinerimea Română", la Bucureşti, după Marea Unire, unde la toate participările
s-a situat pe primul loc. Preocupat de literatură, Remus dorea să îşi croiască o carieră umanistă, dar şi-a
schimbat idealul dupa ce l-a cunoscut pe celebrul matematician Traian Lalescu, pe atunci rector la Şcoala
Politehnică din Timişoara.

În toamna anului 1923 dă examenul de admitere la Şcoala Politehnică din Timişoara, pentru Facultatea
de Electromecanică, pe care a absolvit-o în anul 1927, cu media generală 19,50, pe care nu a obţinut-o nici
un absolvent până atunci şi nici după el. La majoritatea examenelor a obţinut calificativul 20.
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În timpul în care urma studiile universitare a înfiinţat primul cerc ştiinţific studenţesc, care avea ca
obiectiv înţelegerea unor probleme de fizică modernă şi a unor concepţii noi privind ştiinţele tehnice. Remus
Răduleţ a susţinut la acest cerc conferinţe despre teoria relativităţii, urmate de discuţii aprinse.

Şi-a întocmit lucrarea de diplomă sub conducerea profesorului Plautius Andronescu, obţinând
calificativul "foarte bine cu distincţie". După obţinerea diplomei de inginer electromecanic, a fost numit
asistent la Catedra de electrotehnică, condusă de prof. Andronescu. Un an mai târziu, în 1928, a obţinut o
bursă cu care a plecat în Elveţia la şcoala Politehnică Federală de la Zürich, renumită pe plan mondial, unde
şi-a pregătit teza de doctorat cu prof. Kuhlman. La Şcoala Federală a avut ocazia să asiste la conferinţe
sustinuţe de mari personalităţi ale ştiinţei contemporane, ca Albert Einstein, Max Planck ş.a., care au avut o
influenţă benefică asupra lui, dezvoltându-i gândirea ştiinîifică şi interpretarea filozofică a fenomenelor.

După susţinerea tezei de doctorat, deşi a fost invitat să rămână în Elveţia, unde putea să facă o strălucită
carieră, s-a întors în ţară pentru a contribui la dezvoltarea industriei româneşti.

În anul 1931 a fost numit subdirector al Şcolii Politehnice din Timişoara, calitate în care a organizat
căminul şi cantina pentru studenţi după modelul de la Zürich. În acelaşi timp a fost conferenţiar suplinitor la
catedra Centrale Electrice şi Tehnica Curentilor Slabi, publicând cursuri de specialitate.

Având o cultură enciclopedică, a predat şi alte cursuri. Prin calităţile didactice a rămas în conştiinţa
foştilor studenţi care erau fascinaţi de prezenţa lui la catedră.

Cariera universitară şi-a desăvârşit-o la Universitatea Bucureşti, unde între anii 1948-1951 a predat
teoria relativităţii restrânse. În 1951 a devenit şef de catedră la Institutul Politehnic Bucureşti, unde a predat
bazele electrotehnicii.

Prin activitatea ştiinţifică originală s-a afirmat printre specialiştii din ţară şi pe plan mondial. Opera
ştiinţifică a lui Remus Răduleţ a fost publicată în 200 de articole, studii, comunicări de specialitate şi 30 de
manuale didactice. El a adus contribuţii la istoria şi filozofia ştiinţei. Avea o deosebită pasiune pentru fizică,
prin contribuţiile sale devenind o figură reprezentativă a fizicii mondiale. A pus bazele prezentării
axiomatice a teoriei electromagnetismului, bazată pe o explorare fenomenologică a câmpului
electromagnetic. A predeterminat câmpuri electrice şi magnetice pentru diferite corpuri, în tuburi electronice
şi instalaţii tehnice. În electrocăldură a elaborat prima teorie a comportării cuptoarelor de inducţie fără fier.
În tehnica sudurii electrice a elaborat prima expresie a puterii necesare pentru sudarea capetelor de bară,
folosită şi experimentată la proiectarea instalaţiei TAURUS pentru sudarea şinelor de cale ferată şi tramvai.

În tehnica aparatelor şi maşinilor electrice a elaborat teorii mai precise şi mai generale decât cele
cunoscute. În domeniul energeticii a orientat, singur sau în colaborare, lucrări privind prognoza de energie
primară şi electrică, bazată pe resursele energetice ale ţării, contribuind la electrificarea ţării.

Din lucrările publicate, cităm câteva mai importante: Electricitatea şi magnetismul (două volume, 1950-
1955); Bazele teoretice ale electrotehnicii (două volume, 1953-1954); Metode de prognoză aplicate în
energetică (1971) ş.a.

A fost coordonatorul Lexiconului tehnic român, apărut în şapte volume la prima ediţie şi în
nouăsprezece la cea de a doua, o lucrare monumentală, unică – doar cu câteva excepţii – în literatura celor
mai avansate state din lume.

Pentru meritele sale ştiinţifice a fost ales membru corespondent al Academiei Române (1955) şi titular
în 1963, a fost vicepreşedinte al Academiei Române (1974) şi preşedinte al Secţiei de Ştiinţe Tehnice (1963-
1966).

Diferite societăţi ştiinţifice l-au ales ca membru, astfel: Academia Saxonă de Ştiinţe din Leipzig (1966),
Academia Americană pentru Progresul Ştiinţei (1966), Academia Limbii Latine din Paris (1971), Academia
de Ştiinţe din New York (1979). A fost vicepreşedinte al Comisiei Electrotehnice Internaţionale (1961-1964)
şi preşedinte (1964-1967), preşedinte al Comitetului de Studii al Comisiei Electrotehnice Internaţionale
(1970-1981).

S-a stins din viaţă în urma unui infarct la 6 februarie 1984.

Prezentarea profesorului ALEXANDRU TIMOTIN de către prof. dr. ing. Aureliu Panaitescu,
Catedra de electrotehnică a Universităţii Politehnica din Bucureşti (2005)

Stimată doamnă Rector, distinşi oaspeţi, stimaţi colegi,
Am onoarea ca din partea Catedrei de electrotehnică să aduc în faţa dumneavoastră un omagiu cald şi

recunoscător domnului academician Alexandru Timotin cu prilejul împlinirii vârstei de 80 de ani şi să vă
prezint succint personalitatea remarcabilă, opera ştiinţifică şi activitatea profesională a domnului profesor.
Am avut privilegiul să asist la decernarea titlului de Doctor Honoris Causa al Universităţii „Politehnica” din
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Timişoara şi unele lucruri aflate atunci din „Laudatio” domnului academician am să vi le prezint şi
dumneavoastră.

Profesorul s-a născut la 29 aprilie 1925 la Iaşi. Tatăl său, Alexandru Grigore Timotin a fost inginer la
Căile Ferate Române. O genă tehnică i-a fost transmisă pe această cale. Gena filozofică i-a dăruit-o
Dumnezeu.

Primele clase de liceu le-a urmat la „Aron Pumnul” din Cernăuţi, iar ultimele, între 1940-1944, la liceul
„Gheorghe Lazăr” din Bucureşti. Bacalaureatul l-a susţinut la „Mânăstirea Dealului”, liceul militar evacuat la
munte, la Predeal, în timpul războiului.

Între 1944-1949 a fost student al Politehnicii din Bucureşti, Facultatea de electromecanică, secţia de
electrotehnică. În timpul studenţiei a beneficiat de bursa oferită de profesorul Constantin Budeanu, bursă
atribuită de facultate cu titlul anonim studenţilor cu merite deosebite. În 1948 urmează cursuri de specializare
în tehnica radioului organizate de Societatea Română de Radiodifuziune, unde se şi angajează şi unde va
lucra până în 1953. În acest timp a fost şi asistent asociat la Catedra de măsurări electrice condusă de
renumitul profesor Alexandru Popescu. A condus ore de laborator şi a remarcat un student extrem de dotat
din anul III, pe nume Andrei Ţugulea. Acesta din urmă, după absolvire i-a devenit coleg de catedră,
colaborator şi prieten pe viaţă.

În 1953 profesorul Remus Răduleţ, şef al Catedrei de electrotehnică, a avut două locuri scoase la
concurs pentru pregătirea cu frecvenţă a viitorilor candidaţi în ştiinţe tehnice. S-au înscris şi au reuşit
Alexandru Timotin si Andrei Ţugulea. (În acel an Catedra de măsurări electrice nu a avut locuri pentru
doctoranzi). Aşa s-a format echipa Remus Răduleţ, Alexandru Timotin şi Andrei Ţugulea care va obţine
rezultate ştiinţifice excepţionale şi va avea un rol important în dezvoltarea Şcolii româneşti de electrotehnică.

În 1954 Alexandru Timotin renunţă la forma cu frecvenţă a pregătirii pentru doctorat şi câştigă
concursul de asistent titular la Catedra profesorului Remus Răduleţ. În 1956 devine şef de lucrări.

La vârsta de 33 de ani, în 1958, Alexandru Timotin susţine o teză de doctorat remarcabilă intitulată
„Proprietăţile dinamice ale câmpului electromagnetic macroscopic în medii oarecare”. În lucrare este
prezentată teoria relativist invariantă a câmpului electromagnetic considerat ca un sistem fizic distinct de
corpurile cu care coexistă şi susceptibil de a fi tratat termodinamic. A fost rezolvată în teză problema
controversată a localizării acţiunilor ponderomotoare exercitate de câmp asupra corpurilor cu proprietăţi
oarecare. Odată cu teza a început sub cele mai bune auspicii cariera ştiinţifică strălucită a profesorului.

În 1959 a devenit conferenţiar, în 1966 conducător de doctorat şi profesor titular la disciplinele Bazele
electrotehnicii şi Complemente de electrotehnică.

În perioada 1965-1969 a lucrat şi ca cercetător ştiinţific principal la Institutul de Energetică al
Academiei Române. Între anii 1967-1968 a efectuat un stagiu de cercetare la Électricité de France, stagiu ce
va sta la baza unei fructuoase şi reciproc avantajoase colaborări ulterioare între Catedra de electrotehnică şi
Électricité de France.

În septembrie 1966 i s-a conferit medalia Meritul ştiinţific. În 1968 a primit împreună cu profesorul
Andrei Ţugulea premiul Traian Vuia al Academiei pentru contribuţiile aduse la elaborarea teoriei
parametrilor tranzitorii ai elementelor nefiliforme ale circuitelor electrice lineare.

Pentru activitatea ştiinţifică depusă după susţinerea tezei de doctorat, în 1974 i s-a conferit titlul de
doctor docent în ştiinţe. Ca o încununare a întregii activităţi, în 1991 a fost ales membru corespondent al
Academiei, iar în anul 1999, membru titular. În anul 2000 Guvernul României i-a acordat pentru întreaga
activitate depusă Ordinul Naţional pentru Merit în gradul de Ofiţer.

Profesorul Timotin a predat de-a lungul întregii sale cariere didactice cursul de Bazele teoretice ale
electrotehnicii studenţilor Facultăţii de electronică şi telecomunicaţii. În 1990 a fost creat din iniţiativa
rectorului Universităţii Politehnica din Bucureşti, profesorul Virgiliu Constantinescu, Departamentul de
Ştiinţe Inginereşti al UPB, unitate de studii tehnice superioare, cu 5+1 ani după bacalaureat, cu predarea
efectuată integral în limbi de mare circulaţie: engleza, franceza şi germana. Profesorul Alexandru Timotin a
fost primul preşedinte al acestui departament, cu sarcina de a-l organiza şi conduce pentru perioada 1990-
1995. Departamentul a fost prima facultate tehnică multilingvă din Europa care asigura o formare completă,
de spectru larg, cu secţii de inginerie electrică, mecanică, chimică şi economică şi a realizat o cooperare
strânsă cu numeroase universităţi din Anglia, Franţa, Germania, Olanda, Belgia, Finlanda şi SUA, atrăgând
şi un număr mare de studenţi străini.

În 1993 a fost decorat de Statul francez cu titlul de Ofiţer al Ordinului „Palmes Académiques”, iar din
1998 este membru titular al Academiei Francofone a Inginerilor. Este membru al Consiliului Ştiinţific al
Asociaţiei Universităţilor de Limbă Franceză.

În revistele din ţară şi din străinătate profesorul Alexandru Timotin a publicat peste 100 de articole
ştiinţifice care relevă excepţionala sa pregătire teoretică, puterea de pătrundere a lucrurilor esenţiale şi o
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deosebită eleganţă a soluţiilor găsite. Cu părere de rău, în această prezentare a activităţii profesorului nu voi
detalia multitudinea problemelor abordate. Cred că nu există nici un capitol al Electrotehnicii teoretice în
care să nu-şi fi adus aportul său valoros contribuind astfel la dezvoltarea şi modernizarea domeniului, la
ridicarea electrotehnicii româneşti.

Contribuţiile ştiinţifice fundamentale se regăsesc şi în manualele elaborate. În 1962 şi 1964 apărea la
E.d.P. „Lecţii de Bazele Electrotehnicii”, primii autori fiind Alexandru Timotin şi Viorica Hortopan.
Manualul a avut un mare succes şi a fost premiat de Ministerul Învăţământului. A fost republicat în 1970 şi a
devenit repede prima referinţă bibliografică a cursurilor de Bazele electrotehnicii predate în Universităţile
tehnice din ţară.

Capitolul V al cursului de Fizică apărut în E.d.P. în anul 1964, intitulat „Electrodinamica mediilor în
mişcare. Electrodinamica relativităţii restrânse” elaborat de profesorul Timotin a intrat în bibliografia
examenelor de doctorat. În 1973 a scris cursul „Phénomenes transitoires dans le champ électromagnétique”,
curs multiplicat la Universitatea Paris VI şi predat studenţilor din anul V, Diplôme d’Études Approfondies en
Conversion d’Énergie.

O componentă importantă a activităţii profesorului Timotin este aceea enciclopedic – lexicografică, nu
numai sub aspect lucrativ/cantitativ, dar şi teoretic/inovativ. Academicianul Remus Răduleţ şi-a asumat
responsabilitatea elaborării monumentalului „Lexicon Tehnic Român” (19 volume, Editura Tehnică, 1958 –
1965) şi l-a numit pe colaboratorul său apropiat, profesorul Alexandru Timotin, redactor – coordonator al
sectorului fundamental Matematică-Fizică. Peste 800 de articole din domeniile matematicii, fizicii,
electrotehnicii, electronicii şi telecomunicaţiilor au fost scrise de domnul Timotin.

În Dicţionarul Enciclopedic Român, apărut în Editura Politică în patru volume, între anii 1962 – 1966 a
scris peste 200 de articole din domeniul electrotehnicii.

Ca urmare a experienţei acumulate urmează o impresionantă contribuţie sub auspiciile Comisiei
Electrotehnice Internaţionale. Activitatea şi viaţa academicienilor Remus Răduleţ şi Alexandru Timotin este
strâns împletită de existenţa acestei organizaţii. În 1983 apărea la Geneva „Dictionnaire CEI multilingue de
l’électricité” cu 892 de pagini şi 20 000 de termeni sub coordonarea academicianului Remus Răduleţ.
Alexandru Timotin s-a ocupat de selectarea şi definitivarea conceptelor cu definiţii multiple. În 1986 apare
„Thesaurus CEI rationnel de l’électricité” elaborat de un grup de lucru al Comitetului Electrotehnic Român
(CER) sub coordonarea profesorului Timotin, (900 pagini, Geneva). În 1996, în Editura Tehnică a apărut
„Dicţionarul terminologiei electrotehnice standardizate, Englez - Român şi Român – Englez”, 1000 de
pagini, sub coordonarea profesorilor Alexandru Timotin şi Florin Teodor Tănăsescu.

Distinsă asistenţă,
La sfârşitul acestei succinte şi incomplete prezentări vă rog sa-mi permiteţi să urez profesorului

Academician Alexandru Timotin, creator de şcoală şi de ştiinţă românească şi universală, prestigios
continuator al operei marilor dascăli Academician Constantin Budeanu şi Academician Remus Răduleţ, la
mulţi ani, cu sănătate!

Profesorul Dr. Ing. SERGIU CONDREA (1900 – 1982)
Evocare prezentată de Prof.dr.ing. Adelaida Mateescu, la 25 mai 1999
Profesorul – fondatorul Catedrei şi al Secţiei de Telefonie-Telegrafie (1953), Îndrumătorul a numeroase

generaţii de studenţi, doctoranzi, cercetători şi ingineri în telecomunicaţii
Cercetătorul – cu importante contribuţii în  domeniile sistemelor telefonice cu diviziune în timp şi în

frecvenţă, al propagării  semnalelor în cabluri simetrice şi coaxiale, al teoriei şi sintezei circuitelor
Inginerul – cu o activitate recunoscută şi respectată în cadrul Direcţiei Tehnice a Societăţii de Telefoane,

contribuind la dezvoltarea reţelei de telecomunicaţii din România.
Un îndrumător şi prieten al tinerilor
Sergiu Condrea – PROFESORUL
Activitatea didactică:

 începe în Şcoala Politehnică, fiind asistent al profesorului Iancu Constantinescu, la revenirea după
absolvirea Şcolii Superioare PTT-Paris (1926-1928)

 este “însărcinat cu conferinţe” la secţia Electrocomunicaţii a şcolii PTT pentru  cursurile:
Aparate şi instalaţii telefonice
Linii lungi

 face seminarii şi predă cursuri de Centrale telefonice şi Linii de transmisiuni
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 devine şef al catedrei Telefonie-Telegrafie în 1953 (la fondarea Facultăţii Electronică şi Telecomunicaţii)
şi conduce catedra până la pensionare (1970)

 fondează disciplina Bazele transmisiunilor pe fir. Predă şi modernizează cursurile: Linii şi cabluri;
Telefonie la mare distanţă

 orientează strategia dezvoltării învaţământului în Telefonie-Telegrafie concentrând în catedră cele mai
reprezentative personalităţi din PTT si cei mai buni absolvenţi din facultate
Autor de manuale pentru studenţi şi ingineri redactate cu o mare claritate şi concizie.
Sunt reprezentative:

Bazele transmisiunilor pe fir vol. I si II
Telefonie la mare distanţă (în cooperare)
Teoria informaţiei (în cooperare)
Reţele şi sisteme de telecomunicaţii

cu numeroase contribuii personale şi cu o orientare accentuată spre aspectele noi.
Conducător de doctorat
A stimulat şi condus cercetări în domenii de pionierat:

 sisteme automate;
 sinteza circuitelor electrice ;
 metode noi de multiplexare a căilor telefonice.

