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UN SECOL DE EXCELENŢĂ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prof.Dr.ing. Alexandru Sălceanu 
Decan al Facultăţii de Inginerie Electrică, 
Energetică şi Informatică Aplicată 

 
 
 
Pot scruta orizontul viitorului doar cei care au privilegiul ascederii pe un piedestal 

edificat din munca şi realizările predecesorilor! 
Am iniţiat sărbătorirea centenarului învăţământului superior electrotehnic din dorinţa 

de a ne cunoaşte şi înţelege trecutul, nu din considerente paseiste, ci impulsionaţi de 
responsabilitatea unei dezvoltări perene, care să ne ofere privilegiul de a ne visa viitorul. 

Puntea astfel reconstituită între trecutul şi prezentul şcolii ieşene de inginerie electrică 
certifică o nobilă şi onorantă identitate care ne capacitează imaginaţia şi resursele întru 
proiectarea unui viitor faţă de care avem obligaţii responsabil asumate. 

Pentru această ambiţioasă întreprindere s-a realizat un parteneriat informal, având 
drept liant dragostea şi respectul faţă de şcoala care ne-a format, mobilizând foşti şi actuali 
profesori, foşti şi actuali studenţi, reunind mediul economic şi mediul academic, autorităţi 
locale şi organizaţii nonguvernamentale. 

La 1 Noiembrie 1910, în cadrul Facultăţii de Ştiinţe a Universităţii Iaşi, se deschideau 
cursurile Şcolii de Electricitate Industrială.  

Programa analitică ambiţioasă şi condiţiile dure de admitere o certifică indubitabil 
drept PRIMA unitate de învăţământ superior electrotehnic din România. 

Cel dintâi director al acestui nucleu generator de progres şi dezvoltare a fost 
Academicianul Dragomir Hurmuzescu, doctor în fizică la Sorbona.  
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Această prioritate a revenit în mod firesc Iaşului, ca urmare a unor demersuri vizionare 
întreprinse, în cel de-al patrulea mandat al său, de primarul junimist Nicolae Gane.  

În anii 1895-1899, la Iaşi s-a inaugurat bijuteria numită Teatru Naţional, deservită de 
propriul generator de electricitate, Uzina Electrică Comunală şi s-au finalizat lucrările şi 
achiziţiile pentru utilizarea tramvaiului electric în transportul public - prima linie de la 
Gară la Hala centrală inaugurată în 1900. Realizarea acestor obiective, ambiţioase pentru 
sfârşitul secolului XIX, a plasat definitiv oraşul nostru în sfera civilizaţiei europene, 
conferindu-i aura de citadelă a progresului tehnic. 

Parafrazând o antică sintagmă, Egiptul - dar al Nilului, putem spune că poziţia de 
capitală a Iaşului contemporan este datorată în bună măsură statutului de important centru 
universitar, Alma Mater Iasiensis, racordat la cercetare şi nou, refuzând anatema “sancta 
mediocritas” la care l-ar fi putut iremediabil condamna un plasament geopolitic mai puţin 
generos. 

Dezvoltarea învăţământului superior electrotehnic la Iaşi este legată pe întreg 
parcursul ultimului secol de regimurile tranzitorii ale unei istorii nu întotdeauna gentile cu 
oamenii acestor meleaguri: două războaie mondiale, două refugii, greve, mutare politică la 
Cernăuţi, revenire la matcă via Turnu Severin, industrializare socialistă, efervescenţă edilitară, 
atomizare post-decembristă, Universitate Tehnică modernă, racordată la standarde europene, 
cu programe de studii de înalt nivel, flexibil conectate la solicitările venite din economia 
reală. 

În perioade de criză, cea mai eficientă investiţie o reprezintă perfecţionarea resursei 
umane, finanţarea inteligenţei şi creativităţii. Planurile pe termen lung trebuie să includă, 
drept componentă sine qua non, investiţia în şcoală şi educaţie. 

 
Mulţumim tuturor celor care, prin implicare şi expertiză, certifică substanţa 

culturală şi ştiinţifică a acestor momente de onorant dar şi angajant bilanţ, conferindu-
le o inefabilă aură emoţională.  

Ne asumăm astăzi împreună: magiştri şi discipoli, mediu economic şi mediu 
academic, comunitate şi administraţie locală, provocările unui viitor pe care avem 
dreptul să-l visăm, viitor care aşteaptă răspunsuri bune, emergente din rigoarea şi 
inventivitatea ce au caracterizat dintotdeauna Şcoala ieşeană de inginerie electrică.  

 
Iaşi, octombrie 2010 
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“UVERTURA”  CENTENARULUI   ELECTRO 
 

 
ing. Mihai Caba 
 
Anul acesta, 2010, la 1 noiembrie, se împlinesc 100 de ani de la deschiderea, la Iaşi, pe lângă 

Facultatea de Stiinţe a Universităţii ieşene, a cursurilor Şcolii de Electricitate Industrială, prima 
unitate de învăţământ superior electrotehnic din România, aniversare  prestigioasă pentru Iaşi, care 
atestă fără tăgadă că şi în acest domeniu al electricităţii ieşenii, preocupaţi de cunoaşterea şi propăşirea 
acestei descoperiri epocale a omenirii, au avut “premiere” naţionale, ca în multe alte domenii ale 
culturii şi spiritualitaţii româneşti. 

Astfel, în urmă cu 142 de ani, la 11 şi 14 iulie 1868, în casele lui Costache Sturza de pe Copou, 
s-a aprins, la Iaşi, primul “soare electric” din România, care, după cum se menţionează în afişul 
reprezentaţiei şi în presa vremii, acesta “ s-a arătatu pentru întăiaşi dată şi care întrece totu ce s-au 
arătatu până acum în felul acesta”. Nici timişorenii, care, la 1884, au facut din “Oraşul de pe Bega” 
prima “ Cetate de Lumină” a Europei, nu posedă vreun alt  document mai vechi ca dată faţă de cel 
deţinut de ieşeni. 

Iată că, la 1 noiembrie 1910, prin sârguinţa neobosită a distinsului profesor universitar al 
Facultăţii de Stiinţe, Dragomir Hurmuzescu, cel care,  încă din 1908, răspunzând stăruinţelor noului 
director al Uzinei de Lumină ieşene, Theodor Lecca, de a se găsi “o formă scolastică superioară” de 
pregătire a unor specialişti autohtoni în electricitate, absolut necesari pentru expansiunea instalaţiilor 
electrice ale acesteia, a făcut propuneri concrete şi  insistente demersuri în acest sens pe lângă Senatul 
Universităţii, Şcoala de Electricitate Industrială de la Iaşi şi-a deschis porţile pentru primii săi 33 de 
studenţi, fiind prima de acest fel din România.  

Pe drept cuvânt, această dată poate fi considerată ca fiind momentul de început al 
învăţământului superior electrotehnic din România, respectiv, al viitoarei Facultăţi de 
Electrotehnică Iaşi, care, din 2009, a devenit Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi 
Informatică Aplicată, facultate de prestigiu în cadrul Universităţii Tehnice “Gheorghe Asachi” Iaşi şi 
nu numai, care, iată, îşi sărbătoreşte Centenarul fiinţării. 

Coroborat şi cu aniversarea, la 26 octombrie 2010, a 150 de ani ai Universităţii “Alexandru 
Ioan Cuza”, prima Universitate din România, cu aniversarea, la aceeaşi dată, a 150 de ani ai 
Pinacotecii, de asemenea, prima din România, cât şi cu aniversarea, la 3 octombrie 2010, a 115 ani 
ai Liceului Internat “ Costache Negruzzi”, primul liceu model din România, Centenarul 
Facultăţii Electro trebuie să se constituie într-un eveniment aniversar de primă mărime, dată fiind 
importanţa lui,  atât la scara locală, a Cetăţii, cât şi, firesc, la scară naţională şi, de ce nu?, la scara 
europeană din care facem acum parte! 

Conştientă de această importanţă deosebită a prestigiosului jubileu, conducerea facultăţii, în 
frunte cu inimosul ei decan, Prof.dr.ing. Alexandru Sălceanu, care şi-a însuşit corespunzător apelativul 
tot mai uzitat de “Decan al Centenarului”, a iniţiat un amplu şi generos Program de manifestări 
dedicat sărbătoririi Centenarului Facultăţii, ce se întinde în timp, din mai şi până în noiembrie,  
cuprinzând numeroase acţiuni interesante şi atractive, ce vor fi desfăşurate, deopotrivă, în rândul 
foştilor şi actualilor dascăli , a studenţilor şi absolvenţilor facultăţii, din care spicuim pe cele mai 
importante: editarea Monografiei centenare a Facultăţii, dezvelirea în faţa sediului facultăţii a 
busturilor lui Dragomir Hurmuzescu, Stefan Procopiu, Cezar Parteni Antoni şi Mircea Volanschi, 
patru dintre “titanii” învăţământului superior electrotehnic, dezvelirea a două plăci aniversare, 
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tradiţionale reveniri în băncile Almei Mater ale Promoţiilor 1960, 65, 70, 80, 85, sesiunea de 
comunicări a cercurilor studenţeşti, acţiuni cultural-sportive studenţeşti, sesiunea jubiliară de 
comunicări tehnico-ştiinţifice a facultăţii, al 3-lea Simpozion de Istorie a Invăţământului Electrotehnic 
şi  Adunarea festivă a Centenarului. 

Pentru a “orchestra” perfect această adevărată “Simfonie a Centenarului”, conducerea facultăţii, 
cu meticulozitatea-i inginerească specifică, a apelat la “interpreţi” reputaţi, printre care : Societatea 
Absolvenţilor Facultătii, SETIS, renumite firme de profil electric, conduse de absolvenţi ai facultăţii, 
Liga studenţilor electrotehnişti, care s-au arătat onoraţi de “partitura” încredinţată, exprimându-şi, în 
acelaşi timp, întreaga lor solicitudine pentru  reuşita deplină a “concertului jubiliar”. 

Cum toate au fost minuţios pregătite, “uvertura” Centenarului Facultăţii Electro, respectiv, 
Festivitatea de absolvire a Promoţiei 2010, poate să înceapă! Si ea a început alegro, con molto 
vivace şi cu mult aplomb, luni, 17 mai, orele 10,00, pe scena Casei de Cultură a Studenţilor Iaşi.  

 

 
Aici, într-o sală plină până la refuz, în prezenţa dascălilor facultăţii, a absolvenţilor din diferite 

promoţii, a rudelor şi prietenilor, cei 184 de protagonişti, absolvenţii Promoţiei 2010 - Promoţia 
Centenarului - au urcat pe scena Sălii Gaudeamus a Casei Studenţilor, purtând cu toţii robele de gală 
ale  tradiţionalei festivităţi, pentru a primi, cu emoţie şi bucurie, Diploma de absolvire şi titlul de 
inginer al Facultăţii de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată Iaşi, facultate ajunsă la 
Centenarul existenţei. Nici că se putea un început mai bun ca acesta pentru  Sărbătoarea Centenarului! 

După urarea de Bine aţi venit! adresată întregii asistenţe de către cei doi simpatici şi dezinvolţi 
prezentatori, ei însăşi făcând parte dintre fericiţii absolvenţi ai Promoţiei Centenarului, s-a dat 
semnalul de început destinat celor mai de vază festivităţi universitare, şi anume: în întreaga sală au 
răsunat acordurile solemne ale Imnului studenţesc, Gaudeamus igitur şi din toate piepturile întregii 
asistenţe, ridicată în picioare, s-au auzit, la unison, cuvintele latineşti binecunoscute ale acestuia: 

   
5
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  Gaudeamus igitur 
  Iuvenes dum, sumus, 
  Post jucundam juventutem, 
  Post molestam senectutem, 
  Nos habebit humus... 
   ......................... 
 
    Vivat Academia ! 
    Vivat professores ! 
    Vivat membrum quod libet, 
    Vivat membra quae libet, 
    Semper sind in flores ! 
 
Compusă de către compozitorul Fr. Suppe, pe versurile lui C.W. Kindeleben, melodia 

Gaudeamus igitur  este parte integrantă a operetei “Studenţii veseli”, a cărei premieră a avut loc la 
Munchen, în 1781. Ulterior, ea a devenit imnul oficial al Almei Mater din întreaga lume. Nu ştiu cum 
a fost primită atunci, la premiera ei de acum aproape 230 de ani în urmă, dar, aici, în Sala Gaudeamus, 
pe 17 mai 2010, această melodie, intonată emoţionant de  întreaga asistenţă, a vibrat înălţător şi a dat 
Festivităţii de absolvire distincţia unei prestigioase solemnităţi. 

A fost prezentată, apoi, “cartea de vizită” a Promoţiei 2010, constituită dintr-un “filmuleţ” de 
15-20 minute, în care au fost cuprinse aleator, dar alese cu grijă, fără a avea un scenariu sau o regie 
anume, imagini semnificative şi pline de relevanţă ale “vieţii de student”, petrecută timp de 4 ani în 
amfiteatrele, sălile de seminarii, laboratoarele şi căminele Facultăţii de Electrotehnică, în Iaşul 
studenţiei lor. Ca într-un joc de puzzle, imaginile de film, care s-au succedat, s-au recompus, în final, 
în mintea privitorilor într-un veritabil şi veridic “ tablou al studenţiei” acestei fericite promoţii; filmul 
având, categoric, o valoare documentară pentru arhiva facultăţii, dar şi o valoare sentimentală pentru 
fiecare absolvent în parte. 

A venit, firesc, şi rândul Decanului facultăţii, profesor dr.ing. Alexandru Sălceanu, care a fost 
invitat pe scenă pentru a-şi rosti cuvenita  alocuţiune. Dar, contrar aşteptărilor, alocuţiunea domniei 
sale a început într-un mod neaşteptat şi original: d-ul decan şi-a scos, mai întâi, haina, apoi, mărind 
suspansul asistenţei, şi-a scos şi cravata (!) şi, în final, surprinzând întreaga asistenţă, şi-a scos 
şi...cămaşa (!!), rămânând, în aplauzele necontenite ale participanţilor, în ...tricoul Ligii studenţilor 
electrotehnişti (!!!), dovedind, astfel, preţuire, solidaritate şi colegialitate de profesie faţă de 
absolvenţii Promoţiei Centenarului. 

Alocuţiunea rostită, apoi, de d-ul Decan a fost una de ţinută academică, fiind conectată, atât la 
istoria centenară a facultăţii, a cărei sărbătorire începe cu această Festivitate de absolvire, cât şi la 
imperativele majore ale perspectivei activităţilor inginereşti din domeniul prioritar al energiei 
electrice; ea terminându-se într-o notă optimistă şi încurajatoare pentru proaspeţii ingineri şi, 
deopotrivă, pentru absolvenţii care vor urma. 

A urmat cuvântul d-lui Prodecan, prof.dr.ing. Gheorghe Băluţă, cel care a fost desemnat de 
conducerea facultăţii, recunoscându-i-se, astfel, calităţi şi străduinţe dovedite şi în alte acţiuni de 
interes major,   responsabil pentru organizarea logistică şi materială a acestei prime manifestări de 
sărbătorire a Centenarului facultăţii; sarcină de mare răspundere de care, după cum s-a văzut la 
sfârşitul acesteia, d-ul Prodecan s-a achitat excelent. In cuvinte puţine şi calde, dar pline de substanţă, 
vorbitorul şi-a exprimat bucuria şi satisfacţia de a fi lucrat cu studenţii acestei individualizate promoţii 
– Promoţia Centenarului – şi, felicitându-i pentru reuşita lor, şi-a exprimat, totodată, şi încrederea că ei 
vor onora pe mai departe titlul de inginer obţinut la terminarea Facultăţii de Inginerie Electrică, 
Energetică şi Informatică Aplicată din Iaşi.     

Cei doi prezentatori au adus pe scenă un superb coş de flori galbene, simbolizând culoarea 
Luminii, ca dar din partea Promoţiei 1965 pentru absolvenţii Promoţiei Centenarului. Explicaţiile 
acestui gest colegial, de înaltă cinstire, au fost făcute de d-ul ing. Mihai Caba, reprezentantul acestei 
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promoţii care, în iunie 2007, la Revederea de 42 de ani de la absolvirea facultăţii, desfăşurată la 
Munchen, prin colegii participanţi, a « proclamat » Centenarul Facultăţii de Electrotehnică din Iaşi ca 
fiind cel mai de seamă eveniment tehnic aniversar al anului 2010 şi s-a adresat, prin această 
Proclamaţie, dascălilor, absolvenţilor şi studenţilor acestei facultăţi centenare pentru a sprijini, afectiv 
şi efectiv, sărbătorirea prestigiosului jubileu din 2010. O trimitere specială s-a făcut către Promoţia 
2010 – Promoţia Centenarului – , cerându-i-se să organizeze cea mai grandioasă Festivitate de 
absolvire din toate câte au fost până acum. Coşul de flori oferit de Promoţia 1965 răsplăteşte simbolic 
eforturile depuse de absolvenţii Promoţiei Centenarului de a-şi onora misiunea specială încredinţată de 
a organiza o Festivitate de înaltă ţinută. 