A polarizat interesul tinerilor pentru teme cu aplicaţii importante în telecomunicaţii:
 studiul şi caracterizarea perturbaţiilor
 metode de proiectare a reţelelor

Sergiu Condrea – CERCETĂTORUL
Tematica abordată - foarte amplă dar legată de telecomunicaţii:
Contribuţii personale:

 în domeniul liniilor lungi: elaborarea unor noi metode de echilibrare a cablelor; metode de localizare a
deranjamentelor

 în domeniul sistemelor de curenţi purtători: sisteme multiplex cu un terminal activ; sisteme multiplex pe
4 fire pentru circuite aeriene ş.a.

 în domeniul televiziunii  a propus în tinereţe (în 1935) un sistem bazat pe “imagini diferenţiale şi noi
metode de explorare şi reducere a benzii prin « codare » conţinând în germene ideile moderne de
compresie a imaginilor prin codare diferenţiată a cadrelor.

 în domeniul semnalelor de telecomunicaţii: metoda de compresie a vorbirii; metode de reducere a
redundanţei semnalelor de vorbire şi de imagini

 în domeniul teoriei circuitelor: metode de proiectare a filtrelor; metodă originala de sinteza în domeniul
timp; introducerea conceptului de convertor generalizat de impedanţă; sinteza circuitelor de echilibrare.
Recunoaşterea stiinţifică:
Principalele rezultate au fost comunicate şi publicate în reviste din ţară şi din străinătate: la

Universităţile din Praga, Dresda şi Ilmenau a conferenţiat de mai multe ori şi era bine cunoscut.
A fost prezent cu comunicări invitate la sesiunile :
Summer School on Circuit Theory (Praga)
Conference on Electronics (Ilmenau)
Promovarea noilor domenii în ţară
A susţinut numeroase cicluri de conferinţe în cadrul Academiei Române:

 în 1937, Noile sisteme de televiziune
 în 1954-1958, mai multe cursuri în ciclul: Teoria informaţiei şi cibernetica

Sergiu Condrea – INGINERUL
În administraţia PTT – 1923-1933 şef laborator, subdirector şi apoi director tehnic la Societatea de

Telefoane – 1935-1949
Contribuţii – elaborarea de instrucţiuni si directive de dezvoltare a telecomunicaţiilor:

 instalarea aparatelor telegrafice;
 elaborarea planului de automatizare a reţelei telefonice a Capitalei (în colaborare cu specialişti francezi);
 instalarea cablurilor  coaxiale în România;
 instalarea de sisteme economice de curenţi purtători;
 elaborarea “planului fundamental“ de dezvoltare şi planificare a reţelei telefonice interurbane
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Brevete de invenţii:
În Franţa:

 telefonie multiplă cu diviziune în timp
 sistem de telefonie cu comprimare în timp

În România:
 sistem de televiziune cu “reducerea redundanţei semnalelor”
 televiziune bazată pe explorare diferenţială a imaginilor

Promotor al tehnicilor noi:
- membru în numeroase consilii de redacţie ale revistelor tehnice, unde publică numeroase articole:

 Radiofonia (1928-1935)
 Revista PTT (1929-1938)
 Electricitatea (revista ASIT, 1935-1945)
 Telecomunicaţii (1949-1970)

- colaborator extern al IDT (1949-1970) unde elaborează toate broşurile “Progrese în Electronică şi
Telecomunicaţii”
- participant activ la toate manifestările tehnice ale administraţiei cu PTT, ASIT, Şcolii Politehnice.
Sergiu Condrea – ÎNDRUMĂTORUL ŞI PRIETENUL TINERILOR

 etica profesională, ierarhizarea corectă a valorilor
 atragerea spre noile tehnologii
 “consultarea” tinerilor
 constituirea naturală cu tact si delicateţe a unei şcoli de telecomunicaţii
 tinereţea spirituală a profesorului în viaţa de toate zilele

Moştenirea transmisă urmaşilor:
 echipă consolidată de cadre universitare de înaltă tinută profesională şi etică
 numeroşi cercetători şi ingineri pentru telecomunicaţiile din ţară şi de peste hotare
 un stil de muncă şi viaţă
 amintire de neuitat

File din istoria Academiei Române (1948-1989) relatate de acad. prof. RADU VOINEA
Nefiind istoric, în cele ce urmează voi încerca doar să creionez o perioadă din trecutul Academiei

Române în care înaltul for de cultură al ţării s-a confruntat cu condiţii vitrege. Este vorba de perioada 1948-
1989. După cum este cunoscut ea a început cu schimbarea numelui înaltului for din ”Academia Română” în
“Academia Republicii Populare Române” şi, din 1965, în “Academia Republicii Socialiste Române” dorind
să se ateste prin aceste schimbări că nu mai aparţine românilor de pretutindeni ca până atunci, ci numai celor
din ţară. După cum este de asemenea cunoscut, atunci au fost înlăturaţi o serie de membri valoroşi ai
Academiei Române şi înlocuiţi cu alţii.

La numai 2-3 ani după ce terminasem Politehnica, am fost cooptat  într-un colectiv de aşa-numiţi
“colaboratori externi ai Academiei” condus de academicianul Nicolae Profiri, fostul meu profesor de
“Drumuri”. Nu beneficiam de nici o retribuţie. Ne întâlneam periodic. Prezentam comunicări ştiinţifice şi
purtam discuţii pe marginea lor. Cele mai reuşite comunicări au fost ţinute la o sesiune generală a Academiei
şi publicate apoi într-un volum. Acolo mi-a apărut şi prima mea comunicare ştiinţifică la Academie, la
începutul anilor 50. Curând însă colectivul avea să se dizolve încet, încet. La ultima întâlnire nu mai eram
decât academicianul Profiri, profesorul Panaite Mazilu, azi membru de onoare al Academiei şi cu mine.

A doua întâlnire cu Academia a fost la 21 martie 1963, când am fost ales membru corespondent al
înaltului for. Au fost aleşi atunci 40 de noi membri corespondenţi, o mare parte dintre aceştia nefiind membri
de partid. Nici eu nu eram, la acea dată membru de partid. Dintre aceştia mai trăiesc astăzi numai 11: 9
membri titulari: Ioan Anton, Alexandru Balaban, Gheorghe Buzdugan, Radu Grigorovici, Mircea Moţoc,
Nicolae Patraulea, Victor Emanuel Sahini, Ioan Ursu şi Radu Voinea şi 2 membri corespondenţi stabiliţi în
străinătate: Valerian Popescu (Franţa) şi Vasile Mihai Popov (USA). De curând, la 21 martie, am împlinit cu
toţii o vechime de 42 de ani în Academie.

La început condiţiile erau foarte bune. Pe lângă gratuitatea pe CFR şi indemnizaţie, puteam să ne
bucurăm, prin Biblioteca Academiei, de cărţi din străinătate plătind dolarul cu 14 lei. Membrii titulari aveau
dreptul la 2 volume/an, iar membrii corespondenţi la un volum/an, număr care putea fi mărit, dacă nu toţi
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membrii Academiei comandau cărţi, sau dacă nu toţi se abonau la reviste din străinătate. În plus, Academia
avea un garaj de la care orice membru al Academiei putea comanda o maşină pe care s-o folosească în
interese personale, la orice oră din zi sau din noapte.

Preşedinţii secţiei de ştiinţe tehnice din care făceam eu parte au fost pe rând academicienii : Remus
Răduleţ, Elie Carafoli şi Ştefan Bălan. Şedinţele de secţie se ţineau cu regularitate lunar. La fiecare şedinţă se
prezenta cel puţin o comunicare ştiinţifică.

În ianuarie 1967 am primit o convocare la Adunarea Generală a membrilor Academiei. La ordinea de zi
era prevăzută alegerea noului secretar general al Academiei şi o modificare a Statutului Academiei în sensul
că secretar general putea fi ales şi un membru corespondent. Nu ştiam cine este persoana vizată, pentru care
se schimba statutul Academiei, numai ca să poată fi ales secretar general, ca să aflu până la urmă că eram
chiar eu! Chemat la Comitetul Central, în clădirea căruia călcam pentru prima oară, mi s-a adus la cunoştiinţă
noua funcţie ce mă aştepta. Dându-mi seama că această funcţie mă va incomoda mult în activitatea mea de
cercetare ştiinţifică, am încercat să spun că nu sunt potrivit pentru o activitate administrativă, de conducere a
unui for ştiinţific ca Academia. A urmat replica:

- Dumneata, cu situaţia dumitale, vrei să rămâi până la adânci bătrâneţi cu studenţii şi cu asistenţii ?
- Da – am răspuns eu.
- Şi dumneata vrei să faci numai ce-ţi place ?
La această întrebare nu am mai răspuns. Am fost apoi consolat că mandatul de secretar general va dura

numai 3 ani. Aşa era atunci: mandatul unui membru din conducerea Academiei era de 3 ani. În realitate
mandatul meu a durat 7 ani.

Funcţia de secretar general nu era uşoară. Din fericire preşedintele Academiei era distinsul matematician
Miron Nicolescu, iar vicepreşedinţi academicienii: Ştefan Milcu, Athanasie Joja, Şerban Ţiţeica şi Remus
Răduleţ, cu care m-am înţeles foarte bine. Dificultatea era că, fiind relativ tânăr (abia trecusem cu câţiva ani
de vârsta de 40 de ani) trebuia să conving pe cei mai mulţi dintre membrii Academiei, personalităţi
consacrate în domeniile lor de activitate şi cu mulţi ani mai în vârstă decât mine, cum erau: Iorgu Iordan,
Alexandru Rosetti, Eugen Bădărău, George Oprescu şi alţii, de unele hotărâri care veneau de la Comitetul
Central al Partidului Comunist Român şi care nu erau întotdeauna foarte logice. Încet, încet, am început să
descopăr în mine o serie de calităţi diplomatice, pe care nu ştiam că le am, pentru că, fireşte, unor asemenea
personalităţi nu li se putea da ordine.

................................................................................................................................................................
O atenţie deosebită a fost dată unor aniversări cum a fost cea de la Mărăşeşti în 1967 când s-au

comemorat 50 de ani de la bătăliile ce au avut loc acolo în timpul primului război mondial. Imi amintesc că
atunci academicianul Remus Răduleţ, privind placa aşezată deasupra intrării în mausoleu, pe care scria
“Slavă eroilor neamului”, mi-a zis: “Vezi ? Nu este nici un cuvânt de origină latină”.

Am comemorat pe Bogdan Petriceicu Haşdeu la Câmpina, apoi în 1971  pe Nicolae Iorga la Vălenii de
Munte, cu prilejul împlinirii a 100 de ani de la naşterea sa şi aşa mai departe.

…………………………………………………………………………………………………………
Nu după mult timp de când fusesem ales secretar general, cerul înaltului for academic al ţării a început

să se acopere cu nori din ce în ce mai mulţi, din ce în ce mai groşi, din ce în ce mai negri, prin care cu greu
mai putea străbate, ici colo, câte o rază palidă de soare.

Ce se întâmpla ?
Se înăspreau tot mai mult condiţiile de plecare în străinătate pentru cercetătorii din institutele

Academiei şi de asemenea pentru membrii Academiei pentru care, în afară de vizele obişnuite, era necesară
şi o aprobare specială dată de Consiliul Naţional pentru Ştiinţă şi Tehnologie, personal de Elena Ceauşescu.

Exasperat de atâtea formalităţi ce se cereau îndeplinite pentru plecarea în străinătate a unui membru al
Academiei, academicianul Grigore Moisil, s-a exprimat odată astfel: “ În cazul acesta îmi dau demisia din
Academie. E mai bine să scriu pe cartea mea de vizită “fost academician” decât “academician”.

Restricţiile la importurile din ţările din vest erau foarte mari, împiedecând institutele Academiei să se
aprovizioneze cu aparate şi substanţe chimice necesare cercetării şi să se menţină astfel la nivel mondial sau
cât mai aproape de acest nivel.

Mari restricţii erau şi la importul de cărţi şi reviste ştiinţifice. Imi amintesc că la o Adunare Generală a
Academiei, eu, în calitate de secretar general, am citit raportul pe anul precedent, iar preşedintele,
academicianul Miron Nicolescu, planul de activitate pe anul ce începuse de curând. La discuţii
academicianul Grigore Moisil a spus: “Vreau să critic aspru pe secretarul general (pe mine) pentru modul
cum a citit raportul. Paragraful despre relaţiile externe trebuia citit mai tare, mai rar, mai apăsat, mai
convingător. Suntem izolaţi de comunitatea ştiinţifică internaţională….”. La ieşirea din aulă mi s-a adresat:

- Nu te-ai supărat pe mine …..
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- Nu, i-am răspuns. Am înţeles. Eu am fost şaua. Iapa este…. altcineva!
S-au anulat apoi indemnizaţiile membrilor Academiei, precum şi indemnizaţiile celor ce posedau

titlurile ştiinţifice de doctor şi de doctor docent, afirmându-se că retribuţiile trebuiesc acordate pentru muncă,
nu pentru titluri, oricare ar fie ele. Este adevărat că atunci când s-au luat aceste măsuri a fost “consultat” şi
Biroul Prezidiului Academiei.  Ne-am trezit invitaţi la Comitetul Central al Partidului, la cabinetul
Secretarului General. Când mi-a venit rândul să vorbesc, am spus că munca trebuie retribuită nu numai după
cantitate ci şi după calitate şi că este de presupus că acela care are un titlu ştiinţific face o muncă de calitate
superioară. Am observat însă că, în timp ce vorbeam, secretarul general al partidului se uita undeva pe
fereastră. Nu cred că era atent. Probabil că se va fi notat într-un document, că a fost consultat şi Biroul
Prezidiului Academiei, dar, ca de obicei, nu  s-a notat şi părerile membrilor Biroului, aşa încât cineva care ar
consulta astăzi un asemenea document ar putea trage concluzia că întregul Birou a fost de acord cu anularea
indemnizaţiilor. în ceea ce priveşte cumulul de funcţii, o observaţie foarte interesantă: în decretul care a
apărut, nu se spunea că se desfiinţează cumulul, ci numai “plata cumulului”!

S-au anulat şi sumele de bani care se dădeau celor ce obţineau premiile Academiei, aşa că aceştia urmau
să primească numai diploma. Scriitorul Mircea Dinescu, primind numai o asemenea diplomă a întrebat:
“Trebuie să şi plătim ceva ?” I s-a răspuns : “Nu”.

In sfârşit, s-a desfiinţat şi garajul. Cu aprobări speciale, date personal de preşedintele ţării, au mai
beneficiat o vreme de maşini academicienii Iorgu Iordan, Alexandru Rosetti şi alţi câţiva, mai în vârstă, apoi
li s-au luat şi acestora. După cum este cunoscut academicianul Remus Răduleţ a murit în urma unei crize
cardiace, într-un autobuz supraaglomerat, mergând spre Politehnică, să-şi bată la maşină o comunicare pe
care urma s-o ţină câteva zile mai târziu, în Elveţia.

Totul a culminat cu dispersarea unităţilor de cercetare ale Academiei pe la diferite alte ministere.
..................................................................................................................................................................
Şi ca şi când că toate acestea nu erau de ajuns, a trebuit, în 1974 să fie aleasă direct membru titular al

Academiei, Elena Ceauşescu, prin vot deschis. Au fost opoziţii în Secţia de Ştiinţe Chimice, în deosebi din
partea academicianului I.G.Murgulescu. Se punea însă problema Academiei ca instituţie mai mult decât
centenară, problema “a fi sau a nu fi”, în condiţiile unei dictaturi paranoice, care, îmbătată de gustul înşelător
al puterii, era capabilă de orice. Câtă dreptate avea profesorul Cajal atunci, când ne spunea că “Puterea şi
sifilisul au o proprietate comună: amândouă se urcă la cap” şi ne-a sfătuit să fim înţelepţi. Şi până la urmă a
cedat şi academicianul Ilie Murgulescu şi, în aulă, când s-a votat, a ridicat mâna……

Au fost primiţi atunci şi un mare număr de membri corespondenţi astfel încât numărul total de membri
ai Academiei ajunsese în 1974 la 228. De atunci însă şi până în 1989 inclusiv nu a mai fost ales nici un alt
membru corespondent.

In 1974 a încetat şi funcţia mea de secretar general al Academiei.
In 1984 am fost numit sau ales, cum vreţi să spuneţi, preşedinte al Academiei.
................................................................................................................................................................
Din păcate loviturile date Academiei n-au încetat.
La 1 ianuarie 1985 Editura Academiei a fost obligată să se autofinanţeze. Or, lucrările publicate de

această editură erau de strictă specialitate şi, de aceea, nu puteau să aibă tiraje prea mari. O a doua problemă
era aceea a revistelor şi în deosebi a celor în limbi străine. Cum puteau fi salvate ?