 

 
Deoarece o parte însemnată a absolvenţilor din această promoţie este ... de genul feminin, d-ul  

Mihai Caba a recitat o poezie ...adecvată: 
 
  Electrica-i de genul feminin, 
  Energică şi cam... misterioasă, 
  Trăieşti o viată-ntreagă cu ea-n casă 
  Şi-abia ajungi să o cunoşti...puţin ! 
                                ....................................... 
   Stăpână e pe-al omului destin 
   Şi fără dânsa traiul n-ar fi trai! 
   Şi-n faţa ei ne înclinăm: Ce mai, 
   Electrica-i de...genul feminin ! 
 

7
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Aplauzele generoase ale sălii au confirmat şi această inedită calitate a electricităţii. 
Apoi, în numele absolvenţilor a fost invitat să ia cuvântul d-ul Iulian Turcu, şeful de promoţie al 

Ingineriei Electrice, unul dintre cei patru şefi ai Promoţiei Centenarului. Acesta, cu emoţia trădată în 
glas, dar şi cu siguranţa afişată în exprimare, a adresat mulţumiri fierbinţi întregului corp profesoral 
care, de-a lungul celor 4 ani de pregătire superioară, s-a aplecat cu migală şi dăruire pentru formarea 
lui şi a celorlalţi colegi ca adevăraţi specialişti în domeniile electrice ale profesiei, exprimându-i o 
neţărmurită recunoştinţă. De asemenea, reprezentantul autorizat al absolvenţilor a dat curs bucuriei şi 
mândriei încercate în aceste unice momente de final ale studenţiei de a fi fericiţii absolvenţi ai unei 
facultăţi centenare, prima de acest profil din România, încredinţând întreaga asistenţă că Promoţia 
Centenarului va onora cu toată responsabilitatea această deosebită “carte de vizită”.  

Programul festivităţii a urmat cu o plăcută surpriză oferită de cunoscuta şi apreciata Trupă de 
dans “The Sky”, condusă şi patronată de d-ul ing. Adrian Ştefan, absolvent al facultăţii, din anul 1998. 
Acesta, la scurt timp după absolvire, văzând că “piaţa muncii” nu era prea darnică cu proaspeţii 
ingineri şi-a urmat “imboldul lăuntric” spre cea de a doua pasiune a sa, dansul, pe care a cultivat-o, de 
asemenea, în timpul studenţiei, înfiinţând, în anul 2000, formaţia amintită. Prin muncă asiduă, dar şi 
prin calităţile de lider cultivate în facultate, Adrian Ştefan a reuşit, într-un deceniu de activitate, să facă 
din “The Sky” o formaţie profesionistă, cunoscută în ţară şi peste hotare, nu numai prin dansurile 
irlandeze cu care s-a afirmat, dar şi printr-un repertoriu bogat şi diversificat de dansuri greceşti, 
ruseşti, orientale, ţigăneşti, western şi rock, foarte apreciate oriunde. 

Programul special prezentat la Festivitatea de absolvire pe scena Casei Studenţilor a fost unul de 
neuitat prin varietate, costumaţie şi perfecţionism şi, de aceea, ropotele de aplauze au răsunat minute 
în şir. 

"Este omagiul meu de suflet pentru Promoţia Centenarului şi Facultatea care m-a format", 
mărturisea la sfârşit cu mândrie inginerul Adrian Ştefan. 

A sosit cel mai aşteptat şi mai emoţionant moment al Festivităţii de absolvire! 

8 
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Rând pe rând, au urcat pe scenă absolvenţii specialităţilor: ingineria sistemelor 
electroenergetice, managementul energiei, electronică de putere şi acţionări electrice, instrumentaţie şi 
achiziţie de date, sisteme electrice, informatică aplicată în inginerie electrică, inginerie economică, cei 
care, cu emoţia ce era vizibilă pe chipurile lor, au primit din mâna profesorilor îndrumători mult 
aşteptata Diplomă de Absolvire, un trandafir galben şi multe felicitări. Bucuria era imensă: aveau de 
acum “patalamaua” de inginer !!! 

Din nefericire însă, absolvenţii acestei promoţii centenare, aidoma tuturor promoţiilor de după 
1989, nu au mai primit şi documentul “repartiţiei în producţie”, cum se obişnuia anterior; Guvernul 
“spălându-se pe mâini” de această “corvoadă” a repartiţiei şi lăsând absolvenţii la nivelul aleator al 
pieţei “cererii şi ofertei”, deşi a investit  substanţial în formarea şi pregătirea viitorilor specialişti. 

Totuşi, în mod simbolic, cei patru şefi ai Promoţiei Centenarului : Iulian Turcu – inginerie 
electrică, Elena Rusu – inginerie energetică, Luciana Atomei – informatică aplicată şi Iolanda-Elena 
Ciobanu – management economic, au primit, la scenă deschisă, angajarea lor la Grupul de firme 
Omega Tehnoton, Grupul de firme Conex şi Grupul de firme Electroalfa Botoşani, conduse de 
oamenii de afaceri, dr.ing. Maricel Popa, ing. Ioan Prisecaru şi ing. Gheorghe Ciubotaru, absolvenţi ai 
facultăţii, care au dorit să-şi întărească cu cadre noi şi bine pregătite colectivele lor de specialişti. 
Gestul lor simbolic a fost apreciat cum se cuvine de toţi participanţii. 

La sfârşitul Festivităţii de absolvire a mai apărut o altă plăcută surpriză: o formaţie de muzică 
uşoară a Casei Studenţilor a interpretat un select şi selectiv program de melodii ritmate, mult îndrăgite 
de studenţimea ieşeană, reuşind să ridice întreaga asistenţă în picioare şi să asigure, astfel, un final 
apoteotic al manifestării, fiind susţinut şi de o  ploaie...de baloane, ce cădea generos peste absolvenţii 
Promoţiei Centenarului. 

 
După Festivitatea Absolvirii, în jurul orelor 13,00, participanţii la această emoţionantă 

manifestare, la care s-au adăugat şi alţi numeroşi absolvenţi din diferitele promoţii ale facultăţii, care 

9
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au sosit ulterior, s-au încolonat şi au pornit într-un impresionant Marş al Absolvenţilor, avându-i în 
frunte pe proaspeţii ingineri absolvenţi ai Promoţiei Centenarului şi conducerea facultăţii. Coloana 
“mărşăluitorilor”, ce s-a întins pe o lungime de peste 250 de metri, purtând cu mândrie banerele 
Centenarului Electro şi Promoţei Centenarului, eşarfe, baloane şi flori, flancată de reprezentanţii Ligii 
studenţilor electrotehnişti şi însoţită de organele de ordine publică a parcurs următorul traseu:  

 

 
 
Casa Studenţilor, strada Lăpuşneanu, Piaţa Unirii, unde s-au făcut numeroase fotografii, Piaţa 

Palatului Culturii şi, ca punct terminus, Sediul Facultăţii, de pe Bd. Dimitrie Mangeron. Pe tot 
parcursul acestui Marş, care a atras atenţia şi admiraţia trecătorilor, absolvenţii şi-au manifestat 
bucuria trăită prin cântece improvizate şi dedicate evenimentului, cum ar fi următorul, pe melodia 
“Aşa beu oamenii buni”: 

 
De n-ar fi Electro-n Iaşi,     Facultatea-i centenară          Pentru asta mulţumim 
Iaşul n-ar mai fi oraş!           Şi n-are egal în ţară!             Dascălilor ce-i iubim! 
Dar aşa Electro este,            Aici noi am fost studenţi       Sănătate, Să trăiţi 
Iaşul este o poveste!             Şi-acum suntem absolvenţi!   Intru Mulţi Ani Fericiţi! 
Am venit la facultate           Patru ani au fost ca ieri,        Facultatea să trăiască, 
Să ştim electricitate.             Astăzi suntem ingineri!          Prin veacuri să dăinuiască!        
Facultatea e străveche          Ingineri adevăraţi 
Şi-n ţară n-are pereche!         Şi la minte luminaţi!         
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Ajunşi la facultate, pe peretele ei exterior, d-ul Decan a invitat şefii Promoţiei Centenarului să 
dezvelească împreună placa aniversară, care marchează Centenarul Facultăţii de Inginerie Electrică, 
Energetică şi Informatică Aplicată Iaşi. 

 

 

  
 
 
De asemenea, şefii de promoţie au plantat un brad  al Promoţiei Centenarului, spre a rămâne 

mărturie peste ani. In holul de intrare s-a destupat, apoi, şampania absolvirii, apoteozând, astfel, o 
“uvertură” înălţătoare, preludiu al unei “simfonii” semnificative, plină de Lumina bucuriei şi unicităţii: 
Centenarul Facultăţii Electro ! 
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SĂRBĂTORIREA CENTENARULUI  
ÎNVĂŢĂMÂNTULUI SUPERIOR ELECTROTEHNIC DIN ROMÂNIA  

IAŞI, MAI – OCTOMBRIE 2010 
 
 
 
Prof.Dr.ing. Mircea Guşă  

 
Pregătirile pentru sărbătorirea împlinirii a 100 ani de la înfiinţarea învăţământului superior 

electrotehnic în România, în noiembrie 1910, prin “Şcoala de electricitate industrială” de la Iaşi, au 
început cu doi ani în urmă cu o schiţă a programului de manifestări dedicate acestui eveniment. Acel 
program iniţial a fost detaliat şi dezvoltat, până la forma finală care a fost desfăşurată pe parcursului 
unei bune părţi a anului 2010.  
 La pregătirea şi punerea în operă a obiectivelor stabilite a fost necesară participarea tuturor 
cadrelor didactice ale facultăţii, inclusiv a personalului auxiliar didactic şi tehnic. Sprijinul acordat de 
absolvenţi ai facultăţii noastre, în prezent manageri ai unor societăţi comerciale, de organele 
administraţiei locale ca şi utilizarea unor venituri ale facultăţii, au făcut posibilă desfăşurarea în 
condiţii onorabile a manifestărilor.  
 Atât manifestările omagiale, cât şi acelea ştiinţifice au fost onorate de prezenţa a numeroase 
personalităţi de la universităţi româneşti şi din străinătate, din administraţia locală, din mediul 
economic. 

Au participat, de asemenea foste cadre didactice ale facultăţii, în prezent pensionari şi  
numeroşi absolvenţi, dintre care unii au deţinut funcţii de conducere în sistemul electroenergetic 
naţional.  

O menţiune specială se cuvine a fi făcută cu privire la participarea unor profesori de la 
universităţi din străinătate şi din ţară, care au primit titlul de Doctor honoris Causa al Universităţii 
Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi: prof.dr. Pedro Girao da Silva din Portugalia, prof. Gerardus Papp 
din Olanda, prof.dr.ing. Aurel Câmpeanu de la Universitatea din Craiova,  prof.dr.ing. Mircea Eremia 
de la Universitatea „Politehnica” din Bucureşti, prof.dr.ing. Iuliu Szekely de la Universitatea „Petru 
Maior din Târgu-Mureş . 

 Programul manifestărilor omagiale şi ştiinţifice desfăşurate cu această ocazie a fost următorul: 
 
Luni, 17 mai 2010:   

• Cursul festiv al promoţiei 2010, Casa de Cultură a Studenţilor din Iaşi, Sala Gaudeamus  
• Marşul absolvenţilor, Casa de cultură a studenţilor – Facultatea IEEI  
• Dezvelirea plăcii aniversare a Centenarului la Facultatea IEEI  

Vineri, 4 iunie 2010: Corpul A al Universităţii Tehnice, Sala Paşilor Pierduţi 
• Dezvelirea plăcii aniversare dedicată Centenarului  

Sâmbătă, 5 iunie 2010: Sediul facultăţii IEEI 
• Dezvelirea bustului Prof. Dragomir Hurmuzescu,  
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Miercuri, 27 octombrie 2010: Facultatea IEEI, Sala „Dragomir Hurmuzescu” 
• Simpozionul ştiinţific studenţesc ELStudIS 2010,  

Joi, 28 octombrie 2010: Aula Eminescu a Bibliotecii Centrale Universitare  
• Ceremonia de aniversare a Centenarului şi deschiderea conferinţei EPE 2010 şi a 

simpozionului IEEI 2010  
• Conferinţă de presă dedicată aniversării Centenarului  
• Lansare monografiei facultăţii (3 volume)  

Joi, 28 octombrie 2010: Sediul facultăţii IEEI   
• Dezvelirea busturilor profesorilor universitari Ştefan Procopiu, Cezar Parteni-Antoni şi Mircea 

Volanschi  
• A 6-a ediţie a “International Conference on Electrical and Power Engineering, EPE 2010” 
• A 3-a ediţie a “International Symposium on the History of Electrical Engineering”, IEEI 2010 
• Workshop on Electromagnetic Compatibility , EMC 2010 
• Workshop on Actual Trends in Industrial and Large Power Systems Engineering 
• Workshop on Brain-Computer Interface, Neuroprothesis and Robotics in Rehabilitation, BCI 

2010 
• Workshop on Electrical Proprieties and Advanced Applications of Nano-Structured Systems 
• Masa festivă cu ocazia Centenarului,  Restaurantul Motel Bucium  

Vineri, 29 octombrie 2010: Facultatea IEEI, Sala „Dragomir Hurmuzescu”  
• Conferirea titlului de Doctor Honoris Causa domnului prof. univ. dr. hab. Tudor Ambros de la 

Universitatea Tehnică a Moldovei  
• Reuniunea Doctorilor Honoris Causa  
• Sesiuni pe secţiuni ale EPE 2010, IEEI 2010, EMC Workshop 2010 

Sâmbătă, 30 octombrie 2010:   
• Program turistic pentru participanţii la manifestările ştiinţifice 

 
 
Evenimentul principal al acestui program l-a reprezentat Adunarea festivă, care a avut 

loc în Aula “Mihai Eminescu” a Bibliotecii Centrale Universitare, la care au participat peste 300 de 
persoane, gazde şi invitaţi de la 11 universităţi din ţară, 8 universităţi din Europa, de la numeroase 
societăţi comerciale cu specific electrotehnic şi electroenergetic, după cum urmează: 

• Universitatea „Politehnica”din Bucureşti: acad.prof.dr. Gleb Drăgan, prof.dr.ing. Mihai 
Popescu-prorector, prof.dr.ing. George Darie-decanul facultăţii de Energetică, prof.dr.ing. 
Mircea Eremia, prof.dr.ing. Sorin Coatu,  conf.dr. Ioan Triştiu-prodecan prof.dr.ing. 
Constantin Bulac-şef  catedră, conf.dr.ing. Horia Necula-sef catedra, prof.dr.ing. Branduşa 
Pantelimon, ing. Dan Rucinschi 

• Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca: prof.dr.ing. Călin Munteanu, prof.dr.ing. Iulian 
Birou-şef catedră, prof.dr.ing. Virgil Maier, prof.dr.ing. Emil Simion 

• Universitatea din Craiova: prof.dr.ing. Aurel Câmpeanu, prof.dr.ing. Alexandru Bitoleanu-
prodecan facultatea de Inginerie electromecanică, prof.dr.ing. Gheorghe Manolea, prof.dr.ing. 
Petre Nicolae-facultatea de Electrotehnică, şef catedră  

• Universitatea „Transilvania” din Braşov: prof.dr.ing.Sorin Moraru-decanul facultăţii de 
Inginerie electrică şi ştiinţa calculatoarelor, prof.dr.ing. Elena Helerea, prof.dr.ing. Florin 
Sandu 
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• Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava: prof.dr.ing. Adrian Graur-rector,  prof.dr.ing. 
Dorel Cernomazu, prof.dr.ing. Radu Pentiuc  

• Universitatea din Bacău: prof.dr.ing. Gheorghe Hazi, prof.dr.ing. Aneta Hazi 
• Universitatea „Petru Maior” din Târgu-Mures: prof.dr.ing. Iuliu Szekely 
• Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi: prof.dr.ing. Gheorghe Popa-prorector 
• Universitatea de Ştiinţe agricole şi medicină veterinară din Iaşi: prof.dr. Gerard Jităreanu-

rector 
• Universitatea de Medicina si Farmacie din Iasi: prof.dr. Dan Zaharia, decanul facultăţii de 