O idee a fost să publicăm cărţi de poveşti pentru copii. Pe copertă scriam că e vorba de o colecţie de
etnografie şi folclor a Academiei. Am publicat apoi manuale de metodică pentru profesorii de liceu, la
diferite discipline. Cu banii obţinuţi pe aceste cărţi salvam unele cărţi de strictă specialitate specifice
nivelului academic al editurii. Cu revistele a fost mai greu. O propunere a fost să se publice 2-3 pagini de
reclame. Dificultatea era de a găsi reclame în specificul revistei. A trebuit să se renunţe la câteva reviste în
limba română. Problema revistelor în limbi străine a fost soluţionată de academicianul Alexandru Rosetti,
care a trimis o scrisoare concisă Elenei Ceauşescu, una academicianului Ursu şi una mie, care se încheiau cu
“SOS Rosetti”. Dânsul avea o oarecare trecere la conducerea de stat şi de partid, aşa că s-a dispus încheierea
unui contract între Academie şi CNŞT în care acesta din urmă, interesat ca rezultatele cercetărilor din
România să fie cunoscute în străinătate, suporta toate cheltuielile de imprimare ale revistelor în limbi străine.

Am continuat să comemorăm unele evenimente importante din trecut. La Deva, în 1985 am sărbătorit
împlinirea a 50 de ani de la înfiinţarea rezervaţiei naturale “Parcul Retezat”. în 1987 am comemorat la Blaj
100 de ani de la încetarea din viaţă a lui Timotei Cipariu, abătându-ne o zi şi în satul Pănade, unde s-a născut
marele învăţat transilvănean. La 15 iunie 1989 am comemorat în aula Academiei 100 de ani de la moartea lui
Mihai Eminescu, iar la 14 iulie în acelaşi an, 200 de ani de la revoluţia franceză din 1789. Acestă ultimă
aniversare, în multe ţări europene a fost sărbătorită la nivelul şefilor de state sau, în orice caz la nivele înalte.
Eu propusesem să fie sărbătorită la Academie, la nivelul secţiei de ştiinţe istorice, ca să nu se producă prea
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multă vâlvă. Totuşi tovarăşa Elena Ceauşescu a aflat de această intenţie a mea şi l-a întrebat pe
academicianul Ioan Ursu: “Ce revoluţie mai este şi asta ? A fost înainte de revoluţia lui Horia, Cloşca şi
Crişan sau după ?  Ce interes avem noi să sărbătorim această revoluţie când balanţa de schimburi economice
cu Franţa este deficitară?” La început a fost împotriva comemorării, dar până la urmă a aprobat cu condiţia să
existe o comunicare intitulată „Concepţia tovarăşului Nicolae Ceauşescu despre ....” şi pentru că nu a existat
material documentar pentru un asemenea subiect, am renunţat la comunicare.

Sub egida Academiei au mai fost organizate manifestări ştiinţifice: un „Congres internaţional de
electrotehnică” la Suceava, şi, în iulie 1989, un simpozion despre mişcări haotice la Odorheiul Secuiesc,
sprijinul financiar fiind asigurat de fabrica de matriţe din localitate.

Nu în ultimul rând aş menţiona manifestările iniţiate de filialele Academiei sub denumirea de „Zile
academice (ieşene, clujene şi timişene)”. Astfel Academia, despuiată de unităţi de cercetare, de personal şi de
fonduri bugetare, a reuşit să atragă în jurul ei şi al filialelor ei cadre didactice şi cercetători din întreaga ţară
care vedeau în Academie forul cultural şi ştiinţific cel mai înalt al ţării, neştiind greutăţile cu care ne
confruntam. Pe acestea le ştiam numai noi.

Vizitam ţara în lung şi în lat şi vorbeam frumos despre Academie, la Sfântul Gheorghe, la Petroşani
etc… La Lupeni, am intrat în mină, apoi le-am vorbit minerilor despre Academie, într-un amfiteatru plin. Îmi
amintesc că la sfârşit unul dintre ei mi-a spus: „Poate, faceţi ceva la Academie, să ne fie munca mai uşoară!”.
Numai când cobori în mină înţelegi ce grea este munca de miner.

Despre Academie nu era voie să se scrie nimic în presă, nici că va avea loc o manifestare ştiinţifică, nici
că a avut loc. Dacă publicam ceva care nu avea legătură cu Academia, nu aveam voie să adaug lângă numele
meu calitatea de preşedinte al Academiei.

Efectivul Academiei ajunsese în lipsa alegerilor de noi membri corespondenţi, de la 228 în 1974 la mai
puţin de 100 în 1989 aşa că am solicitat să se facă noi alegeri. Răspunsul Elenei Ceauşescu a fost „Şi 99 sunt
prea mulţi” Cu alte cuvinte Academia era lăsată să dispară în mod natural, prin decese ale membrilor ei.

Dar situaţia cea mai grea era subordonarea Academiei faţă de CNŞT. Şi aici am avut un mare, un foarte
mare noroc, pentru că aveam la CNŞT un mare protector, pe academicianul Ioan Ursu, care primea direct de
la Elena Ceauşescu toate loviturile, reproşurile, chiar insultele, pe care însă nu le transmitea în jos. Din
păcate a plătit şi mai plăteşte şi astăzi, cu bunul cel mai de preţ, sănătatea, această atitudine, pe care am
admirat-o întotdeauna şi pe care o admir şi astăzi.

A trebuit apoi  să facem faţă unei presiuni şi mai mari, aceea de a „alege” pe Nicolae Ceauşescu
preşedinte de onoare al Academiei. Aceleaşi frământări ca la “alegerea” Elenei Ceauşescu. Eram patru cei
care răspundeam de această acţiune: academicienii Ioan Anton, Cristofor Simionescu, Ştefan Pascu şi cu
mine. Am reuşit, şi cu ajutorul academicianului Ioan Ursu, să mai amânăm evenimentul cu un an, apoi cu
doi, dar în 1986 am fost pur şi simplu siliţi să dăm curs acestei acţiuni. Şi, întocmai ca odinioară plăieşii de la
Cetatea Nemţului, am deschis, în cele din urmă, porţile. Şi “Sobieski” a intrat în cetate, dar nu a distrus-o
cum ar fi putut să o facă! De atunci, noi cei patru ne-am zis unul altuia “plăieşi”. Ioan Anton era plăieşul
bănăţean, Cristofor Simionescu plăieşul moldovean, Ştefan Pascu, cât a trăit, plăieşul ardelean, iar eu
plăieşul oltean. Am făcut bine? Am făcut rău?

Vom afla răspunsul la aceste întrebări, în urma judecăţii pe care generaţiile viitoare o vor face faptelor
noastre. Singura noastră speranţă este că la această dreaptă judecată se va ţine, poate, seama şi de cuvintele
înţeleptului cronicar moldovean Miron Costin „Nu sunt vremurile sub cârma omului, ci bietul om sub
vremuri!”.

În încheiere, permiteţi plăieşului oltean să vă mulţumească pentru atenţie!
Bucureşti, 4 aprilie 2005

EDMOND NICOLAU, promotor al ciberneticii si simbol al interdisciplinarităţii în România
"...la sfârşitul acestui secol şi mileniu suntem martori ai unui proces similar celui care a precedat
Renaşterea."

Edmond Nicolau poate fi un exemplu pentru generaţiile tinere în dezvoltarea pe mai departe a
informaticii şi ciberneticii româneşti. Intelectual de mare fineţe, el a abordat diferite domenii ale cunoaşterii
umane, fiind renumit ca promotor al interdisciplinarităţii şi umanitarismului în informatica şi cultura
contemporană. Gândurile pe care le mărturisea într-unul dintre numeroasele interviuri pe care le-a dat de-a
lungul timpului par în momentul acesta mai actuale ca niciodată:

Profesorul Edmond Nicolau s-a născut la Brăila, în ziua de 2 iunie 1922. Încă de mic copil a fost atras de
electronică, prima sa pasiune. După terminarea liceului "Nicolae Balcescu" (1940), a absolvit cursurile
Institutului Politehnic Bucureşti (1945). Edmond Nicolau a fost unul din creatorii Facultăţii de Electronică a
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I.P.B. (1948), unde a devenit profesor. După absolvirea facultăţii de filosofie (1954), el a devenit doctor în
1969 şi doctor docent în 1974.

Profesorul Edmond Nicolau a fost promotorul ciberneticii în ţara noastră, cu toate ramurile ei:
cibernetica tehnică, cibernetica economică şi, nu în ultimul rând, biocibernetica. La începutul anilor '60 a
reuşit să impună crearea Facultăţii de cibernetică economică la Academia de Studii Economice, al cărei prim
decan a devenit. De asemenea, a fost primul director ştiinţific al Centrului de Calcul din A.S.E. Unele studii
de cibernetică şi realizarea unor modele de neuro-cibernetică publicate împreună cu prof. Constantin
Bălăceanu Stolnici sau cu fostul său student, Alexandru Popovici din Lausanne, au avut ecou în mediile
ştiinţifice internaţionale. Lucrările respective au fost traduse imediat şi publicate în Franţa şi S.U.A. (1963),
cu sau fără cunoştinţa sa. Apoi, atenţia asupra studiilor sale a crescut. O carte scrisă împreună cu Solomon
Marcus şi Sorin Stati a fost tradusă în Italia şi apoi în Spania. O altă carte despre neurocibernetică a fost
publicată la Moscova şi apoi la Sofia şi câteva fascicule au fost publicate la Amsterdam. Treptat a început să
fie invitat la întruniri ştiinţifice internaţionale datorită originalităţii şi subiectelor lucrărilor. Îmbinarea
ştiinţelor exacte cu cercetarea vieţii, în buna tradiţie a lui Norbert Wiener, întemeietorul ciberneticii, şi a
precursorului ei român Ştefan Odobleja, a reprezentat un teren predilect de reflecţie şi studiu al profesorului.
Împreună cu acad. Constantin Bălăceanu-Stolnici, a realizat modele cibernetice ale sistemului nervos
(neurocibernetică). A publicat o serie de cărţi şi articole în domeniu. S-a interesat de bionică şi bioinginerie.
Mai târziu, avea sa fie promotorul informaticii medicale, al studiului reţelelor neuronale (încă din 1987, fiind
unul din fondatorii Societăţii Române de Reţele Neuronale) şi al inteligenţei artificiale (limbaje naturale).

A cultivat, în unele din scrierile sale, eseul ştiinţific, din care, cu inteligenţa sa sclipitoare şi cunoştinţele
sale enciclopedice, a realizat adevărate bijuterii ale genului. Invitat fiind la Primul Congres Mondial de
Transdisciplinaritate de la Arabida, Portugalia, în noiembrie 1994, Edmond Nicolau a prezentat o lucrare
remarcabilă cu titlul "Cele două transdisciplinarităţi în pragul unei noi Renaşteri".

Savant multilateral, profesorul Edmond Nicolau a gândit şi a scris enorm. Este autor, coautor sau
coordonator a peste 70 de volume (peste 10 numai la Editura Academiei) şi circa 500 de articole ştiinţifice
publicate în 16 ţări şi în nouă limbi... A făcut parte din conducerea unor reviste internaţionale ca: editor
adjunct la Kybernetics, membru în consiliul ştiintific al publicaţiei Revue Internationale de Systemique,
membru în colegiul de redacţie al revistelor Robotica (Anglia) şi Cybernetica (Belgia), recenzent la
Zentralblatt für Mathematik.

În afara domeniilor tehnice, unde a avut contribuţii originale importante, în preocupările profesorului
Edmond Nicolau intra cosmogonia şi antropogeneza, căutând locul omului în univers, istoria, evoluţia şi
viitorul ştiinţei, societatea ca un organism (Can Society Learn?, Namur, 1992), epistemologia şi
hermeneutica, relaţia ştiinţă-religie, spiritualitatea în diversele religii, de la cele mai primitive şi extrem
orientale, până la creştinism. El a fost chiar şi profesor la Academia pentru Studiul Istoriei, Culturii şi al
Religiilor.

Prodigioasa activitate ştiinţifică a profesorului Edmond Nicolau s-a bucurat de aprecierea forurilor
ştiinţifice naţionale şi internaţionale. Prezenţa lui ar fi onorat fără îndoială şi Academia Română...

A fost invitat să conferenţieze la instituţii academice, la congrese şi simpozioane stiinţifice, atât în ţară
cât şi peste hotare. A condus congrese internaţionale sau secţii de congrese la Namur, Oxford, Amsterdam,
Patras, Ciudad de Mexico, Palma de Majorca etc. De asemenea, a fost membru în comitetul de organizare al
Congresului Internaţional de Cibernetică, Bucureşti, 1996 şi al Congresului Transdisciplinaritatea Actuală în
Cibernetică şi Filozofie, Oradea, 1996.

A fost distins cu numeroase premii ştiinţifice.
In 1992 a fost instituit Premiul Edmond Nicolau pentru cea mai bună lucrare de biofizică şi/sau

biocibernetică, premiu ce se atribuie anual, în cadrul Conferinţei Naţionale de Informatică Medicală.
Dascăl prin vocaţie, profesorul Edmond Nicolau a format zeci de generaţii de tineri, studenţi, doctoranzi

şi colaboratori. A ţinut cursuri la Universitatea Politehnica Bucuresti (Măsuri electrice şi electronice, Antene
şi propagare, Reţele neuronale), la Academia de studii Economice, la Academia Tehnică Militară, Şcoala
Superioară de Radiolocaţie, la Universitatea Ecologică şi Hyperion. Cursurile sale, ţinute cu un remarcabil
talent pedagogic, făceau întotdeauna sala plină. "Era un profesor în adevăratul sens al cuvântului. Adică un
om ce nu se mulţumea să transmită un anumit număr de informaţii, ci se străduia să formeze modele de
gândire şi comportare, cultivând aptitudini şi talente." (Grigore Moisil)

A plecat dintre noi la 2 septembrie 1996.
Poziţii deţinute în diferite organizaţii naţionale şi internaţionale: membru de onoare al Societăţii Române

de Informatică Medicală; preşedinte de onoare al Societăţii Române de Reţele Neuronale; membru de onoare
al Societăţii Române de Inginerie Clinică şi Inginerie Medicală; preşedintele Clubului de Prospectivă,
Bucureşti; vicepreşedinte al Uniunii Naţionale a Oamenilor de Ştiinţă; copreşedinte al Clubului de Studii
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Interdisciplinare; director pentru educaţie al World Organization for Systems and Cybernetics; membru în
consiliul de administraţie la Association Internationale de Cybernetique; director tehnic internaţional la
Institut de Hautes Syntheses; membru adjunct al Academiei Internaţionale a Oamenilor de Ştiinţă (San
Marino); vicepreşedinte al Academiei de Cibernetică Odobleja (Lugano); membru activ al Academiei de
Ştiinţă din New York.

Câteva cărţi şi articole publicate în domeniul ciberneticii: Cibernetica (1961, în colaborare cu acad. C.
Bălăceanu-Stolnici); Cibernetica şi omul (1964); Elemente de neurocibernetică (1967, în colaborare cu acad.
Bălăceanu-Stolnici); Introducere în cibernetică (1969); Omul informaţional (1971); Modelarea electronică
globală a unor funcţii fiziologice (1972).

ROMAN STERE, dascăl multilateral şi om de cultură
Am primit prin e-mail în 6 febr.2006 următoarele rânduri de la profesorul Warren Yates, coleg de catedră

cu profesorul Roman Stere în ultimele trei decenii de viaţă, la Universitatea de Tehnologie din Sydney, Australia.

Roman Stere migrated to Australia in the mid seventies after a United Nations appointment where he
helped establish a technical university in Oran in Algeria.

He became an academic at the New South Wales Institute of Technology in the School of Electrical
Engineering. The organisation changed its name to University of Technology, Sydney in 1988. Roman
retired from UTS when he reached the age of 65 as an Associate Professor. He continued teaching at UTS
right up until his death in January 2004.

Roman played a seminal role in defining the electronics curriculum at UTS and in particular how it was
taught. Electronics, and particularly his passion "Data Acquisition and Distribution Systems", under Roman's
leadership was always up to date and taught hands on. He supervised countless graduation projects in this
area and undertook many research projects and consultancies in the area for local industry.
Roman's erudition, not just on electronics but on history, culture, music, philosophy and languages was an
inspiration to us all. When he and Zina entertained us in their home we always treated to a gourmet meal and
an incredibly stimulating evening of conversation. For hundreds of his students Roman was the most
influential teacher they experienced. He lives on in the minds of his colleagues and students as a man of
enormous energy, a towering intellect and a warm generosity.

Roman told us many times of his education and early career in Bucharest. I understand that he set up the
first solid state electronics facility in Romania and was also a professor at BPI.

(Roman Stere a emigrat în Australia la mijlocul anilor ’70 după o misiune a Naţiunilor Unite în Oran,
Algeria, unde a colaborat la înfiinţarea unei universităţi tehnice.

El a devenit cadru didactic la New South Wales Institute of Technology în cadrul School of Electrical
Engineering. Organizaţia şi-a schimbat numele în University of Technology, Sydney, în 1988. Roman s-a
pensionat la vârsta de 65 de ani, fiind pe post de conferenţiar (Associate Professor). Şi-a continuat
activitatea didactică la UTS până la decesul său, în ianuarie 2004.

Roman a jucat un rol crucial în definirea programei de electronică la UTS şi în particular a modului ei
de predare. Electronica, şi în deosebi pasiunea sa “Sisteme de achiziţie şi de distribuţie de date”, au fost
întotdeauna aduse la zi şi prezentate în mod activ. A condus nenumărate proiecte de diplomă în domeniul
său şi a întreprins multe proiecte de cercetare şi consultaţii pentru industria locală. Erudiţia lui Roman, nu
numai în electronică dar şi în istorie, cultură, muzică, filosofie şi limbi moderne a fost o sursă de inspiraţie
pentru noi toţi. Când el şi Zina (soţia sa, n.n.) ne primeau în casa lor, eram trataţi de fiecare dată cu bucate
alese şi avea loc o conversaţie incredibil de stimulativă. Pentru sute din studenţii săi Roman a fost
profesorul cu influenţa cea mai mare dintre cei pe care i-au avut. El a rămas în memoria colegilor şi
studenţilor săi ca un om cu o enormă energie, un intelect dominant şi o caldă generozitate.