Bioinginerie, prof.dr. Octav Baltag 
• Universitatea de Arte „George Enescu din Iasi”: conf.dr.ing. Florin Grigoraş, prorector 
• Universitatea Tehnică din Delft-Olanda: prof. Gerardus Papp 
• Universitatea Tehnică a Moldovei-Chişinău: prof.dr.Petru Todos-primprorector, prof.dr. Ion 

Stratan-decanul facultăţii de Energetică, prof.dr. Tudor Ambros, prof.dr. Ilie Nuca-prodecan  
• Universitatea din Angers, Franta: prof.dr. Jean Luc Ferrier -prorector Relaţii internaţionale 
• Universitatea Tehnică din Lisabona : prof.dr. Pedro Girao da Silva 
• Institutul Politehnic din Torino-Italia: prof.dr. Gianfranco Chicco 
• Universitatea Sanio din Benevento, Italia-prof.dr. Pasquale daPonte 
• Universitatea Tehnică din Laussane-Elvetia: prof.dr. Michel Ianoz 
• Universitatea Kahramanmaras, Turcia: prof.dr. Fatih Mengeloglu 
• Din Israel: dr.Jacob Baal-Schem, ing. Bruno Segal 
• Administraţia judeţului şi municipiului Iaşi: Gheorghe Nichita-primarul municipiului Iasi, 

Dumitru Tomaşeschi-prefectul judetului Iasi,  Constantin Simirad-preşedintele Consiliului 
judeţean Iasi   

• Manageri ai societăţilor comerciale: dr.ing. Andrei Marinescu Craiova, ing. Gheorghe Avram 
– DAS Iaşi, ing. Constantin Comănescu – Combeton Iaşi, ing.Maricel Popa – Omega-
Tehnoton Iaşi, ing. Marian Berdan-Electra Iaşi, ing. Gheorghe Ciubotaru-Electroalfa 
Botoşani, ing. Valeriu Iftimie-Elsaco Botoşani, ing. Gabriel Mardarasevici – Ness Company 
Iaşi, Ştefan Tibuliac-Transelectrica Bacău, ing. Cătălin Drăgoi-EoN Distribuţie Moldova Iaşi, 
Michael Kiener-Continental Automotive Iaşi, ing. Mihai Caba-Transelectrica  

• Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi: prof.dr.ing. Ion Giurma-rector, 
prof.dr.ing. Carmen Teodosiu-prorector, acad.prof.dr.ing. Horia Nicolai Teodorescu-
prorector, acad. prof.dr.ing. Mihail Voicu – preşedinte, prof.dr.ing. Nicolae Ţăranu- decanul 
facultăţii de Construcţii şi instalaţii, prof.dr.ing. Gheorghe Nagît-decanul facultăţii de 
Construcţii de maşini şi management industrial 

 

Programul Adunării festive a fost deschis de decanul facultăţii, prof.dr.ing. Alexandru 
Sălceanu, care a salutat participanţii şi a subliniat semnificaţia aniversării ca şi contribuţiile 
înaintaşilor, universitari şi primari ai Iaşilor.  

În continuare au fost invitaţi pe scena sălii reprezentanţii cadrelor didactice ale facultăţii, care 
au avut diferite responsabilităţi pentru organizarea manifestărilor şi au făcut scurte prezentări ale 
misiunilor îndeplinite.  

 

Primul mesaj de salut a fost rostit de Rectorul Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi”, 
prof.dr.ing. Ion Giurma, care a adresat felicitări facultăţii centenare şi a subliniat poziţia de frunte a 
acesteia în cadrul universităţii. 



FACULTATEA  DE  ELECTROTEHNICĂ 
 

Buletinul SETIS  nr. 15-16 (VIII) / ian. – dec.  2010 

Au urmat reprezentanţii administraţiei municipiului şi judeţului Iaşi, care au transmis 
gazdelor salutări călduroase, subliniind importanţa Universităţii Tehnice pentru cultura şi economia 
judeţului şi a municipiului Iaşi. 

 

În continuare, reprezentanţii universităţilor româneşti şi străine participante la sărbătoarea 
Centenarului ca şi ai unor licee de frunte din municipiul Iaşi au prezentat mesaje colegiale de 
felicitare. 

În final, scena a fost ocupată de manageri ai unor societăţi comerciale de succes, absolvenţi ai 
fostei facultăţi de Electrotehnică, care au felicitat comunitatea academică a facultăţii, şi-au amintit 
unele întâmplări din studenţie şi au afirmat sprijinul lor la evoluţia ascendentă a facultăţii noastre. 

Toţi participanţii la această frumoasă adunare festivă au primit însemne ale centenarului 
(eşarfă şi insignă), iar cei care au adresat mesaje de salut au fost recompensaţi cu medalia aniversară. 

 

 

 

După încheierea adunării festive a avut loc o conferinţă de presă şi prezentarea monografiei 
facultăţii, lucrare în 3 volume, al cărei tiraj iniţial s-a epuizat instantaneu. Datorită solicitărilor 
numeroase pentru această publicaţie, s-a decis tipărirea unor noi ediţii cuprinzând unele completări la 
fiecare volum. 

 

Imaginile care urmează, prezintă unele dintre aspecte din timpul evenimentelor desfăşurate în 
ziua de 28 octombrie 2010. 
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Reprezentanţi ai organizatorilor (de la stânga la dreapta): ing. Silviu Ursache, prof.dr.ing. 

Alexandru Sălceanu-decan, prof.dr.ing. Ion Giurma-rector, conf.dr.ing. Marian Poboroniuc, 

prof.dr.ing. Emilian Furnică, prof.dr.ing. Florin Munteanu-şef catedră, conf.dr.ing. Dorin 

Lucache, prof.dr.ing. Mircea Guşă-prorector, conf.dr.ing. Cristian Haba-secretar ştiinţific, 

prof.dr.ing. Marcel Istrate-prodecan, prof.dr.ing. Viorel Varvara-prodecan, prof.dr.ing. 

Gheorghe Băluţă-prodecan, conf.dr.ing. Radu Ursulean, prof.dr.ing. Valeriu David, prof.dr.ing. 

Marinel Temneanu-şef catedră, asist.dr.ing. Oana Neacşu, prof.dr.ing. Gheorghe Livinţ-şef 

catedră, prof.dr.ing. Alecsandru Simion, prof.dr.ing. Mircea Ilinca, ing. Mihai Caba 
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Aula “Mihai Eminescu” a Bibliotecii centrale universitare în timpul Adunării festive. În rândul întâi (de 
la stânga la dreapta): jr. Dumitru Tomaşeschi-prefectul judeţului Iaşi, prof.dr. Gerard Jităreanu-rector 
USAMV Iaşi, prof.dr.ing. Carmen Teodosiu-prorector U.T. Iaşi, ing. Ştefan Ţîbuliac-Transelectrica 
Bacău, ing. Cătălin Drăgoi-EoN Moldova Iaşi, prof.dr. Gianfranco Chicco-Institutul Politehnic din 
Torino, acad.prof.dr. Gleb Drăgan 
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Mesajul Rectorului Universităţii Tehnice 
din Iaşi, prof.dr.ing. Ion Giurma

Mesajul în stil cronicăresc moldovenesc 
din partea promoţiei anului 1965 

18 

Mesajul Primarului Municipiului Iaşi,     
ing. Gheorghe Nichita 

Mesajul Preşedintelui Consiliului Judeţean 
Iaşi, prof. Constantin Simirad 
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Reprezentanţi ai mediului academic (de la stânga la dreapta): prof.dr.Michel Ianoz-Şcoala Politehnică 
din Lausanne, prof.dr. Gianfranco Chicco-Institutul Politehnic din Torino, prof.dr. Fatih Mengeloglu
Universitatea Kahramanmaras Turcia, prof.dr. Gerardus Papp-Universitatea Tehnică din Delft, 
prof.dr.ing. Alexandru Bitoleanu-prodecan, Universitatea din Craiova, prof.dr. Petre Nicolae-şef catedră 
Universitatea din Craiova., prof.dr.ing. Călin Munteanu-Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca 
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Invitaţi din mediul universitar (de la stânga la dreapta): prof.dr. Pasquale daPonte-Italia, prof.dr. 
Gheorghe Popa-prorector, Universitatea „Al.I.Cuza” din Iaşi, prof.dr. Gerard Jităreanu-rector, 
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi medicină veterinară din Iaşi, prof.dr.ing. Petru Todos-
primprorector, Universitatea Tehnică a Moldovei din Chişinău, prof.dr.ing. Mihai Popescu-prorector, 
Universitatea  „Politehnica” din Bucureşti 
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Manageri ai unor societăţi comerciale (de la stânga la dreapta): ing. Ştefan Ţîbuliac-Transelectrica 
Bacău, ing. Marian Berdan-Electra Iaşi, prof. dr. ing. Fănel Iacobescu-BRML, ing. Gheorghe Avram-
DAS Iaşi, ing. Gheorghe Ciubotaru-Electroalfa Botoşani, ing. Valeriu Iftimie-Elsaco Botoşani, ing. 
Constantin Comănescu-Combeton Iaşi, Michael Kiener- Continental Automotive Iaşi 
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Bustul Acad.prof.dr. Ştefan Procopiu 
primul decan al facultăţii de Electrotehnică între anii 1937-1941 

 

Bustul Prof.dr.ing. Cezar Parteni-Antoni 
Rector al Şcolii Politehnice „Gh. Asachi” 1944-1948 şi al Institutului Politehnic din Iaşi 1948-1950 

Dezvelirea busturilor unor făuritori ai Şcolii de Inginerie Electrotehnică de la Iaşi 
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Aspect de la Cina festivă din 28 noiembrie 2010, la restaurantul Motel Bucium 
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CELE  PATRU  STATUI 
 
Ing. Mihai Caba 
 
 
Prestigiosul jubileu al celor 100 de ani de învăţamânt superior electrotehnic românesc, 

inaugurat pentru prima dată în România, la Iaşi, la 1 noiembrie 1910, prin deschiderea cursurilor 
Şcolii superioare de electricitate industrială, înfiinţată pe lângă Facultatea de Stiinţe a Universităţii 
ieşene, graţie strădaniilor asidue ale profesorului Dragomir Hurmuzescu, şi-a tras demult “cortina” 
neuitării. 

 
Într-adevăr, un asemenea eveniment aniversar major, de dimensiune naţională, la care au 

participat numeroase personalităţi de primă mărime, din domeniul prioritar al energiei electrice, cum 
şi numeroşii absolvenţi din ţară şi din diaspora ai multiplelor promoţii ale Facultăţii de Inginerie 
Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată din Iaşi, continuatoarea, pe suişul unui veac, a acestei 
prime şcoli superioare electrotehnice, nu va putea fi dat uitării; acesta constituindu-se într-un 
veritabil “punct de referinţă” pentru viitorime. 
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Chiar dacă edilii locali n-au cuprins în Sărbătorile Iaşului această deosebită aniversare, chiar 
dacă parlamentarii ieşeni, în ignoranţa lor cu privire la ceea ce înseamnă Iaşul, n-au subliniat în 
Parlament importanţa şi prestanţa Centenarului Electro şi chiar dacă ministerul îndrituit, prea ocupat 
cu “asumarea” legii învăţământului, n-a transmis nici măcar cuvenitul mesaj aniversar, sărbătoarea 
centenară a învăţământului superior electrotehnic românesc, în organizarea exclusivă şi minuţioasă a 
facultăţii ieşene omagiate, s-a ridicat, fără tăgadă, la rangul unei manifestări de înaltă ţinută 
academică, aşa cum se cuvine unei atât de însemnate aniversări de nivel naţional, întrunind toate 
sufragiile participanţilor din ţară şi străinătate. 

Rememorarea Centenarului Electro este înlesnită doritorilor de “zestrea” impresionantă, prin 
mărime şi valoare, pe care acesta o lasă în urmă, concretizată în cele 11 volume publicate, însumând 
peste 3500 de pagini, dintre care, o monumentală Monografie a facultăţii, în 3 volume, un volum, 
intitulat: “Restituţio Dragomir Hurmuzescu”, un altul, intitulat: “Cezar Parteni Antoni, rector a trei 
universităţi tehnice din România” şi 6 volume, cuprinzând cele 164 de lucrări ştiinţifice şi tehnice, 
prezentate în cadrul celor două Sesiuni jubiliare de comunicări tehnico-ştiinţifice ce şi-au desfăşurat 
lucrările în zilele Centenarului, cum şi cele patru statui, de fapt, patru busturi ale unor mari profesori 
ai facultăţii: Dragomir Hurmuzescu, Ştefan Procopiu, Cezar Parteni-Antoni şi Mircea Volanschi, care 
străjuiesc, de atunci, intrarea principală a facultăţii. 

 
Cum ieşenii, aflaţi în trecere pe malul stâng al Bahluiului, sunt surprinşi de acest recent grup 

statuar şi nu numai ei, se cuvine să le satisfacem curiozitatea lor iscoditoare. Dar, înainte de a face 
aceasta, vom preciza că a fost destul de dificil pentru actuala conducere a facultăţii sărbătorite, în 
frunte cu inimosul ei decan, profesorul dr.ing. Alexandru Sălceanu, să “nominalizeze” pe “cei 4”, 
deoarece “panoplia de aur” a marilor profesori care au slujit, de-a lungul unui veac, această înaltă 
şcoală de învăţământ electrotehnic, aşa cum rezultă şi din Monografia publicată, cuprinde numeroase 
nume ilustre. 

 
Cum era şi firesc, profesorul Dragomir Hurmuzescu, în calitatea sa indubitabilă, de ctitor al 

învăţământului superior electrotehnic din România, a fost primul nominalizat. 
 
Născut la 13 martie 1865, în localitatea Hârşova, aparţinând comunei Laza a judeţului Vaslui, 

Dragomir Hurmuzescu a urmat cursurile liceelor Mihai Bravu şi Sf. Sava din Bucureşti şi, apoi, în 
1887, a absolvit secţia de ştiinţe naturale a Universităţii din Bucureşti, iar, în 1890, îşi încheie studiile 
în fizică, ca şef de promoţie, a Universităţii Sorbona de la Paris, fiind imediat invitat să lucreze cu 
celebrul profesor G. Lippman. Plecând de la unele observaţii ale lui Maxwell, tânărul Hurmuzescu îşi 
susţine cu brio, în 1896, teza sa de doctorat, intitulată: “Asupra determinării raportului între unităţile 
de măsură electrostatice şi electromagnetice”, cu care a impresionat, prin rigoarea, concizia şi 
profunzimea ei ştiinţifică, întrega comisie. In această perioadă se dedică cu pasiune studiului razelor X 
şi radioactivităţii, realizând, împreună cu un alt român aflat la studii la Paris, Gh. Marinescu, primele 
radiografii din lume, descoperă proprietatea acestor raze de a descărca corpurile electrizate cu 
invenţia sa, electroscopul, care-i poartă de atunci numele, fiind elogiat, în 1899, în cadrul Societăţii 
de Fizică din Paris şi folosit în cercetările lor, de către Pierre şi Marie Curie. In pofida unor oferte 
onorante, în 1896, revine în ţară unde, ca profesor la Iaşi, înfiinţează prima şcoală de fizică 
experimentală, avându-i ca discipoli pe C.G.Bedreag în domeniul razelor X, pe N.Patriciu în domeniul 
radioactivităţii şi pe St. Procopiu în cercetarea experimentală. Merite deosebite se cuvin savantului 
Hurmuzescu pentru studiile şi cercetările sale legate de magnetostricţiune şi supraconductibilitatea 
metalelor, pentru pionieratul său în cercetarea radioactivităţii petrolului şi apelor minerale din 
România, pentru numeroasele sale invenţii brevetate în domeniul maşinilor şi aparatelor electrice, 
îndeodebi galvanometre. Intre anii 1897 şi 1900 acceptă catedra de fizică şi funcţia de director al 
Liceului Internat, unde realizează, chiar din primul an, cu forţe proprii, iluminatul electric a unei părţi 
a clădirii liceului. Din 1901 devine profesor definitiv la Universitatea din Iaşi, unde îşi termină tratatul 
“Electricitate şi căldură”, introduce lucrări obligatorii pentru studenţii săi în Atelierul de aparate fizice 
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şi unde, la 1 noiembrie 1910, după doi ani de demersuri, înfiinţează, pe lângă Facultatea de Stiinţe, 
Scoala de Electricitate Industrială, prima unitate de învăţamânt superior electrotehnic din 
România. In 1913, după ce Scoala de Electricitate devine Institut Electrotehnic, se transferă la 
Universitatea din Bucureşti, unde, în 1919, devine decan al Facultăţii de Stiinţe şi prorector al 
Universităţii şi în această dublă calitate înfiinţează, în 1920, Scoala de Electricitate. Din anul 1916 a 
fost ales membru corespondent al Academiei Române, iar, în 1922, sub preşedinţia sa, înfiinţează 
Societatea Română de Radiodifuziune. In 1935 este ales deputat de Vaslui. Savantul Dragomir 
Hurmuzescu trece în eternitate la 31 mai 1954, fiind înhumat la cimitirul Bellu din Bucureşti. 