Roman ne-a vorbit de numeroase ori despre educaţia sa şi cariera sa timpurie în România. Am înţeles
că el a pus bazele primului demers în domeniul electronicii corpului solid în România şi a fost de asemenea
profesor la IPB.)

Warren Yates
Emeritus Professor of Electrical Engineering, University of Technology, Sydney
PO Box 123 Broadway NSW 2007;   Phone: 9514 2436;   Fax: 9514 2435

(materiale culese de pe Internet şi adaptate de colegul nostru Aurel Millea)
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FACULTATEA DE ELECTRONICĂ ŞI TELECOMUNICAŢII
(ISTORIC PREZENTAT LA ANIVERSAREA DIN 2003 A FACULTĂŢII)

În România, învăţământul în domeniul electronicii şi telecomunicaţiilor a debutat încă din primele
decenii ale secolului trecut.

După cum rezultă din documente, merite mari în dezvoltarea telecomunicaţiilor în ţara noastră au
Augustin Maior şi Ion (Iancu) Constantinescu.

Augustin Maior este primul care a realizat în lume telefonia multiplă, a contribuit la dezvoltarea reţelei
de telecomunicaţii în Transilvania şi înfiinţează în anul 1919 prima şcoală de telegraf şi telefon (în această
parte a ţării). La această şcoală a predat cursul de Aparate de transmisie telegrafică şi telefonică. În lucrările
sale din 1905-1907 fundamentează teoretic procesul de transmisie prin multiplexare în frecvenţă şi
preconizează utilizarea tuburilor electronice în aceste transmisiuni. Începând cu anul 1920 funcţionează ca
profesor de fizică teoretică la Universitatea din Cluj; îşi aduce contribuţia la dezvoltarea telecomunicaţiilor în
ţara noastră în cadrul comitetului tehnic de pe lângă Direcţia generală P.T.T., comitet condus de N.
Vasilescu-Karpen.

Şcoala Politehnică din Bucureşti se înfiinţează în 1920 (prin Decretul nr. 2521 din 10 iunie 1920), şcoală
care cuprindea 4 secţiuni. Primele cunoştinţe de telecomunicaţii se predau în cea de a doua secţiune, numită
Mecanică şi electricitate, cu subsecţiuni pentru aviaţie şi telegrafie-telefonie.

În cadrul Secţiunii de Mecanică şi electricitate asistentul suplinitor Ion Constantinescu predă cursul
întitulat „ Principii de telegrafie şi telefonie”.

În anul 1924, în cadrul secţiunii de mecanică şi electricitate, apare subsecţiunea de Telegrafie şi
telefonie. În anii care au urmat Ion Constantinescu este numit conferenţiar suplinitor şi apoi conferenţiar
titular provizoriu şi predă cursurile de telefonie telegrafie, electrocomunicaţii (1925), construcţii de linii
aeriene (1935) şi transmisiuni electromagnetice (1941).

Pioneri ai radiocomunicaţiilor în ţara noastră pot fi consideraţi Dragomir Hurmuzescu şi Emil Petraşcu.
Dragomir Hurmuzescu repetă în 1901 experienţele de comunicaţii prin radio (experienţe făcute anterior de
Marconi şi Popov).

În anul 1914, sub conducerea lui Emil Giurgea, s-a construit  un post de radiotelegrafie de 8 kw, înlocuit
în anul 1915 cu unul de 150 kw. Acest post era folosit pentru legături telegrafice cu străinătatea. Sub
coordonarea lui Dragomir Hurmuzescu se realizează primele posturi experimentale de radiodifuziune pe
unde medii (1927) şi scurte (în 1928).

Emil Petraşcu ţine în anul 1925 o conferinţă despre radiodifuziune, participă la realizarea primului post
de radiodifuziune din ţară (1926), iar în anii 1929-1930 editează cursul de Telegrafie fără fir. De asemenea a
predat, mulţi ani,  la Universitatea din Bucureşti cursul de Tuburi electronice.

Primele aparate de radio în ţara noastră au fost realizate de radioamatori. Indicaţii scrise privind
construcţia completă a unui receptor cu neutrodinare cu tuburi electronice au apărut în broşura nr. 1 a
colecţiei Biblioteca radioamatorului (autor Paul Popescu-Mălăieşti, anul 1926).

În anul 1929, subsecţiunea de Telegrafie-Telefonie se schimbă în Electrocomunicaţii şi este organizată
pe două direcţii: Transmisiuni telefonice şi telegrafice şi Radiocomunicaţii. În acelaşi an Tudor Tănăsescu
este numit conferenţiar suplinitor, iar apoi conferenţiar titular provizoriu la cursul de Radiocomunicaţii. Tot
în acelaşi an au luat fiinţă primele laboratoare ale subsecţiei de Electrocomunicaţii, unde se efectuau 16
lucrări de laborator la cursurile Transmisiuni telefonice şi telegrafice şi Radiocomunicaţii.

În anul 1938 şcoala Politehnică se transformă în Politehnica din Bucureşti (prin Decretul nr. 3799 din
4.11.1938) cu 5 facultăţi. Subsecţiunea de Electrocomunicaţii rămâne în cadrul secţiunii de Electromecanică
din Facultatea de Mecanică şi Electricitate. Această subsecţiune avea două direcţii de specializare: Telegrafie
-telefonie şi Radiocomunicaţii.

Primele cadre didactice care au predat cursuri de specialitate la subsecţiunea de Electrocomunicaţii au
fost: Ion Constantinescu (Telefonie-telegrafie); Tudor Tănăsescu (Radiocomunicaţii; asistent la acest curs era
Gheorghe Cartianu); Sergiu Condrea (Aparate şi Instalaţii telefonice); Octav Costacea (Aparate şi instalaţii
telegrafice); Nicolae Dumitrescu (Linii telegrafice şi telefonice); Matei Marinescu (Electroacustică şi
Aparate telefonice şi telegrafice).

Prin decretul nr. 3134 din 11 noiembrie 1941, catedra de Fizică generală, climatologie şi meteorologie
devine catedra de Radiocomunicaţii.

Urmare a reformei învăţământului, Decret nr. 175 din 3 august 1948, Ministerul Învăţământului Public
emite o decizie (nr. 29652/1 decembrie 1948) prin care Politehnica din Bucureşti devine Institutul Politehnic
din Bucureşti şi funcţionează cu 4 facultăţi: Electrotehnică, Mecanică, Chimie Industrială şi Textile. În
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cadrul Facultăţii de Electrotehnică se prevedea secţia de Electronică cu specializările: Aparate electronice
industriale, Aparate de electrocomunicaţii, Radiofrecvenţă şi Radiodifuziune.

Apare pentru prima dată, cu această ocazie, o catedră de specialitate, numită Catedra de înaltă frecvenţă
şi electronică, având ca şef de catedră pe profesorul Tudor Tănăsescu. Disciplinele patronate de această
catedră erau următoarele: Tuburi electronice (profesor Tudor Tănăsescu ), Tehnica înaltei frecvenţe (profesor
suplinitor I. Constantinescu), Radiocomunicaţii (profesor suplinitor Matei Marinescu), Aplicaţii speciale ale
înaltei frecvenţe ( conf. suplinitor Stere Roman), Telegrafie cu fir, semnalizări (conf. suplinitor Boris
Vulpanovici), Telefonie cu fir (conf. suplinitor Sergiu Condrea), Electroacustică (conf. – vacant), Calculul şi
fabricarea pieselor de electrocomunicaţii (conf. suplinitor Mihail Mânjineanu).

În cadrul catedrei de Electricitate era prevăzut un curs de Măsurări electrice în înaltă frecvenţă (conf.
suplinitor Edmond Nicolau).

În anul 1949 prin Ministerului Învăţământului Public se prevăd şi alte cursuri, cum ar fi: Protecţia
liniilor (conf. suplinitor Edmond Nicolau), Unde şi circuite (prof. suplinitor I. Constantinescu), Centrale
telefonice (conf. suplinitor Sergiu Condrea), Radiocomunicaţii (prof. Tudor Tănăsescu şi conf. suplinitor
Cristofor Vazaca), Aparate şi instalaţii radioelectronice (conf. suplinitor Stere Roman), Telefonie la mare
distanţă (conf. suplinitor M. Mînjineanu), Aparate şi instalaţii telegrafice şi telefonice (conf. suplinitor Boris
Vulpanovici).

Cele 4 specializări menţionate mai sus aveau cursuri comune în primii trei ani de studiu, specializările
diferenţiindu-se prin câteva cursuri în anul 4 de studii. Din cursurile comune de specialitate pentru toţi
studenţii secţiei menţionăm: Tuburi şi circuite electronice, Tehnica înaltei frecvenţe, Măsuri în înalta
frecvenţă, Aplicaţiile electronicii.

Cursurile prin care se diferenţiază specializările sunt:
pentru specializarea de aparate electronice industriale: Electronică industrială, Instrumente electronice,

Piese pentru înaltă frecvenţă;
pentru specializarea de Aparate de electrocomunicaţii: Tuburi electronice, Radiocomunicaţii I, Piese

pentru înaltă frecvenţă, Telegrafie cu fir, Radiocomunicaţii II;
pentru specializarea de Radiofrecvenţă: Circuite electronice, Filtre, linii şi antene, Receptori, Emiţători,

Bazele radioelectronicii şi televiziunii;
pentru specializarea de Radiodifuziune: Electroacustică, Antene şi propagare, Radiocomunicaţii II.
Începând cu anul universitar 1950/1951 catedra de înaltă frecvenţă şi electronică se divide în două;

prima primeşte denumirea de Circuite electronice (şef de catedră prof. T. Tănăsescu) şi a doua, Bazele
radiotehnicii (şef de catedră prof. Gheorghe Cartianu). Totodată apar şi noi discipline.

În catedra de circuite electronice: Circuite electronice (prof. Tudor Tănăsescu), Aparate electronice
(prof. Tudor Tănăsescu, as. M. Berladski, as. M. Drăgănescu), Aparate electronice (conf. Stere Roman, as.
A. Georgescu), Tehnica vidului şi construcţia tuburilor electronice (conf. Paul Drăghicescu), Măsurări în
înaltă frecvenţă (prof. Edmond Nicolau, as. Alexandru Popescu), Materiale şi piese electronice (conf. Paul
Dan).

În catedra de Bazele radiotehnicii: Bazele radiotehnicii (prof. Gh. Cartianu), Filtre, linii şi antene (prof.
Gh. Cartianu, as. Gh. Rulea), Emiţătoare (prof. Alexandru Spătaru, as. Ion Teodorescu), Receptori (prof.
Alexandru Spătaru, as. Viniciu Nicolescu), Bazele radiolocaţiei şi Televiziune (conf. Mircea Bubulac),
Propagare şi antene (conf. Edmond Nicolau), Telefonie şi curenţi purtători (prof. Sergiu Condrea, as.
Alexandru Marcel Andrei), Telefonie şi Semnalizări (conf. Aurel Dumitrescu), Studiouri şi înregistrări (conf.
Ernest Gross).

Prin decretul nr. 1056 din 2.10.1951 Institutul Politehnic din Bucureşti este organizat pe 6 facultăţi. În
facultatea de Electrotehnică (decan Roman Stere) era secţia de electronică şi înaltă frecvenţă, secţie care era
organizată pe 3 specializări:

Electronică industrială;
Radiofrecvenţă;
Audiofrecvenţă.
Această structură se păstrează până în anul 1953.
Prin HCM nr. 2688 / 1953, 2727 / 1953 privind planul de dezvoltare a învăţământului superior pe anul

1953-1954 şi Ordinului Ministrului Învăţământului nr. 5108 / 1953, se înfiinţează în IPB facultatea de
Electronică şi Telecomunicaţii, cu trei secţii de specializare:

Electronică şi radiotehnică industrială;
Radiocomunicaţii;
Comunicaţii telefono – telegrafice.
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Facultatea ia fiinţă pe baza secţiei de electronică şi înaltă frecvenţă (cu subsecţiile de electronică
industrială, radiofrecvenţă şi audio frecvenţă) de la Facultatea de Electrotehnică şi a secţiei de
Telecomunicaţii P.T.T. de la Institutul de căi ferate.

La acea dată cadrele didactice de specialitate erau grupate în două catedre:
Catedra de Electronică, şef de catedră prof. Tudor Tănăsescu (cu 13 posturi). În catedră activau: prof.

Edmond Nicolau, prof. Cristofor Vazaca, conf. Paul Dan, conf. Stere Roman, lector Moise Berladschi, lector
Anton Necşulea, as. Mihai Drăgănescu, as. Aurel Georgescu, as. Vlad Pauker, as. Alexandru Popescu, as.
Alexandru Andrei, as. Carmi Goldstein.

Catedra de Electrocomunicaţii, şef de catedră prof. Gheorghe Cartianu (cu 14 posturi). În catedră
activau: prof. Matei Marinescu, prof. Sergiu Condrea, prof. Alexandru Spătaru, conf. Mircea Bubulac, conf.
Adrian Valeriu, conf. Aurel Dumitrescu, conf. Ernest Gross, lector Mihai Popescu, lector Viniciu Nicolescu,
as. Alexandru Preda, as. George Rulea, as. Ion Teodorescu, as. Gheorghe Balacciu.

În anul 1955 secţia de Telecomunicaţii CFR de la Institutul de Căi Ferate trece la facultatea noastră sub
denumirea de Centralizări-semnalizări feroviare şi totodată se înfiinţează o nouă catedră.

Cadrele didactice de la disciplinele de specialitate se grupează în 4 catedre.
1. Catedra Electronică (14 posturi) - şef de catedră prof. Tudor Tănăsescu, având practic aceeaşi

componenţă ca în 1953.
2. Catedra de Telefonie Telegrafie (23 de posturi) cu: prof. Sergiu Condrea – şef catedră, conf. Nicolae

Mrinescu, conf. Alexandru Bodoagă, conf. Constantin Botez, conf. Milan Mănciulescu, conf. Dumitru
Tentea, lector Eneea Barbu, lector Cristofor Vasiliu, lector Andrei Buzescu, as. Mihai Măruţă, as. Petre
Datculescu, as. Matei Steiner, as. Ion Vidilă, as. Vasile Vasilache, as. Nicolae Vâlsan.

3. Catedra de Centralizări Semnalizări Feroviare (12 posturi) cu conf. Ion Popa – şef de catedră, conf.
Emil Goilav, conf. Paul Mihăilescu, conf. Aurel Novac, conf. Iulian Pop, conf. Ştefan Turi, lector Petre
Boarnă, as. Gheorghe Duţu, as. Leonida Fiederar, as. Tiberiu Noaghea,  as. Constantin Zait

4. Catedra de Radiocomunicaţii (20 de posturi) cu prof. Gheorghe Cartianu – şef de catedră. În această
catedră se regăsesc toate cadrele didactice de la catedra de Electrocomunicaţii, mai puţin prof. Sergiu
Condrea care devine şef de catedră la Telefonie – Telegrafie.

Totodată secţia de Electronică şi Radiotehnică capătă denumirea Electronică Industrială. Din anul 1956
până în anul 1959 cele două secţii Electronică industrială şi Radiocomunicaţii se unesc sub denumirea de
Electronică şi Radiocomunicaţii. În 1959 secţia de Electronică şi Radiocomunicaţii se scindează în două părţi
sub denumirea: Electronică şi automatică şi Radiocomunicaţii. În anul 1962 secţia de Radiocomunicaţii şi
radiotehnică devine Radiotehnică, până în anul 1974, când se desfiinţează secţiile de specializare.

Tot atunci secţia de Electronică industrială şi automatică se divide în două:
Electronică industrială – secţie care rămâne la facultatea de Electronică şi telecomunicaţii;
Automatică – secţie care se transferă la facultatea de Energetică.
În anul 1957 se înfiinţează secţia de Tehnică nucleară, cu 10 studenţi, înlocuită apoi de secţia Ingineri

fizicieni. În 1969 denumirea acestei secţii devine Ingineri fizicieni pentru dispozitive electronice.
În 1967 secţia de Centralizări-semnalizări feroviare îşi schimbă denumirea în Telecomenzi Feroviare şi

rămâne în facultate sub această denumire până în anul 1973, an în care se mută la Facultatea de Transporturi.
Totodată şi catedra de Centralizări Feroviare trece la Facultatea de Transporturi sub denumirea Telecomenzi
Feroviare.

Secţia de Comunicaţii Telefono-Telegrafice îşi păstrează denumirea de la înfiinţarea facultăţii până în
anul 1967, an în care îşi schimbă  denumirea în Telefonie-Telegrafie.

În anul 1971 se înfiinţează o nouă catedră de specialitate sub denumirea Tehnologie Electronică şi
Fiabilitate, şef catedră fiind numit prof. Vasile Cătuneanu. Sunt aduse în această catedră multe cadre
didactice tinere, absolvenţi ai facultăţii din 1970 şi 1971.

În 1974 se aprobă un nou nomenclator al profilurilor şi specializărilor din învăţământul superior. Ca
urmare, facultatea noastră este încadrată în profilul electric cu o singură specializare: Electronică şi
telecomunicaţii pentru învăţământul de 5 ani şi două specializări pentru  învăţământul de subingineri
(Electronică şi Telefonie-Telegrafie). Toate specializările existente înainte de 1974 au fost păstrate sub formă
de direcţii de aprofundare.

În anul 1969 se înfiinţează în cadrul facultăţii o secţie de subingineri Electronică, iar în anul 1972 o
secţie de subingineri Telefonie-Telegrafie (cu durata învăţământului de 3 ani.