In semn de omagiu pentru acest ilustru savant, bustul lui Dragomir Hurmuzescu, turnat în 
bronzul recunoştinţei neşterse, a fost dezvelit la 5 iunie 2010, urmare a iniţiativei Promoţiei 1965, cu 
prilejul revederii tradiţionale după 45 de ani de la absolvirea facultăţii. 

 
Pentru cel de al doilea bust nominalizarea a fost lesne de făcut, fiind vorba de puternica 

personalitate a savantului Stefan Procopiu, cel care a devenit, în 1937, primul decan al Facultăţii de 
Electrotehnică din cadrul nou înfiinţatului Institut Politehnic Iaşi. Acesta s-a născut la 19 ianuarie 
1890, la Bârlad, unde urmează cursurile liceale şi, în anul 1912, obţine licenţa în fizică la 
Universitatea din Iaşi, unde a fost studentul favorit al marelui Hurmuzescu, dar şi un fidel colaborator 
al acestuia. În acelaşi an publică o lucrare de mare însemnătate pentru fizica teoretică. Astfel, plecând 
de la observaţiile lui Langevin referitoare la magnetism şi bazându-se pe teoria cuantică a lui Planck, 
Procopiu defineşte o relaţie între momentul magnetic al electronului în mişcare pe o orbită circulară şi 
constanta lui Planck, relaţie pe care savantul Sommerfeld a denumit-o pe nedrept “magnetonul lui 
Bohr”, denumire la care, mult mai târziu, se face cuvenita rectificare, ataşându-i-se, pe drept, şi 
numele lui Procopiu. Având numele său deja intrat în istoria ştiinţei, Procopiu pleacă la Paris, unde, în 
1921, îşi prezintă în faţa Academiei Franceze “fenomenul Procopiu”, legat de depolarizarea 
longitudinală a soluţiilor coloidale şi suspensiilor cristaline şi unde, în 1924, obţine cu strălucire 
doctoratul în fizică la Sorbona. 

Revine în ţară la Universitatea din Bucureşti, iar, din 15 ianuarie 1925, preia catedra de 
Gravitaţie, Căldură şi Electricitate a profesorului Hurmuzescu, la Universitatea din Iaşi, unde devine şi 
decanul Facultăţii de Ştiinţe până în 1937, când devine primul decan al Facultăţii de Electrotehnică de 
la Şcoala Politehnică Iaşi, funcţie ce o deţine până în 1941. Prelegerea sa “Ce este electricitatea ?”, 
ţinută la deschiderea cursurilor noului an universitar 1939, reprezintă o dovadă grăitoare a înaltului 
său geniu ştiinţific. Pe baza meritelor sale, recunoscute unanim, profesorul Procopiu a devenit, mai 
întâi, în 1948, membru corespondent şi, apoi, în 1955, membru titular al Academiei Române, context 
în care se remarcă prin noi lucrări referitoare la determinarea valorii magnetonului Bohr – Procopiu 
prin metode de rezonanţă, lucrări pentru care a fost nominalizat în două rânduri pentru a obţine 
Premiul Nobel pentru fizică.  

Ilustrul academician Stefan Procopiu a trecut la cele veşnice în 22 august 1972, fiind înhumat în 
Cimitirul Eternitatea din Iaşi. 

 
Pentru cea de a treia nominalizare a cântărit mult o performanţă deosebită, demnă de invidiat, ce 

aparţine, în exclusivitate, ilustrului profesor Cezar Parteni Antoni, aceea de a fi fost rector la trei 
universităţi tehnice din România. 

 
Cezar Parteni Antoni s-a născut la 23 iunie 1900, la Iaşi, unde urmează cursurile secundare la 

Liceul Internat şi cele liceale la Vaslui. In 1918, devine student la Facultatea de Ştiinţe, secţia de 
Electricitate a Universităţii din Iaşi, obţinând, în 1922, titlul de inginer electrotehnic. S-a făcut 
remarcat din studenţie pentru pasiunea sa pentru maşinile electrice, motiv pentru care a fost acceptat 
să lucreze ca preparator şi, apoi, asistent la Laboratorul de Electricitate al facultăţii. In 1923, pleacă 
bursier în Franţa, la Nancy, unde lucrează la Laboratorul de Maşini Electrice al Institutului 
Electrotehnic. Aici, în 1925, îşi susţine doctoratul în Ştiinţe cu teza:”Contribution a l’etude experimentale 
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et theorique de la commutation dans les machines a courant continuu”, lucrare publicată în Franţa şi  apreciată 
de specialişti. 

Se întoarce în ţară, unde, începând cu 1 octombrie 1925, este conferenţiar, iar, din 1940, devine 
profesor titular şi şef al Catedrei de Maşini Electrice, la Facultatea de Electrotehnică a Şcolii 
Politehnice din Iaşi. Aici formează o adevărată şcoală de maşini electrice şi, în 1939, înfiinţează 
Laboratorul de Maşini Electrice al facultăţii. 

La 15 octombrie 1944 este numit rector al Şcolii Politehnice “Gh. Asachi” din Iaşi, calitate pe 
care o deţine până la sfârşitul anului 1950, dovedind în toată această perioadă dificilă de după razboi, 
calităţi şi capabilităţi deosebite pentru refacerea clădirii distruse, a sălilor de cursuri şi seminarii, cât şi 
a laboratoarelor de instruire şi cercetare, astfel încât învăţământul tehnic superior din Iaşi să se 
desfăşoare în condiţii acceptabile. Datorită acestora, numirea profesorului Parteni, la 7 iulie 1951, ca 
director al nou înfiinţatului Institut de Maşini şi Aparate Electrice (IMAE) din Craiova, n-a surprins pe 
nimeni. In 1954, acesta se transformă în Institutul Tehnic din Craiova, unde Cezar Parteni Antoni este 
confirmat ca rector al acestuia. Aici el dovedeşte din plin aceeaşi putere de muncă şi ataşament faţă 
de învăţământul superior şi în scurtă vreme institutul craiovean este pus pe făgaşul lui normal.  In 
acelaşi timp, profesorul Parteni era şi titularul unui curs de Maşini Electrice la Institutul Politehnic din 
Bucureşti, pentru care făcea mereu naveta  necesară, Craiova –Bucureşti. La sfârşitul anului 1953 se 
transferă la Bucureşti, ca şef al Catedrei de Maşini electrice speciale şi Acţionări electromecanice, 
unde organizează primul Laborator de Maşini electrice speciale. La 20 ianuarie 1955 este numit 
prorector şi, peste un an, la 20 februarie 1956, devine rectorul Institutului Politehnic din Bucureşti. 

La 12 decembrie 1956, viaţa sa tumultoasă se curmă brusc, în urma unui atac de cord, spre 
regretul imens al colaboratorilor, discipolilor şi specialiştilor pe care i-a format succesiv la Iaşi, 
Craiova şi Bucureşti.  

In cei 25 de ani în care a slujit cu devotament învăţământul superior electrotehnic ieşean, 
profesorul dr. ing. Cezar Parteni Antoni a realizat un bogat material ştiinţific şi tehnic din domeniul 
maşinilor electrice, concretizat prin cursurile sale tipărite şi litografiate, prin cercetările proprii şi prin 
articolele şi lucrările ştiinţifice elaborate şi publicate, atât de necesare pentru pregătirea studenţilor şi 
doctoranzilor, precum  şi  pentru formarea specialiştilor în domeniu. 

Pentru meritele sale unanim recunoscute a fost ales membru corespondent al Academiei de 
Ştiinţe din România, cum şi membru în numeroase comitete şi comisii cu caracter electric din ţară şi 
din străinătate. 