Până în anul 1986 numărul catedrelor de specialitate, precum şi denumirea lor, rămân neschimbate.
Creşte numărul de posturi didactice, consecinţă a creşterii numărului de studenţi. Se ajunge la o cifră de
şcolarizare de cca 800 în intervalul 1974-1977 (ingineri zi, subingineri zi şi seral).
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În anul 1986, prin unificarea catedrelor de Radiocomunicaţii, Telefonie şi Transmisiuni de Date (şef de
catedră prof. Ion Constantin) şi a catedrelor Tehnologie Electronică şi Fiabilitate şi Tuburi Electronice şi
Tranzistoare sub denumirea Tehnologie Electronică şi Microelectronică (şef catedră prof. M. Drăgănescu), în
facultate rămân 3 catedre: cele două menţionate mai sus şi Electronică Aplicată (şef de catedră prof.
Alexandru Spătaru).

Structura facultăţii se păstrează până în 1990, an în care se revine la împărţirea pe secţii de specializare:
Secţia de Electronică industrială
Secţia de Comunicaţii
Secţia de Microelectronică
În cadrul fiecărei secţii de specializare există grupe de discipline opţionale, discipline care direcţionează

pregătirea studenţilor spre: Ingineria informaţiei, Ingineria sistemelor de calcul, Imagini, forme şi inteligenţă
artificială, Electronică şi informatică industrială, Electronică şi informatică medicală, Comunicaţii radio şi
optice, Comunicaţii numerice, multimedia şi sisteme HIFI, Comunicaţii mobile şi prin sateliţi, Reţele şi
software de telecomunicaţii, Comunicaţii telefonice şi de date, Comutaţie, trafic şi servicii, Sisteme de calcul
microelectronice, Ingineria sistemelor microelectronice, Optoelectronică.

După 1990 se operează următoarele modificări: catedra Radiocomunicaţii, Telefonie şi Transmisiuni de
Date îşi schimbă denumirea în Comunicaţii , catedra Electronică Aplicată în Electronică Aplicată şi Ingineria
Informaţiei. Catedra de Tehnologie Electronică şi Fiabilitate şi Microelectronică se divide în două sub
denumirile Tehnologie Electronică şi Fiabilitate (şef de catedră prof. V. Cătuneanu) şi D.C.A.E. (şef de
catedră prof. Adrian Rusu). Rămân astfel în facultate 4 catedre de specialitate, catedre care îşi păstrează
denumirea şi astăzi.

Începând cu anul universitar 1993-1994 se înfiinţează forma de învăţământ post-universitar – Studii
Aprofundate cu durata de 1 an. În facultate funcţionează 6 specializări de Studii Aprofundate:

Ingineria sistemelor de calcul;
Ingineria calităţii şi fiabilităţii;
Imagini, forme şi inteligenţă artificială;
Microsisteme;
Radiocomunicaţii, microunde şi comunicaţii optice;
Reţele de telecomunicaţii.
În anul universitar 1998 se autorizează (de către Comisia de Acreditare şi Evaluare a Învăţământului

Superior) secţia de Inginerie Economică  în Electronică şi comunicaţii.
În 2003 în intregul învăţământ din România a început aplicarea reformei care vizează alinierea şcolii

romăneşti la învăţământul european. In acord cu prevederile Hotărârii rectorilor de la Bologna pentru
învăţământul tehnic durata cursurilor este de 4 ani, după care urmează la opţiunea studenţilor o specializare
prin cursuri de master, urmând după aceea specializarea prin doctorat . Aceste modificări sunt în curs de
aplicare. Denumirea facultăţii a fost modificată în Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei.

Prin Hotărârea Guvernului nr. 55 din 19 ianuarie 1989 se desfiinţează Academia de Studii Social-
Politice (din localul “Leu”) şi se prevede că toate clădirile şi întreaga bază materială ale acestei instituţii trec
în patrimoniul Ministerului Învăţământului, Universitatea Bucureşti şi Institutul Politehnic Bucureşti, cu
prioritate pentru Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii din cadrul IPB (în adoptarea acestei hotărâri
un rol important l-a avut prof. M. Drăgănescu, care la acea dată era viceprim-ministru). Ca urmare,
Ministerul Învăţământului emite ordinul nr. 7134 din 29.01.1990, care prevede repartizarea spaţiilor din
clădirea A (etajele 4, 5 şi 6) precum şi etajele 1 şi 2 din căminul C pentru fac. de Psihologie şi Sociologie,
facultatea de Jurnalism şi facultatea de Înalte Studii Politice, şi a tuturor celorlalte spaţii pentru facultatea de
Electronică şi Telecomunicaţii. Conform acestui ordin, în semestrul I al anului universitar 1989/1990
facultatea se mută în clădirile fostei Academii de Studii Social Politice (localul “Leu”), după ce – istoric
vorbind – primele laboratoare ale subsecţiei de Electrocomunicaţii au funcţionat în localul Politehnicii din
strada Polizu, corpul D (care fusese dat în funcţiune în 1920), iar pe măsura dezvoltării facultăţii au fost
amenajate laboratoare în corpul de clădire F (construit în 1927) şi corpul A (supraetajat cu nivelele 2 şi 3 în
1927), secretariatul facultăţii funcţionând în corpul L şi apoi în A, parter (în spaţiul eliberat de catedra de
Fizică).

    (adaptare după prezentarea făcută de prof. Adelaida Mateescu în 2003)
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Momente din istoria Politehnicii bucureştene

1818. Începutul istoriei învăţământului superior tehnic în Bucureşti: Gheorghe Lazăr, inginer venit din
părţile Transilvaniei, obţine învoirea de a deschide cursurile de inginerie cu predare în limba română la
Şcoala de la Sfântul Sava.

1848. Revoluţia din 1848 întrerupe activitatea tuturor şcolilor din Principate pentru doi ani.

1850. Comisia compusă din P. Poenaru, S. Marcovici şi C. Brăiloiu prezintă domnitorului Barbu Ştirbei
proiectul de reorganizare a învăţământului, care cuprindea toate treptele. Din porunca domnitorului "s-a
intocmit o nouă programă de învăţături, împărţită în trei trepte: începătoare, colegiale şi speciale” şi în cadrul
ultimei trepte se găseşte un curs destinat formării de ingineri topografi, ingineri de şosele şi arhitecţi.

1855. Se înfiinţează o Şcoală Tehnică de Telegrafie, precum şi jurnalul domnesc prin care se introduce
alfabetul latin în şcoli şi în actele oficiale de stat.

1864. Domnitorul Alexandru Ioan Cuza semnează decretul de înfiinţare a "Şcoalei de Ponţi şi Şosele, Mine
şi Arhitectură" din Bucureşti, cu un program de studiu de doi ani. În curând apare "Legea asupra instrucţiunii
publice" (ministrul Lucrărilor Publice fiind Mihail Kogălniceanu), prin care învăţământul românesc devine
unitar în întreaga ţară: patru ani pentru învăţământul primar (obligatoriu şi gratuit), şapte ani pentru
învăţământul secundar (liceal) şi trei ani pentru învăţământul universitar.

1867. Domnitorul Carol înfiinţează "Şcoala de Poduri, Şosele şi Mine", cu o durată de 5 ani, dintre care un
an preparator, trei ani de cursuri comune şi un ultim an de cursuri de specializare, cu două secţii de
specializare: "Poduri şi Şosele" şi "Mine".

1881. Direcţiunea şcolii a fost încredinţată lui Gheorghe Duca, un remarcabil organizator şi promotor al
învăţământului tehnic superior românesc, care iniţiază în 1884 lucrările de construire a localului Şcolii
Naţionale de Poduri şi Şosele, amplasat pe strada Polizu colţ cu Calea Griviţei (corpul A actual).

1888. Este votată "Legea învăţământului secundar şi superior" elaborată de Spiru Haret, prin care se
instituie învăţământul secundar de opt clase în două cicluri (inferior şi superior), cu 3 secţii (modernă, reală
şi clasică), gimnazii şi şcoli normale, organizându-se în acelaşi timp mai temeinic învăţământul superior.

1920. Este numit director Nicolae Vasilescu-Karpen, care elaborează proiectul de lege pentru transformarea
Şcoalei Naţionale de Poduri şi Şosele în "Şcoala Politehnică din Bucureşti", promulgat de regele Ferdinand
în 1921. La data înfiinţării sale, Şcoala Politehnica din Bucureşti este organizată pe următoarele 4 secţiuni:
construcţii, electromecanică, mine şi industrială. Pe lângă secţiunea Electromecanică se înfiinţează secţiunea
de Telegrafie şi Telefonie.

1929. Şcoala Politehnică începe să practice o dublă selecţie a candidaţilor: un concurs de admitere în anul
preparator şi un concurs de admitere în anul I (pentru un număr de circa 260 de locuri).

1934. Are loc o mare dezbatere în Senat şi Cameră pentru amendarea Legii învăţământului din 1932, în
sensul concentrării învăţământului superior în şcolile politehnice.

1934. Şcolii Politehnice din Bucureşti i se aprobă dreptul de a acorda titlul ştiinţific de "doctor-inginer”.
Până în 1948, când doctoratul a fost desfiinţat pentru 4 ani, urmând să fie reorganizat, au fost susţinute teze
de doctorat sub conducerea ştiinţifică a profesorilor Traian Negrescu, Costin Neniţescu, Emil Filipescu,
Aurel Beleş, Nicolae Vasilescu-Karpen, Ion S. Gheorghiu, Negoiţă Dănăilă, Şerban Solacolu.

1938. Prin lege Şcoala Politehnică din Bucureşti se transformă în "Politehnica Carol II din Bucureşti" şi
încorporează ca facultăţi Academia de Arhitectură şi Academia de Agronomie. La facultatea de
Electromecanică funcţionau următoarele grupe: Mecanică, Aviaţie, Armament, Tehnică Navală,
Electrotehnică, Electrocomunicaţii. Cel de-al doilea război mondial a perturbat desfăşurarea normală a
procesului de învăţământ, care însă nu a fost întrerupt. La sfârşitul războiului, Politehnica din Bucureşti
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funcţiona cu şapte facultăţi: Construcţii, Electromecanică, Mine şi Metalurgie, Silvicultură, Chimie
Industrială, Agronomie, Arhitectură.

1948. Reforma învăţământului transformă Politehnica din Bucureşti în "Institutul Politehnic din Bucureşti",
având patru facultăţi: Chimie Industrială, Electrotehnică, Mecanică, Textile. Pentru prima dată, ramura
electrotehnică, devenită una din ramurile definitorii ale progresului tehnic, are o facultate de sine stătătoare,
iar grupele sale de specializare sunt în număr de trei: Maşini şi Aparate electrice, Producţia şi Distribuţia
Energiei Electrice, Electronică şi Telecomunicaţii.

1949. Prin Decretul nr. 388 din 8 octombrie, se prevede că anumite categorii de tehnicieni, subingineri sau
conductori tehnici pot obţine titlul de inginer dacă fac dovada unei activităţi în producţie de cel puţin 8 ani,
în specialitatea respectivă şi dacă reuşesc la un colocviu dat în faţa unei comisii instituite de Ministerul
Învăţământului Public, sau cei cu o practică pe şantiere, ateliere sau birouri tehnice de cel puţin 5 ani dacă
întocmesc un proiect de specialitate şi trec un examen de diplomă.

1949-1950. Se organizează pe lângă Facultatea de Electrotehnică cursuri de "ingineri de exploatare" de
doi ani, pentru muncitori. Această măsură, rezultată din aplicarea teoriei comuniste a luptei de clasă la
învăţământul superior, a reprezentat o serioasă abatere de la tradiţiile de înaltă ţinută ştiinţifică a Politehnicii
bucureştene. Frământările şi căutările fără orizont, caracteristice dictaturii comuniste, îşi fac resimţită
prezenţa lor şi în învăţământul superior, unde principiul fundamental "non multa sed multum" este uitat.
Numărul de studenţi creşte impetuos şi calitatea învăţământului scade, făcându-se rabaturi serioase în
favoarea învăţământului de masă şi în dauna pregătirii profunde, de profil larg.

1950. Prin Decretul nr. 13 din 14 ianuarie, se înfiinţează, după model sovietic, "Aspirantura" ca formă
superioară de pregătire pentru obţinerea titlului de "candidat în ştiinţe tehnice" (sistem care s-a transformat
ulterior, în 1968, în doctorat). Durata pregătirii este de 3 ani: 2 ani pentru pregătire teoretică, practică şi
didactică şi 1 an pentru pregătirea tezei, care trebuie să fie o lucrare originală. Concursul de admitere constă
din următoarele probe: a) bazele marxism-leninismului; b) disciplina de specialitate; c) limba rusă; d) o
limbă străină (franceza, germana, engleza). Ulterior, prin HCM nr. 2471 din 25 iulie 1953, s-a aprobat
“Regulamentul de organizare şi îndrumare a aspiranturii”, care instituie aspirantura cu frecvenţă şi
aspirantura fără frecvenţă. Durata de pregătire la aspirantură se stabileşte pentru fiecare aspirant în parte, şi
nu poate depăşi 3 ani (pentru aspiranţii fără frecvenţă 4 ani). Examenele de candidat (la disciplina de
specialitate, la disciplinele înrudite, la materialismul dialectic şi istoric, la limba rusă şi la una din limbile
străine) trebuie date în interval de 1,5 ani (la aspiranţii fără frecvenţă în 2,5 ani).

1951. Energetica se rupe din Facultatea de Electrotehnică şi devine facultate separată, cu trei secţii:
Termoenergetica, Hidroenergetica, Electroenergetica. În Facultatea de Electrotehnică rămân în continuare
două specializări: "Maşini şi Aparate electrice" şi "Electronica". Se înfiinţează Facultatea de Ingineri
Economişti, care cuprinde şi specializarea Electrotehnică, dar care dispare câţiva ani mai tarziu,
transformându-se în cursuri postuniversitare. Se înfiinţează cursurile serale şi cursurile fără frecvenţă.
Cursurile serale, cu toate rezultatele nesatisfăcătoare din învăţământul tehnic superior, există şi în prezent.
Cursurile fără frecvenţă au fost desfiinţate după 1968.

1951. Prin Decretul nr. 185 din 17 octombrie, se înfiinţează, pe lângă facultăţile şi instituţiile de învăţământ
superior, cursuri speciale de 4-5 ani pentru pregătirea de ingineri, cu studenţii recrutaţi din muncitori
calificaţi de vârstă până la 30 ani, care au cel puţin 3 ani în aceeaşi specialitate. Pe tot timpul cursurilor
studenţii vor fi scoşi din producţie şi li se va asigura de către stat întreţinerea, cei căsătoriţi şi cu copii
primind salariul în întregime, cei căsătoriţi fără copii 75% din salariu şi cei necăsătoriţi 50% din salariu.
Absolvenţilor acestor cursuri li se conferea titlul de inginer.

1953. Specializarea Electronică se separă de facultatea de Electrotehnică, devenind facultate independentă.

1953. Prin HCM nr. 2877 din 27 august, se înfiinţează pe lângă instituţiile de învăţământ superior facultăţi
muncitoreşti, prin transformarea unor şcoli speciale de doi ani. Studenţii facultăţilor muncitoreşti urmau să
primească în 2 ani cunoştinţe de cultură generală pentru a-şi putea continua studiile în instituţiile de
învăţământ superior. Hotărârea prevede 3 secţii: secţia A (pregătire de matematică, fizică, chimie); secţia B
(ştiinţe naturale, matematici, chimie); secţia C (limba şi literatura română, istoria şi constituţia). În facultăţile



muncitoresti vor fi primiti muncitori industriali si muncitori agricoli, de preferinţă din rândul fruntaşilor în
producţie şi care au cel puţin 4 clase primare, pe baza unui concurs de admitere. Pe timpul studiilor studenţii
facultăţiilor muncitoreşti vor fi scoşi din productie ei putând beneficia de burse de stat precum şi de
salariu (întreg, de 75% sau de 50%).

1953. Pe baza HCM nr. 2688/1953 şi nr. 2727/1953, prin Ordinul Ministrului Învăţământului nr. 5108/1953
s-au stabilit pentru Institutul Politehnic Bucureşti 9 facultăţi, cea de electronică şi telecomunicaţii având
secţiile: 1. Electronică şi radiotehnică industrială. 2. Radiocomunicaţii. 3. Secţia de comunicaţii telefono-
telegrafice.

1953-1958. La facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii funcţionează, printre alţii: Catedra de
electronică: profesor şef de catedră bază Tudor Tănăsescu; profesori bază: Edmond Nicolau, Cristofor
Vazaca; conferenţiar bază: Paul Dan; conferenţiar cumul Roman Stere; lectori bază Moise Berladschi, Mihai
Dragănescu, Vlad Pauker; asistenţi bază : Dorel Bernstein, Reinhard Piringer, Alexandru Popescu, Veronica-
Popescu Mălăesti, Gheorghe Stancu, Gheorghe Vrânceanu; asistent cumul: Alexandru Andrei. Catedra de
telefonie-telegrafie: profesor şef de catedra bază Sergiu Condrea; Carol Şor; conferenţiari bază: Nicolae
Marinescu; coferenţiari cumul: Alexandru Bodeagă, Constantin Botez, Milan Mănciulescu, Iosif
Marincioschi, Dumitru Ţenţea; lectori bază: Eneea Barbu, Cristofor Vasiliu; lector cumul Andrei Buzescu;
asistenţi bază Mihai Măruţă, Adelaida Mateescu; asistent cumul Eneea Barbu, Petre Datculescu, Matei
Steiner, Ion Udilă, Vasile Vasilache, Cristofor Vasiliu, NicolaeVîlsan. Catedra de centralizări şi semnalizări
feroviare: conferenţiar şef de catedră bază Ioan Popa; conferenţiari cumul: Emil Goilav, Paul Mihăescu,
Aurel Novac, Iulian Pop, Stefan Turi; lector cumul Petre Boarnă; asistenţi cumul: Gheorghe Duţu, Leonida
Fiederar, Tiberiu Noaghea, Nicolae Popa , Constantin Zaiţ. Catedra de matematici III: profesor şef de catedră
bază Nicolae Ciorănescu; profesor bază Nicolae Racliş; conferenţiar bază: Marin Dumitrescu, Adolf
Polingher, Ion Şabac; lectori bază : Marcian Gutman, Marcel Roşculeţ, Walter Rudner; asistenţi bază: Uşer
Morgestern, Gheorghe Niţescu, Teodor Teodoreanu. Catedra de Radiocomunicatii: profesor şef de catedră
bază: Gheorghe Cartianu; profesori bază: Matei Marinescu, Edmond Nicolau, Alexandru Spătaru;
conferenţiari bază: Mircea Bubulac, Elly Katz; conferenţiari cumul: Ion Fait; lectori bază: Viniciu Nicolescu,
Alexandru Preda, Gheorghe Rulea, Ion Teodorescu; asistenţi bază: Andrei Mircea, Dumitru Stanomir,
Constantin Şerbu, Gheorghe Vrînceanu, Alexandru Popovici, Mircea Ivanciovici; asistenţi cumul: Gheorghe
Balacciu, Mihai Popov, Mugur Săvescu, Gheorghe Răducanu.

1955. Prin HCM nr. 2415 din 8 noiembrie, se stabileşte introducerea unui stagiu de practică de 12-24 luni,
după specialitate, pentru absolvenţii institutelor de învăţământ superior tehnic, agronomic şi medico-
farmaceutic. Aceştia vor fi repartizaţi obligatoriu să lucreze ca ingineri stagiari în sectoarele productive din
uzine, fabrici, şantiere, gospodării agricole colective, gospodării agricole de stat.

1956. Între 23 octombrie şi 4 noiembrie are loc în Ungaria o rebeliune contrarevoluţionară. La 15 noiembrie
1956, la o şedinţă a Comitetului Orăşenesc Bucureşti, Ştefan Cruceru, secretar cu probleme de propagandă a
ţinut un referat în legătură cu atitudinile pe care le-au avut comuniştii în urma evenimentelor din Ungaria, în
care o parte a intelectualităţii şi a tineretului studenţesc a avut un rol nefast.

1956. La 21 noiembrie  Comitetul Orăşenesc Bucureşti al PMR hotărăşte înfiinţarea unui comitet de partid
pe Centrul Universitar Bucureşti, alcătuit din 27 membri şi 8 supleanţi, având ca scop organizarea muncii
ideologice în rândul cadrelor didactice, respectarea programelor de învăţământ, sprijinirea ridicării
profesionale a cadrelor didactice, participarea la educaţia comunistă a studenţilor, conducerea şi îndrumarea
UTM şi a asociaţiilor studenţeşti. Fără ca acest lucru să fie declarat, măsura are în vedere şi prevenirea unor
acţiuni similare contrarevoluţiei din Ungaria.

1957. Facultăţile de Electrotehnică şi Energetică fuzionează într-o singură facultate cu denumirea de
Facultatea de Electrotehnică şi Energetică. Aceste facultăţi se vor separa trei ani mai târziu, pentru ca în 1986
să se unească din nou, o nouă separare având loc patru ani mai târziu.

1961. Se stinge din viaţă Tudor Tănăsescu, (m.c. al Academiei din 1952), fondatorul şcolii româneşti de
electronică, şeful catedrei de Dispozitive şi Circuite Electronice. A asigurat şi conducerea  Secţiei de
Electronică a Institutului de Fizica Atomica din Bucuresti. A lucrat la Colegiul Marconi din Anglia, la
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Institutul de Cercetări Nucleare din Dubna, URSS. Cercetările sale s-au extins asupra amplificatoarelor
radio, a oscilatoarelor, a circuitelor electronice folosite în aparatura electronică şi în fizica nucleară.

1964. A început, cu contribuţia importantă a rectorului Constantin Dinculescu, proiectarea noului local al
Institutului Politehnic situat în imediata vecinătate a Complexului Studenţesc Regie, pe Splaiul
Independenţei 313. Sarcina proiectării a revenit "Institutului Proiect-Bucureşti". În anii 1970-1979 au fost
date în folosinţă majoritatea corpurilor de clădire ale noului local.

1965. La 19 martie a încetat din viaţă Gheorghe Gheorghiu-Dej, prim-secretar al CC al PMR, preşedintele
Consiliului de Stat. În 22 martie plenara comună a CC al PMR, a Comitetului de Stat şi a Consiliului de
Miniştri a adoptat o Hotărâre pentru eternizarea memoriei tovarăşului Gheorghe Gheorghiu-Dej, potrivit
căreia, între altele, se instituie bursa republicană “Gheorghe Gheorghiu-Dej” şi se atribuie numele “Gheorghe
Gheorghiu-Dej” Institutului Politehnic din Bucureşti.

1965. Congresul al IX-lea al PCR, între 19 şi 24 iulie, a hotărât construirea noului local al Institutului
Politehnic din Bucureşti.

1966. La deschiderea anului de învăţământ, Nicolae Ceauşescu, a vizitat şantierul de construcţie a noului
local al IPB, care se realizează după o concepţie modernă şi care va asigura studenţilor şi cadrelor didactice
condiţii optime de activitate. Clădirea va avea 10 amfiteatre, 16 aule cu peste 200 locuri fiecare, o aulă cu
500 de locuri, 130 de săli de proiecte şi desen, 120 de săli de curs.

1966. Se înfiinţează facultatea de Automatică.

1968. Marea Adunare Natională a adoptat "Legea nr.11 privind învăţământul în RSR", cu o serie de
prevederi noi.

1971. Se infiinţează facultatea de Construcţii Aerospaţiale.

1971. Se încheie un contract de service între IPB şi firma ''Philips'' de aparate electronice de măsură şi
control din Olanda, urmat în 1974 de contractul cu “Bruel & Kjaer” din Danemarca pentru aparatură
electronică de măsură a mărimilor mecanice şi electroacustice (ambele service-uri funcţionând în cadrul
atelierului catedrei de Dispozitive electronice).

1973. Au fost numiţi în funcţia de şef de catedră începând cu anul universitar 1972/1973: prof. Vasile
Cătuneanu (tehnologie electronică şi fiabilitate), prof. Nicolae Marinescu (telefonie-telegrafie), prof. Mihai
Drăgănescu (tuburi electronice şi tranzistoare), prof. Alexandru Spătaru (electronică aplicată).

1974. Prin Decretul nr. 147/1974 Facultatea de Chimie de la Universitatea din Bucureşti a trecut la
Institutul Politehnic Bucureşti, formând, împreună cu facultatea de Chimie Industrială “Institutul de Chimie”.

1976. La 16 iunie prof. Suzana Gâdea a fost numită ministru al Educaţiei şi Învăţământului.

1976. Deschiderea anului universitar 1976/1977 a avut loc la noul local al Institutului Politehnic Bucureşti,
în prezenţa lui Nicolae Ceauşescu.

1978. Studenţii institutului participă la lucrările a două mari şantiere ale tineretului: a) Canalul Dunăre -
Marea Neagră (studenţii facultăţilor de electrotehnică şi mecanică) şi b) Combinatul minier Oltenia (studenţii
facultăţii de energetică). În anii următori studenţii au participat şi la muncile agricole de toamnă, de recoltat,
în perioadele septembrie-octombrie (aprox. 2000 studenţi anual).

1979. În şedinţa comună a Senatului IPB şi a Comitetului de partid al institutului din 7 decembrie s-a
hotărât ca activitatea de cercetare ştiinţifică să se facă în continuare pe baza documentelor Congresului al
XII-lea al PCR, aprobându-se într-o primă etapă următoarele programe prioritare: 1. calculatoare electronice
şi aplicaţii în industrie; 2. tehnica microundelor; 3. tribologie; 4. energie solară; 5. stocarea energiei; 6.
tehnica nucleară; 7. interacţiunea radiaţiei cu substanţa; 8. energetică şi 9. roboţi industriali.
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1981. În zilele de 11-12 decembrie  a avut loc “Sesiunea jubiliară de comunicări ştiinţifice consacrată
aniversării a 100 de ani de la reorganizarea “Şcoalei Naţionale de Poduri şi Şosele”, cu participarea
ministrului Educaţiei şi Învăţământului Aneta Spornic, şi a preşedintelui Consiliului Culturii şi Educaţiei
Socialiste Suzana Gâdea. În încheierea sesiunii, orchestra inginerilor, dirijată de conf. dr.ing. Petru
Ghenghea, a prezentat un concert cu piese de Antonio Vivaldi, George Enescu, Johann Sebastian Bach.

1982. Se stinge din viaţă profesorul Gheorghe Cartianu, şeful catedrei de Radiocomunicaţii, cercetător de
valoare mondială, creator de şcoală în domeniul radiocomunicaţiilor, membru al Academiei Române. Şi-a
făcut studiile la facultatea de Electrotehnică din Bucureşti şi, în paralel, la facultatea de Matematică a
Universităţii din Bucureşti. În 1933 este angajat de Societatea de Radiodifuziune, iar în 1937 devine asistent
la catedra de Radiocomunicaţii a IPB. Începând cu 1940 publică lucrări în domeniul stabilităţii sistemelor
electrice lineare şi nelineare, modulaţiei de frecvenţă, sintezei reţelelor electrice în domeniul timpului şi
frecvenţei, sistemelor de comunicaţie tip releu etc. În 1949 realizează prima legătură cu radiorelee din ţară,
iar în 1951 construieşte o instalaţie originală pentru comunicaţii pe unde ultrascurte cu MF, demonstrând
superioritatea acestora faţă de MA.

1984. Se stinge din viaţă profesorul Remus Răduleţ, fost şef al catedrei de Electrotehnică, academician,
profesor de teoria electromagnetismului, autorul axiomatizării acestei ştiinţe, cu contribuţii remarcabile în
teoria electrodinamicii relativiste şi teoria mărimilor fizice primitive, iniţiatorul imensei enciclopedii tehnice
întitulate "Lexiconul tehnic român", preşedinte al Comisiei Electrotehnice Internaţionale (CEI), creatorul
şcolii româneşti de Bazele Electrotehnicii. Printre discipolii săi străluciţi se numără profesorii academicieni
Constantin Mocanu, Alexandru Timotin şi Andrei Ţugulea.

1991-92. Învăţământul superior se reorganizează în toată ţara. Institutul Politehnic Bucureşti îşi schimbă
denumirea în “Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti”, care păstrează numele tradiţional
POLITEHNICA (şi în denumirile în limbi străine). UPB asigură realizarea unui învăţământ de performanţă,
continuând tradiţia Şcolii Politehnice bucureştene, conform exigenţelor şi cu mijloacele oferite de societatea
modernă informaţională. Ea îşi propune să creeze noul profil de universitate tehnică, promovând forme de
pregătire adaptate cerinţelor actuale, supuse procesului de integrare cu Comunitatea Europeană si
Internaţională. UPB obţine şi localul (complexul) “Leu”, compus din 2 corpuri de clădire (A şi B), 2 cămine,
2 cantine, un teren şi o sală de sport, destinate în principal facultăţii de Electronică şi Telecomunicaţii
(localul aparţinuse fostei Academii “Ştefan Gheorghiu”, iar după 1990 a fost revendicat de mai multe
universităţi, meritul principal al atribuirii către UPB revenind prof. Mihai Drăgănescu, pe atunci viceprim-
ministru).

1993. Apare Legea 88 referitoare la învăţământul superior particular, acreditare, recunoaşterea diplomelor.

1995. Apare legea nr. 84 din 24 iulie, “Legea învăţământului”, care prevede că “În România învăţământul
constituie prioritate naţională, urmărind realizarea idealului educaţional întemeiat pe tradiţiile umaniste, pe
valorile democraţiei şi pe aspiraţiile societăţii româneşti, ideal constând în dezvoltarea liberă, integrală şi
armonioasă a individualităţii umane, în formarea personalităţii autonome şi creative.”

2004. Este sărbătorit profesorul academician Mihai Drăgănescu, la împlinirea vârstei de 75 de ani, creator
al şcolii româneşti de dispozitive electronice semiconductoare şi de microelectronică, cu contribuţii originale
în domeniul capacităţilor tuburilor electronice, teoriei tranzistorului la nivele mari de injecţie, efectelor
inductive la dispozitive semiconductoare, teoriei diodei dielectrice etc. În etapa microelectronicii, a creat o
nouă disciplină, Electronica funcţională. A publicat Circuite cu tranzistoare (în colab.), Procese electronice în
dispozitive semiconductoare de circuit, Electronica Corpului Solid, etc. Numele îi este legat de înfiinţarea
unor unităţi de cercetare (Institutul de cercetări pentru componente electronice, pe care l-a condus ca director
în perioada 1969-1970,  Institutul Central pentru Conducere şi Informatică,  pe care l-a condus între 1976–
1985), promovând activităţi ştiinţifice în direcţii ca inteligenţa artificială, robotica, informatica industrială,
precum şi de managementul unor acţiuni ca fabricarea în ţară de circuite integrate şi calculatoare de generaţia
a III-a, trecerea României de la germaniu la etapa siliciului, implementarea în ţara noastră, în perioada 1967-
1985, a “Programului privind dotarea economiei naţionale cu echipamente moderne de calcul şi prelucrarea
datelor”. În 1990 este ales membru titular al Academiei Române, iar apoi este ales Preşedinte al Academiei
Române, prin vot secret. A iniţiat şi a condus renaşterea Academiei Române, în perioada în care a fost
preşedintele ei (1990-1994), prin: înlăturarea consecinţelor gravelor măsuri luate de regimul socialist totalitar
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împotriva Academiei şi împotriva vechilor ei membri dinainte de anul 1948, obţinerea autonomiei
Academiei Române prin lege şi în fapt, restabilirea în anul 1993 a ortografiei limbii române aprobate de
Academia Română în anii 1904 şi 1929, revenirea la Academie a peste 50 de institute din diferite domenii,
etc. Pentru doi ani devine ambasador al României în Belgia, dar la revenirea de la Bruxelles trăieşte şocul
unui comportament incredibil din partea omului pe care l-a susţinut şi promovat cu prioritate timp de peste
30 de ani, fost elev al său, care refuză să se retragă de la conducerea Secţiei de Ştiinţa şi Tehnologia
Informaţiei, în favoarea profesorului său, deşi conveniseră asupra acestui lucru pentru momentul
reîntoarcerii. Se îmbolnăveşte grav şi îşi revine abia peste 2-3 ani. În 2000  primeşte Diploma "Meritul
Academic" conferită pentru contribuţii deosebite la propăşirea Academiei Române cu ocazia împlinirii a zece
ani de la emiterea decretului-lege privind renaşterea Academiei Române. Organizează în 2001 sesiunile
Tudor Tănăsescu şi scoala românească de electronică şi Calculatoare şi reţele de calculatoare în România -
1953-1985. Lansează conceptul Societăţii cunoaşterii în România, prin comunicări şi un studiu fundamental
publicat pe Internet. Acest concept, care este internaţional, este însuşit de Academia Română, fiind introdus
şi în noul statut al Academiei care prevede promovarea societăţii cunoaşterii ca unul din obiectivele sale
fundamentale.

Stadiul actual. În momentul de faţă Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti are 12 facultăţi, două
colegii universitare tehnice, 9 departamente şi 56 de catedre. Spaţiile de învăţământ sunt răspândite atât în
campusurile universitare moderne de la Noul Local şi respectiv Leu, cât şi în localul istoric Polizu. Corpul
profesoral al UPB este compus din 2738 persoane, dintre care 245 profesori. Durata studiilor este, în medie,
de 4 ani pentru obţinerea titlului de inginer, de încă 1,5 ani pentru gradul de “master” şi de încă 3-4 ani
pentru gradul de doctor.
Facultăţile UPB sunt:

 Facultatea de Inginerie Electrică
 Facultatea de Energetică
 Facultatea de Automatică şi Calculatoare
 Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei
 Facultatea de Inginerie Mecanică şi Mecatronică
 Facultatea de Ingineria şi Managementul Sistemelor Tehnologice
 Facultatea de Ingineria Sistemelor Biotehnice
 Facultatea de Transporturi
 Facultatea de Inginerie Aerospatială
 Facultatea de Stiinţa şi Ingineria Materialelor
 Facultatea de Chimie Aplicată şi Ştiinţa Materialelor
 Facultatea de Inginerie cu predare în limbi străine
 Facultatea de Ştiinţe Aplicate

Colegii:
 Colegiul Universitar Tehnic nr. 1
 Colegiul Universitar Tehnic nr. 2

În România, începând cu anul universitar 1991-1992 se oferă absolvenţilor de liceu cu diplomă de
bacalaureat posibilitatea de a urma o pregătire superioară de scurtă durată (3 ani) în colegiile înfiinţate în
instiţutiile de învăţământ superior existente. Învăţământul de scurtă durată din România este un învăţământ
deschis, în sensul că absolvenţii îşi pot continua studiile în cadrul formelor de lungă durată.  Începând cu
promoţia 1999-2000, titlul obţinut este de inginer colegiu (învăţământul superior de scurtă durată este o
realitate în ţările vest-europene si de peste 20 de ani îşi demonstrează eficienţa în ţări ca Franţa şi Germania
având o pondere care tinde să o depăşească pe cea a învăţământulului superior tradiţional).
Facultatea de Inginerie cu predare în limbi străine, o noutate în învăţământul superior românesc, este o şcoală
de ingineri în cadrul Universităţii POLITEHNICA din Bucureşti, în care învăţământul se desfăşoară integral
în limbi de circulaţie internaţională. Specializările  sunt: Inginerie electrică şi Calculatoare (în limbile
engleză, franceză şi germană) ·  Mecanică şi inginerie mecanică (engleză, franceză şi germană) ·  Inginerie
chimică (engleză şi franceză)   ·  Inginerie economică în domeniul electric (germană) ·  Inginerie economică
în domeniul mecanic (germană) ·  Ştiinţa materialelor (engleză şi franceză).

(după textul publicat pe Internet de revista “Univers Ingineresc”, adaptare de Aurel Millea)
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Două poezii de GEORGE IONESCU, colegul nostru poet (prin
naştere), devenit inginer şi fizician (prin voinţă personală şi studiu...).

OBOSIT, ÎN TAINA VREMII

Obosit, in taina vremii, scrii cuvinte înşirate,
Crezi că-s poezii şi artă, aste vorbe adunate....
Şi în ceaţa înserării, te visezi a fi poet,
Iar din negurile lumii, ai voi să fii profet...
Să se-aştearnă din visare, zarea lumii şi-a iubirii,
Să pătrunzi cu ochii minţii, legea tainică a firii,
Iar din ţara din poveste, să visezi cu ochii trezi,
Şi ce ochiul tău nu vede, tu cu gandul tău să vezi...

Să revezi, în noaptea lumii, omul la întâiul foc,
Când în noaptea omenirii, îşi cerea în lume-un
loc...
Sau pictând cu ochii minţii, frescele-ascunse-n
peşteri,
Să-i admiri, în întuneric, pe întâii, marii, meşteri...
Vezi trudind la piramide, milioanele de sclavi,
Învârtind la truda cruntă, bravii şi pe cei mârşavi...
Vezi noianuri de popoare, năvălind peste imperii,
Şi în lumea dintre gânduri, pentru soarta lor te
sperii...
Vezi incendiul ce urmat-a, prefăcutul cal troian,
Şi uriaşul zid de cranii, ridicat de Gingis-Han...
Vezi aprinsă nebunia, ura, setea de putere,
Lume după lume arde, cade-n pulbere şi piere...
Gândurile se ridicâ, strălucesc ciudat prin ceaţă,
Şi se pierd în lumea nopţii, când din nou e
dimineaţă...
Şi apoi ca între file, totul cade in uitare,
Şi adormi, visând istorii, ofilită alinare...

Obosit, în taina vremii, scrii cuvinte înşirate,
Crezi că-s poezii şi artă, aste vorbe adunate...
Iar in ceaţa dimineţii, se destramă un regret...
Ai visat în vraja nopţii, că ai fost, un ceas, poet...

Bucureşti, 1954

SĂ VII LA MINE

Să vii la mine strălucind,
În haina frumuseţii tale,
Să vii la mine adiind,
Mireasma tinereţii tale.
Să vii la mine-nveşmântată-n alb,
Veşmânt sfânt de vestale,
Să vii înveşmântată-n zori de zi,
Cel mai frumos veşmânt pentru o floare....
Să vii, un vis înveşmântat în alb,
În haina frumuseţii tale,
O floare între flori, un vis în zori,
În haina zâmbetului bunătăţii tale.
Să vii la mine adiind
Fiori de teamă şi speranţă,
Să-mi fii ideal, un vis să-mi fii,
Şi-o patimă de-o viaţă!
Să vii ca un fior de dor,
Să vii pe seară...
Şi ca zefiru, ncetişor,
Sa cânţi, pierdută şi hoinară!
Te-aştept de-atâtea mii de ani
Femeie adorată
Să te anini, de gât să-mi cazi,
Senină şi curată.
De nu vei fi ca-n visul meu,
Din gândul meu furată,
Să vii cum eşti, chiar de-mi vei fi,
Străină, şi ciudată.
Să-mi vii; te-aştept; îţi voi fi sclav
lar tu-mi vei fi regină.
Să vii cum vrei, chiar de-mi vei fi
Ciudată, şi străină.
Să vii, să vii ca-n visul meu;
Te-aştept... De vii la mine,
Voi renega pe Dumnezeu,
Şi voi credea in tine.
Să vii şi să rămâi aici,
Ca zânele, să ai pitici,
Să ai noroc, să nu mai pleci,
Şi să mă placi.
Ideal de visuri să rămâi,
Când florile s-or scutura,
Când umbrele vor fi mai lungi,
Şi când cocorii vor pleca...
...........................................................................................

Bătrâni din veacuri când vom fi,
Şi timpul când va osteni,
Când vom fi umbre amândoi,
Să nu mai vii, să nu-mi mai vii...

Bucureşti, 1956
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DIN AMINTIRILE STUDENŢILOR DESPRE PROFESORII LOR

NICOLAE CIORĂNESCU
1. Ana şi Liza
Pedagog desăvârşit, profesorul Nicolae (Nae) Ciorănescu, preda studenţilor analiza matematică cu o

limpezime de… cristal. Era o adevărată încântare să-l audiezi, dacă, bineînţeles, îţi plăcea logica şi…
matematica. Profesorul era literalmente “îndrăgostit” de analiza matematică, şi îşi îndemna studenţii: “Iubiţi
analiza, stimaţi studenţi, mai mult decât aţi putea iubi două fete frumoase, Ana şi Liza !”

2. “Demonstraţie”
Părându-i-se, odată, că studenţii nu prea au înţeles problema convergenţei unei serii, şi pentru a atenua

puţin ariditatea demonstraţiei, “Nae“ Ciorănescu a recurs la o comparaţie: “Când trei raţe merg în monom,
dacă prima şi a treia merg la coteţ, obligatoriu şi a doua raţă merge la acelaşi coteţ !”

3.”Particularizare“
În lecţiile predate, plecând de la exemple concrete, Nicolae Ciorănescu trecea treptat, dar aproape pe

nesimţite, la generalizarea problemelor, la stabilirea unor formule cu grad mare de generalizare.
Contemplând pe tablă formula ce tocmai o demonstrase, adesea profesorul se pronunţa într-un mod care
auditorului i se părea paradoxal: “ Acum să considerăm un caz particular al acestei formule, şi să facem pe n
egal cu…m !”

4. Problema fişelor
Cu mult înainte de examene, profesorul redacta şi distribuia studenţilor fişele pentru examenul respectiv.

De fapt, aceste “fişe” erau nişte simple liste cu subiectele teoretice şi practice, baza alcătuirii biletelor de
examen. Aceste bilete de examen erau într-un număr mult mai mare decât al studenţilor dintr-o grupă, iar
“secretul” lor consta în combinarea, mai mult sau mai puţin fortuită, a 2-3 subiecte din listă, pentru fiecare
bilet...

Dar iată că “Nae“ Ciorănescu este chemat în faţa Comitetului de Partid (PCR), format din nişte
neicanimeni în materie, şi tras la răspundere că desconspiră biletele de examen. După ce recepţionează
invectivele cu răbdare, profesorul îi pune la punct:

-“Ia mai vedeţi-vă de treaba voastră, tovarăşi, că de cursul de analiză matematică, de metodica predării
lui şi de metodica examenelor, de aprecierea cunoştinţelor, mă ocup şi răspund eu, şi sunt liniştit în privinţa
experienţei personale pe care o am! Studentul care repetă toate chestiunile teoretice din fişe (unele din
acestea nici nu erau predate, încă) şi care rezolvă toate exerciţiile propuse, va lua în mod sigur şi pe merit
examenul cu mine, la analiza matematică !“

Şi aşa a fost întotdeauna !

ŞTEFAN VENCOV
1. Asistentul pragmatic
Profesorul de fizică generală şi şef al catedrei, care era membru titular al Academiei Române (chiar

secretarul general al acesteia), nu prea mai avea timpul necesar să-şi pregătească temeinic cursurile ce le
preda studenţilor din primul an de studiu. Avea, totuşi, pregătită câte o mică ”fiţuică” cu formule, iar vreun
asistent îi mai pregătea câte o experienţă, o demonstraţie publică, aducând în sala de curs aparatele şi
dispozitivele necesare. La un curs de electrostatică, ne explica modul de funcţionare al maşinii electrostatice,
si că la rotirea antagonică a discurilor sale, din cauza diferenţei de potenţial foarte mari ce se obţine, vor
apărea străpungeri ale aerului dintre acestea. Si dă profesorul “la manivelă”, studenţii numai “ochi şi urechi”,
dar…nimic! N-a apărut nici-o descărcare, profesorul a rămas descumpănit şi s-a încruntat. Atunci, un asistent
al său, mai “tomnatec”, se duce la catedră, scoate tacticos, din servieta lui, un foen de uscat părul, îl bagă în
priză, usucă discurile maşinii, care erau umezite din laborator, şi când profesorul a învârtit din nou manivela,
fulgere si trăznete au apărut între discuri, spre satisfacţia noastră a studenţilor, dar şi a profesorului
care…reabilitase fizica! Iar studenţii au verificat încă odată înţelepciunea zicalei: “teoria, ca teoria, dar
practica te omoară “!

2. “Fiţuicile”
Ore de curs la fizică generală, într-un amfiteatru din localul Polizu, cu profesorul Vencov. Între tablă şi

primul rând de bănci cu studenţi (ocupat în special de miopi) era o masă lungă. La un moment dat, după ce
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scrisese pe tablă nişte formule, copiate după tradiţionala fiţuică (coală de hârtie de mici dimensiuni, cu
notiţe), o depune pe aceasta pe masă, apoi se întoarce iar spre tablă. Un mucalit de student din banca întâia se
întinde peste masă şi subtilizează fiţuica profesorului. Acesta, când se întoarse de la tablă, vede cu coada
ochiului că i-a dispărut fiţuica, se încruntă, dar nu întreabă nimic. Continuarea are două variante, ambele
reale. Conform primei variante, profesorul se uită la ceas, si deşi mai erau din prima oră vre-o 12 minute, dă
pauză studenţilor si părăseşte amfiteatrul. La revenirea după lunga pauză, în loc de continuarea cursului
teoretic, s-au făcut exerciţii şi probleme (un fel de seminar). Conform celei de-a doua variante, profesorul
revine în amfiteatru cu o intârziere de 15 minute şi, cu ajutorul altei fiţuici, pe care a scos-o din buzunar, reia
firul lecţiei. În decursul lecţiei, se repetă, însă, cele ce-au mai fost arătate: fiţuica este din nou lăsată pe masă,
acelaşi student mucalit o înhaţă din nou. Profesorul revine de la tablă şi văzând că fiţuica a dispărut, într-un
zâmbet larg, bagă mâna în buzunar şi scoate o fiţuică de …rezervă !

TUDOR TĂNĂSESCU
1. “Clasul”…C
Un curs de bază în facultatea noastră trebuia să fie cel de “Tuburi electronice şi circuite” (evident, tot

electronice, aplicaţii ale tuburilor), predat de profesorul Tudor Tănăsescu, de “Tase”, sau “Nea Tase”, cum
mai era poreclit subversiv de către studenţi. Deşi era un energic si plin de vioiciune pentru vârsta sa, dar,
probabil, pentru că era foarte ocupat, nu prea mai avea timp să se pregătescă pentru orele de curs (fireşte, era
vorba de o pregătire didactică a lecţiei, mai ales). Aşa se face că multe lecţii la rând ne-a tot “pisat” din
“amintiri”, cu proiectarea amplificatoarelor de radiofrecvenţă lucrând în “clasul..C” (îi plăcea acest
barbarism, în locul cuvântului românesc, “clasa C”). Dânsul avusese anumite contribuţii personale originale,
şi cred că ne-a expus, la lecţii, conţinutul întregei sale teze de doctorat, ceea ce, într-un fel, nu era rău. Într-o
bună zi, un student mucalit din sală a întrebat cu voce tare, spre deliciul şi ilaritatea asistentei din amfiteatru:

- Tovarăşe profesor, eu nu am inţeles prea bine de ce “clasul C” este mai bun decât “clasul…A” ?
2. “Troc” tehnico-ştiinţific
În laboratorul de “Tuburi şi circuite” exista, prin anii ’50, o staţie radio de emisie-recepţie de amator, de

provenienţă americană, defectă de ani buni. Într-o zi, colegul Ol. Ov., singurul radioamator cu indicativ şi
autorizaţie de emisie dintre noi, dar care “picase“ examenul teoretic la cursul profesorului, se uita cam
“galeş” la rack-ul staţiei, pe care profesorul şi asistenţii săi nu reuşiseră s-o pună în funcţiune, din varii
motive.

- Te pricepi la ea? îl intrebă profesorul Tănăsescu. Uite, o repari şi o pui în funcţiune, şi îţi dau
examenul… Şi staţia s-a reparat, examenul s-a promovat, şi evenimentul a constituit o victorie a practicii
asupra teoriei, nici prima, dar nici ultima!

3. Întreprinderea TT
Montajele de diverse circuite electronice pentru experimentările de laborator erau realizate pe diferite

şasie metalice care aveau inscripţionate pe ele trei litere: ITT. Astea sunt americane ? ( aluzie la vestita firma
din SUA, ITT ), am intrebat noi, studenţii, pe un asistent.

- Nu, sunt româneşti şi provin de la “Întreprinderea Tudor Tănăsescu” care a fost, până în 1948,
proprietatea profesorului. Aceasta a executat o comandă pentru armata română, iar recepţionerii acesteia,
cârcotaşi, au refuzat-o. Supărat pentru pagubă, directorul întrepriderii a donat radioechipamentele
Politehnicii pentru uzul didactic! Ba chiar şi directorul a părăsit lumea industriaşilor-capitalişti, şi s-a reîntors
în lumea universitarilor!

Atunci am inţeles noi, studenţii, că drumul de la teorie la practică poate fi uneori mai greu decât cel de la
practică la teorie, când trebuie să explici doar, cât mai ştiinţific, de ce şi cum functionează ceva
care…funcţionează!

GHEORGHE CARTIANU
1. Paradoxurile profesorului
Profesorul Gheorghe Cartianu îşi pregătea întotdeauna cu meticulozitate expunerile, pentru care avea

texte scrise. El nu citea, însă, textul, ci îl preda, scriind pe tablă formulele necesare. Puteai să iei notiţe în
bune condiţiuni, nefiind "obligat" să scrii după dictare. Prins de vâltoarea expunerii, nu odată, îi scăpau unele
stereotipii şi paradoxuri, ca de exmplu:

- “O dezvoltăm (era vorba de o formulă) şi o punem sub o formă… mai simplă!”
- “Fizic, se vede (se observă) imediat din această formulă!”
- “Avem, deci, de-a face cu cuadripoli neegali, dar identici !”
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2. “Argumentul” suprem
În interpretarea anumitor formule şi grafice, vorbind despre concordanţa acestora cu practica

fenomenologică, argumentaţia, adesea, era aceasta:
- “Aşa este prin faptul că aşa şi trebuie să fie, şi e normal acest lucru !”
3. Doctor “de facto”
Preocupat de cercetarea ştiinţifică teoretică şi practică, de activitatea didactică, profesorul Cartianu, cu

adevărat doctor în radiocomunicaţii, s-a preocupat mai puţin de formalizarea doctoratului său, ceea ce ar fi
presupus supunerea la unele canoane legale (colocvii, referate, examene). Pentru el, aprecierea oamenilor
valora mai mult decât anumite…diplome. Neavând, formal, calitatea de doctor, a fost, totuşi, numit să
conducă doctorate, să acorde altora titlul de doctor. Abia în anul 1968, la vârsta de 61 de ani, i se acordă, prin
excepţie de la regulament, titlul de doctor-inginer, pe baza lucrării, tipărite în mai multe limbi, “ Modulaţia
de frecvenţă”. Doi ani mai târziu, i se acordă şi titlul de doctor-docent

Avantaje materiale nu i-au adus aceste titluri dobândite cu trudă, pentru că un anumit “Geniu al
Carpaţilor“ hotărîse, atunci, să se desfiinţeze indemnizaţiile pentru doctorat

4. Exemplu educativ
Deşi n-a avut copii, profesorul Cartianu s-a priceput cu măiestrie să facă, pe lângă transmiterea de

cunoştinţe, şi educaţia studenţilor, prin exemplul personal şi prin sfaturile date cu vocea-i molcomă,
moldovenească. În cadrul Politehnicii din Polizu, nu l-a văzut nimeni altfel îmbrăcat decât la costum şi
cravată. Laboratorul şi catedra i-au fost o a doua familie, după cum locuinţa sa era un al doilea loc de muncă,
pentru continuarea studiului. Profesorul Cartianu a fost întreaga viaţă un “student” conştiincios şi
perseverent!

5. Recompense
Ca o recunoaştere a prodigioasei sale activităţi de profesor universitar şi de cercetare ştiinţifică,

oficialităţile vremii i-au acordat, începând cu anul 1964, diverse ordine, clasa 2-a, clasa 3-a şi clasa 4-a, că
doar ordinele de clasa 1-a erau numai pentru “tovarăşii cu munci de răspundere” !

6. Moldoveanul
Tatăl profesorului Cartianu a fost un inginer oltean, născut în judeţul Gorj, iar mama moldoveancă.

Referitor la originea etnică a profesorului, doi mucaliţi comentau maliţios:
- Eu cred că profesorul este mai mult moldovean decât oltean !
- De ce ?
- Păi nu vezi, Ştefan cel Mare a zidit 47 de mânăstiri, iar Cartianu, crezi că dacă a “moşit” tot atâţia

doctori ingineri în radiocomunicaţii, acest lucru este întâmplător? Nu, a dorit pur şi simplu să nu rămână mai
prejos, cantitativ, decât Marele său înaintaş !

7. Omologare originală
În anul 1951, după ani întregi de experimentări, asistent universitar încă fiind, inginerul Gheorghe

Cartianu caută să impună Radiodifuziunii Române noul sistem de emisie-recepţie cu modulaţie de frecvenţă
(FM, pe scala diverselor radioreceptoare), superior şi mult mai fidel decât vechiul sistem cu modulaţie de
amplitudine (AM). Desigur că, această FM, pasiunea de o viaţă a profesorului, era, atunci în 1951, o noutate
numai pentru… România !

Într-o zi se prezentă la biroul unui şef de la Radiodifuziune, care putea da un aviz favorabil, având în
braţe un radioreceptor, nu prea “arătos”. După expunerea argumentelor, consultâdu-şi frecvent ceasul de
buzunar, inginerul Cartianu pune în funcţiune radioreceptorul. Asistenţa a ascultat uimită o piesă muzicală
clasică, recepţionată şi redată de o puritate nemaiîntâlnită (fără paraziţi atmosferici sau industriali, fără
distorsiuni ale sunetelor etc ). Bine, bine, zise şeful, după trecerea momentului de uimire, dar cine emite,
unde este emiţătorul? Zâmbind, inginerul Cartianu răspunse:

- Un colaborator de-al meu este, în momentul de faţă, cu un emiţător experimental portabil şi cu un
picup cu 2 păci, sus pe terasa Palatului CFR din faţa Gării de Nord !

Omologarea originală a fost validată şi Radiodifuziunea Română a adoptat în scurt timp primele
emisiuni pe unde ultra-scurte (UUS) cu modulaţie de frecvenţă după metoda Cartianu, care prezintă unele
particulatităţi faţă de sistemul americanului Edwin Armstrong (un precursor în domeniu), dar ale cărui lucrări
profesorul nu le-a cunoscut, ele neparvenind în Europa din cauza războiului.

8. Cultură şi…cafea
Nu de puţine ori, profesorul Cartianu ieşea, după o istovitoare activitate în laborator, la câte o cafea, cu

subordonaţii lui, fie la Hotel Nord, fie la Terasa de la Inter, etc. Aci, discuţiile moderate de profesor s-ar fi
dorit să fie din domeniul culturii umaniste, despre cărţile nou apărute, despre cronicile de artă din ziare şi
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reviste, despre muzică şi concerte, etc. Aceste discuţii eşuau, însă, repede într-un monolog al profesorului,
care uimea auditorul şi care-i făceau pe unii să-şi spună în bărbie cu invidie, dar şi cu admiraţie:

 - Doamne, oare când le-a mai citit şi pe astea ?
9. Modestie
Prin anii ‘70 este intervievat de un reporter:
- Nu vă mâhneşte faptul că un om de ştiinţă este mai puţin cunoscut decât, să zicem, Mihai

Constantinescu ?
- Cine este Mihai Constantinescu ?
- Un cântăreţ de muzică uşoară.
- Noi nu ne adresăm unei mase atât de mari de oameni.
- Dar, prin rezultatele cercetărilor sale, omul de ştiinţă se adresează lumii întregi!
- Da, dar tot nu mi se oare anormal ca fotbaliştii şi cântăreţii să fie mai cunoscuţi decât inventatorul

aparatului de radio de înaltă fidelitate cu modulaţie de frecvenţă. Îţi repet, n-am suferit niciodată pentru
faptul că, atunci când trec pe stradă, lumea nu-şi dă coate recunoscându-mă !

10. Fără discontinuităţi
Când s-a hotărît să iese la pensie din funcţia de şef de catedră, în anul 1977, personalul catedrei de

radiocomunicaţii din Politehnica-Bucureşti a hotărît să-i organizeze, cum se obişnuieşte, o mică festivitate-
surpriză. Surpriza n-a reuşit deloc, profesorul împotrivindu-se cu vehemenţă:

- “Nu, eu voi munci în continuare cu voi, nu am pus încă punct la unele lucrări. Pensia este doar o
formalitate, nu pot să rup legătura cu activitatea ştiinţifică şi, oricum, trebuie să terminăm împreună tot ce am
început !”

EDMOND NICOLAU
1. Care… Cotnari
În anul 1988 am făcut parte dintr-o comisie de examen de doctorat la Universitatea Alexandru Ioan Cuza

din Iaşi. Doctorandul, candidat la titlul de doctor-inginer, m-a anunţat, spre satisfacţia mea, că din comisie
face parte şi fostul meu dascăl în măsurările electronice şi antenele radio, profesorul Edmond Nicolau.

Aşa se face că într-o caniculară zi de iulie, trenul accelerat mă lăsa în miez de noapte pe peronul gării
din Iaşi unde, grijuliu şi amabil, candidatul mă întampină şi mă conduse la Hotelul Unirea din apropiere. Pe
drum mi-a spus ca profesorul Nicolau venise mai devreme cu avionul şi că suntem vecini de cameră. Îmi era
o sete teribilă şi deschizând uşa garsonierei m-am repezit în camera de baie şi la robinetul de apă. Dar…ca şi
la Bucureşti, şi la Iaşi, cu totul întâmplător, robinetul era…uscat!… Păşind, însă, în camera de dormit a
garsonierei duble (“bietul” candidat!), pe o servantă văd un platou cu pateuri, o sticlă cu vin Cotnari de 0,7 l,
o sticlă cu apă minerală, ambele reci de la ghiaţă, şi …două pahare! Să-ţi dea Dumnezeu sănătate şi succes
mâine, dragule, am zis pe loc, şi într-un sfert de oră, am “prăduit” 50% din toate.

A doua zi dimineaţa, pe la ora 9, mă întâlnesc cu profesorul Nicolau şi, în autoturismul ce ne ducea la
Universitate, îl întreb:

- V-a plăcut vinul de Cotnari?
- Care…Cotnari? La pateuri eu nu am avut decât o sticlă de apă minerală…
Misterul s-a lămurit abia după susţinerea tezei de doctorat. Bineînţeles, candidatul ne pusese la amândoi

câte o sticlă de Cotnari, dar în grija lui, trimisese un electrician în camera profesorului, să schimbe un bec ars
la o veioză. Nu l-a însoţit, n-a cotrolat, şi răzeşul-electrician a înlocuit becul, dar a subtilizat sticla! Ce bine
că în camera mea ardeau toate becurile !

2. Cheltuieli neproductive.
Plimbându-mă, în vara anului 1988, cu profesorul Nicolau prin Parcul Copou din Iaşi, şi discutând

felurite probleme, prin dreptul Teiului lui Eminescu l-am întrebat:
- De ce, domnule profesor, când moare un academician, nu se dă la ziar anunţul oficial al Academiei, nu

i se face o coroană de flori, nu i se ţine necrologul tradiţional?
- Dragul meu, îmi raspunse el, toate acestea sunt socotite acum cheltuieli neproductive pentru Academie

şi s-au sistat, trebuie făcute economii…
3. Şpaga…comunistă
Într-o librărie de cărţi tehnice din Iaşi, în care mă aflam împreună cu profesorul Nicolau, îl intreb de ce

colecţia “Manualul Inginerului Electronist”, supervizată de el, nu apare într-un ritm mai susţinut, în ce
constau impedimentele. Mi-a răspuns că nu la autori, la scris, la redactare, ci la tehnoredactare şi la tipărire
există multă birocraţie, care nu poate fi combătuta decât prin” ungere cu şpagă”, şi încă de “calitate”. Altfel,
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lucrurile nu merg, scârţâie… Nu-mi amintesc dacă în discuţia de atunci a venit vorba şi de cel ce conducea
atunci Editura Tehnică, dar un lucru este clar: şpaga, mai ales cea românească, nu depinde de orânduirea
socială, ci numai de …clasa socială!

REMUS RĂDULEŢ
1. Orbii şi… optica
La începutul cursului de Bazele Electrotehnicii, predat la IPB timp de două semestre, Remus Răduleţ

obişnuia să-i atenţioneze pe tinerii studenţi participanţi la conferinţa inaugurală, astfel:
“Omul nu are un simţ adecvat pentru perceperea fenomenelor electromagnetice şi, de aceea, cei ca

dumneavoastră, care doriţi să învăţaţi electrotehnică, sunteţi cam în situaţia, bunăoară, a unui orb care vrea să
studieze optica!”

Şi aşa, la începutul cursului, am fost cu toţii orbi, dar …călăuziţi!
2. Ştergem tot!
Spre sfârşitul conferinţei de deschidere a cursului, mizând pe măiestria sa pedagogică şi pe structurarea

ştiinţifică a capitolelor electrotehnicii care urmau a fi parcurse, şi pentru a şterge din memoria auditorului
eventualele mal entendu-uri, concluziona:

“Din acest moment vom presupune că toţi cei de aci din amfiteatru nu ştiţi nimic din electricitate şi
magnetism, nu ştiţi ce-i acela fenomen electric sau magnetic, nu ştiţi ce este sarcina electrică, ce este câmpul
electric sau magnetic, nu ştiţi ce este curentul electric sau tensiunea electrică etc. Ştergeţi-vă din memorie
toate noţiunile pe care le aveţi din electricitate şi magnetism! Vom face cunoştinţă cu ele logic, pas cu pas, de
la bun început, şi… vă urez succes pe acest drum !”

Şi noi, discipolii lui, acel succes… l-am cam dobândit!
3. Spaimă în noua catedră
La venirea în IPB a profesorului Răduleţ (1952-1953), ca şef al noii catedre de Bazele electrotehnicii I,

exista deja catedra condusă de prof. C. Budeanu, care a devenit atunci Bazele electrotehnicii II. Metodele
moderne de predare a electrotehnicii teoretice şi mai ales aplicaţiile şi problemele, de o factură total
neobişnuită, i-au speriat pe unii din asistenţi, care au migrat masiv de la catedra I la catedra II, dar şi la alte
catedre... Profesorul făcea uneori figuri neaşteptate: venea la o oră de seminar, ca să-l ajute, chipurile, pe
asistent, scotea un student la tablă şi-i dădea o problemă, dar după pauză – când exerciţiul ar fi trebuit
încheiat – Răduleţ nu mai revenea şi asistentul, împreună cu studentul, rămâneau neajutoraţi în sala de
seminar, cu problema nerezolvată! În aceste condiţii, au rămas mai departe în catedra profesorului numai
asistenţii buni, care în câţiva ani s-au pus la punct şi au preluat şcoala creată de profesorul Răduleţ.

4. Biata asistentă
Profesorul era foarte exigent, dar corect, în aprecierea cunoştinţelor celor ce se prezentau în faţa lui la

vreun examen. Într-o zi se prezentă una din asistentele sale pentru susţinerea unui colocviu de admitere la
doctorat, în domeniul electrotehnicii. După ce asistenta tratează subiectul primit şi după ce răspunde la
numeroasele întrebări puse de către profesor şi membrii comisiei, profesorul dă…verdictul:

“Îmi pare rău, tovarăşa asistentă, dar eu am în prezent studenţi care ştiu mai multă electrotehnică decât
ştii dumneata acum când dai acest colocviu !!”

Nu se mai ştie dacă biata asistentă şi-a revenit cu bine după acest duş rece, după această apreciere aspră,
dar corectă, a cunoştinţelor sale de electrotehnică.

5. A treia încercare
Un student cade la examenul de electrotehnică, dă reexaminarea şi cade iar. Exasperat, studentul toceşte

zi şi noapte materia de examen, devine clientul fidel al bibliotecii, se consultă cu toată lumea, şi obţine de la
profesor şi de la decan permisiunea să mai dea odată examenul de electrotehnică. La examen, după ce trage
la sorţi un bilet, studentul zice profesorului:

- Tovarăşe profesor, la câtă electotehnică ştiu eu acuma, acest bilet este prea uşor pentru mine şi vă rog
să-mi alegeţi dumneavoastră unul mai greu !

Profesorul Răduleţ rămâne surprins, evident nu neplăcut, şi propune studentului să răspundă, totuşi, la
prima chestiune a biletului extras, apoi să mai tragă un bilet la care va răspunde numai la subiectul doi.
Studentul a răspuns excelent, profesorul a fost mulţumit şi l-a gratulat cu calificativul Foarte Bine, zicând:

“Personal îmi pare bine, ai reuşit să demonstrezi că oricine poate înţelege cursul meu, dacă…învaţă!”
6. Problemele… nopţii
Cele 6 grupe ale Anului 2 al Facultăţii au examenul semestrial la electrotehnică. Prima dintre grupe care

intră in foc (prin tragere la sorţi) este cam de sacrificiu, datorită exerciţiilor (probleme aplicative) cuprinse în
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biletele de examen, şi pe care trebuia să le rezolvi în primul rând. După 2 zile, grupa a doua, care aflase
conţinutul problemelor şi modul de rezolvare al lor, se descurcă bine, şi urma ca grupa a treia să se descurce
şi mai bine. Dar, vorba lui Jean Jacques Rousseau: moartea binelui este… mai binele!

Grupa a treia se prezintă la examen la ora 8, calmă şi fără emoţii, dar profesorul şi asistentul, nicăieri.
Abia pe la 9 apare asistentul şi-l scuză pe profesor:

- S-a culcat abia pe la 3 noaptea, că a redactat un nou set de probleme pentru examen, căci celelalte se
cam învechiseră !

Vai de mutra făcută de studenţii ce aşteptau atunci să intre la examen !

7. Candidaţii la inginerie
Biletele de examen la profesorul Răduleţ conţineau un exerciţiu aplicativ (problemă cu date numerice) şi

1-2 subiecte teoretice. Subiectele teoretice ajungeai să le susţii, după timpul de gândire acordat, numai după
ce-i prezentai problema rezolvată. Argumentul său era:

“Dumneavoastră doriţi să vă faceţi ingineri. De aceea pe mine mă interesează, în primul rând, să văd
cum aplicaţi teoria in practică, şi numai după aceea, şi dacă rezolvaţi problema, mă intereseză si cunoştinţele
dumneavoastră teoretice !”

Aşa ne băga în cap, profesorul, cu orice prilej, înalta menire socială a meseriei de inginer, creator de
bunuri materiale, progres şi civilizaţie, pentru oameni.

8. Întâlnire cu…Tovarăşul
Remus Răduleţ a făcut parte dintr-o grupă de academicieni, chemată la CC al PCR, chiar la biroul

Secretarului General al Partidului. Aici, li se aduce la cunoştinţă hotărârea de suspendare a indemnizaţiilor
băneşti acordate doctorilor şi docenţilor.

- Cred că este o măsură justă şi în concordanţă cu principiul socialist al muncii şi al retribuţiei, a sunat
verdictul. Ei, ce spuneţi, tovarăşi academicieni?

- Eu cred, zise Răduleţ, că păstrarea acestei indemnizaţii ar fi mai socialistă decât anularea ei (!), pentru
că retribuţia socialistă trebuie făcută după importanţa socială a muncii depuse, după calitatea acesteia, în
conformitate cu pregătirea respectivei forţe de muncă. Or, doctorii-ingineri sau doctorii-docenţi, care au
suportat rigorile unor examene suplimentare în pregătirea lor, au depus şi depun eforturi în îndeplinirea la un
înalt nivel calitativ, cu simţ patriotic, a sarcinilor trasate de Partid, trebuie stimulaţi pentru aceasta…

Degeaba a îmbrăcat Remus Răduleţ această părere, făţiş dizidentă, într-un limbaj de “lemn” (specific
vremurilor), că nu a convins, şi s-a făcut tot cum a vrut Partidul!

9. Repeziciunea de variaţie
La începutul carierei sale didactice, în dorinţa ce l-a urmărit toată viaţa de a se face cât mai bine înţeles

de auditoriu, de a fi foarte clar şi explicit, ori de câte ori în vreo formulă apărea derivata unei mărimi fizice,
tânărul dascăl Remus Răduleţ, dominat de ardeleanul din el, nu o denumea ca atare, derivată, ci…repeziciune
de variaţie. Mai târziu, peste ani, venind la Bucureşti, a renunţat  şi a dat repeziciunea pe… derivată.

10. Lexiconul Tehnic Român
Întrebarea “cine a citit Lexiconul Tehnic Român?” este o întrebare cam bizară, deoarece lexicoanele,

enciclopediile, dicţionarele, etc, nu se citesc, ci se consultă la nevoie, într-o anumită problemă, se
“frunzăresc”, deci…

Şi totuşi, un om care a citit cu mare atenţie, atât cele 4 volume ale primei ediţii, cât şi cele 18 volume ale
ediţiei a doua a Lexiconului, articol cu articol, în calitatea sa de redactor responsabil, a fost…Remus
Răduleţ! Cine are îndoieli, să frunzărescă Lexiconul, şi va observa, desigur, în fiecare definiţie şi în fiecare
explicaţie, stilul inconfundabil, clar şi riguros ştiinţific, al regretatului profesor.

Făcând parte dintre “faraonii” moderni ai culturii, a ţinut, să-şi “dureze” o “piramidă” pe acest pământ!
11. Făclie ştiinţifică
După cum se ştie, ştiinţă popularizată de valoare nu pot face decât marii savanţi, care cunoscând profund

problemele ştiinţifice ale domeniului lor de activitate, de care s-au ocupat o viaţă, le pot expune cu măiestrie,
în varii feluri, pentru orice nivel de percepere al auditorului.

Este ceea ce a făcut şi Remus Răduleţ ca rector, ani îndelungaţi, ai “Universităţii Populare”. Dar totuşi,
n-a cheltuit oare prea mult timp, prea multă energie, cu această activitate, căci…vorba poetului…”Făclie, ce-
o să-i pese lumii, că tu te mistui, luminând!”

(Culese şi reamintite de colegul nostru Andrei Ciontu)
________________________________________________________________________

(ideea initialã a albumului: Andrei Ciontu; conceptie graficã, tehnoredactare si tipãrire: Aurel Millea)
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