 
Ultima nominalizare, pentru completarea “careului de aşi”, a fost cea mai dificil de realizat, 

pentru că ea avea în vedere o pleiadă de nume de mari profesori care au aureolat,  cu activitatea şi 
harul lor profesional, frontispiciul acestei facultăţi de elită. Până la urmă ea a fost atribuită 
profesorului inginer Mircea Volanschi, fiind înlesnită de dubla lui calitate, acea de director al Uzinei 
de Lumină, respectiv a Societăţii Comunale de Electricitate Iaşi (1920-1944), perioadă în care 
instalaţiile electrice ale acesteia se modernizează şi se extind, fiind trecute de la sistemul monofazat de 
3000/300/150 V, la sistemul trifazat, menţinut şi astăzi, de 6000/380/220 V, iar turbinele cu aburi au 
fost înlocuite cu motoare Diesel pentru acţionarea generatoarelor electrice ale uzinei şi cea de profesor 
la facultate, unde, între 1929 şi 1947, a predat cursurile de “Centrale electrice” şi “Tracţiune 
electrică”, fiind un veritabil specialist în domeniu.  

 
Mircea Volanschi s-a născut la 3 octombrie 1883, la Tecuci. Urmează cursurile secundare şi 

liceale la Colegiul Naţional din Iaşi, pe care le absolvă în anul 1901, când se înscrie la Facultatea de 
Stiinţe a Universităţii din Iaşi, secţia de fizică-chimie şi, după ce şi-a luat licenţa în fizică, în 1905, 
pleacă în Belgia, la Liege şi, acolo, obţine diploma  de inginer electrotehnician, postură în care va 
lucra în Franţa. Reîntors în ţară, lucrează, mai întâi, în Bucureşti şi, apoi, la Iaşi, unde, fiind remarcat 
pentru pregătirea sa profesională, în 1920, Primăria Iaşi, îi încredinţează, ca director al noii Societăţi 
Comunale de Electricitate, sarcina, de mare tehnicitate şi răspundere, de a repune “pe picioare” Uzina 
de Lumină a oraşului, intrată în funcţiune în 1899. Aici, într-un timp scurt, inginerul Mircea Volanschi 
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reuşeşte să-şi etaleze cunoştinţe şi calităţi deosebite ca inginer, dar şi ca excelent conducător al unui 
colectiv de muncă pe care-l formează şi-l capacitează pentru dezvoltarea instalaţiilor şi reţelelor 
electrice ale Uzinei, pe măsura  aspiraţiilor de progres şi civilizaţie ale oraşului Iaşi. Interesat să aibă 
în colectivul său specialişi buni, acceptă solicitarea de a preda cursuri de specialitate la facultatea de 
profil şi, astfel, din 1929, mai întâi fiind numit conferenţiar şi, apoi, din 1937, fiind numit profesor, 
predă cursurile de “Centrale electrice” şi Tracţiune electrică”, foarte importante pentru formarea 
viitorilor ingineri, fiind apreciat pentru soliditatea cunoştinţelor sale teoretice şi practice şi acurateţea 
expunerii lor. Pentru o mai bună pregătire practică de specialitate, studenţii săi făceau lucrările de 
laborator chiar în instalaţiile Uzinei electrice şi a tramvaielor. Cei mai buni dintre ei erau angajaţi să 
lucreze la Uzină. In perioada interbelică Mircea Volanschi s-a bucurat de o popularitate deosebită, 
îndeosebi în mediul cultural al Iaşului, unde era considerat un autentic “Mecena”, prin acţiunile sale 
caritabile pentru înfăptuirea multor acte de promovare a culturii şi a tinerilor artişti talentaţi. Credem 
că această postură inedită i-a adus, în 1933, preşedinţia primului Club Rotary din Iaşi. In 1947 se 
pensionează şi se stabileşte la Bucureşti. La 1 august 1974, trece în eternitate şi este condus pe ultimul 
drum, spre Cimitirul Bellu, de o mulţime de prieteni şi cunoscuţi, între care şi o delegaţie ieşeană 
numeroasă de foşti colaboratori de la Uzina de Lumină şi de la Facultatea de Electrotehnică. 

 
Dezvelirea ultimelor trei busturi s-a făcut în ziua de 28 octombrie 2010, în prezenţa numeroşilor 

participanţi la Adunarea festivă consacrată Centenarului Electro şi a descendenţilor familiei 
Volanschi.  

Toate cele patru busturi au fost relizate de sculptorul Mircea Ştefănescu, un tânăr talentat, 
doctorand al Universităţii de Arte de la Iaşi, despre care, cu siguranţă, vom mai auzi. Turnarea în 
bronz s-a făcut excelent la societatea Rancon, condusă de prof. univ. Ioan Carcea. Costurile de 
realizare au fost acoperite, prin Societatea absolvenţilor facultăţii, din contribuţiile depuse, între care 
cele ale oamenilor de afaceri: Gabriel Iulius Mardarasevici, Maricel Popa, Ioan Prisecaru şi 
Constantin Comănescu, toţi absolvenţi ai facultăţii şi ale Clubului Rotary Iaşi; adevărate gesturi de 
bunăvoinţă pentru care se cuvin calde mulţumiri. 

 
Bustul directorului şi profesorului inginer Mircea Volanschi a fost multiplicat în bronz, prin 

grija şi contribuţia foştilor lucrători ai Intreprinderii de Reţele Electrice Iaşi şi a fost dezvelit în ziua de 
29 octombrie 2010, în incinta fostei Uzine de Lumină, în semn de preţuire şi recunoştinţă. 

 
Iaşul, bine cunoscut oraş al tradiţiei, va păstra de aici încolo, instalate pe soclurile lor meritate şi 

turnate în bronzul recunoştinţei, aceste figuri luminoase ale unor mari personalităţi care au slujit, cu 
cugetul şi fapta lor pilduitoare, “soarele electric”.   
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CERCETAREA, ISTORIA ŞI EDUCAŢIA ÎN DOMENIUL 
 INGINERIEI ELECTRICE  

DEZBĂTUTE ÎN CADRUL MANIFESTĂRILOR INTERNAŢIONALE 
EPE 2010 ŞI IEEI 2010 

 
 
Presedintele Comitetului de Organizare al 
EPE 2010 şi IEEI 2010 
Conf.dr.ing. Cristian-Gyozo Haba 
 

În anul sărbătoririi Centenarului, Facultăţii de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică 
Aplicată din Iaşi şi Asociaţiei Absolvenţilor Facultăţii de Electrotehnica din Iaşi, SETIS, le-a revenit şi 
sarcina organizării manifestărilor ştiinţifice devenite deja tradiţionale: A 6-a ediţie a Conferinţei 
Internaţionale de Inginerie Electrică şi Energetică (The International Conference on Electrical and 
Power Engineering), EPE 2010 şi a 3-a ediţie a Simpozionului Internaţional de Istorie a Ingineriei 
Electrice şi Educaţie în Ingineriea Electrică (International Symposium on the History of Electrical 
Engineering and Tertiary-Level Engineering Education), IEEI 2010. 

Conferinţa EPE este organizată la fiecare doi ani şi reuneşte cercetători din toate centrele 
universitare din ţară şi a celor din străinătate constituind un cadru adecvat pentru un schimb benefic de 
informaţii şi opinii între participanţi. Aşa cum arată şi experienţa ediţiilor anterioare, această 
manifestare constituie o bună ocazie pentru dezvoltarea comunităţii ştiinţifice româneşti din domeniul 
ingineriei electrice şi integrarea acesteia cu cea internaţională. 

Conferinţa are o tematică dirijată atât spre domenii fundamentale ale ingineriei electrice şi 
energetice cât şi spre domenii mai noi, ca răspuns la cerinţele actuale de dezvoltare a economiei 
naţionale şi în concordanţă cu tendinţele actuale de dezvoltare a activităţilor de cercetare. 

Majoritatea domeniilor prezente în tematica conferinţei şi care se regăsesc şi în tematica din 
conferinţele anterioare sunt caracterizate de oportunităţi care deschid noi direcţii de cercetare. 

Prezentarea rezultatelor obţinute de cercetători din ţară şi din străinătate, discuţiile pe 
marginea acestora au constituit la fiecare ediţie punctul de plecare ale unor colaborări fructuoase în 
cadrul unor granturi de cercetare naţionale sau internaţionale. 

Simpozionul IEEI este o manifestare mai tânără ce se desfăşoară de asemeni la fiecare doi ani, 
în paralel cu conferinţa EPE. Acest simpozion a fost iniţiat ţinând cont de istoria de aproape două 
secole a învăţământului ingineresc de la noi din ţară, ceea ce reprezintă o premisă importantă pentru o 
cercetare temeinică a istoriei învăţământului ingineresc şi a ingineriei. De asemenea, s-a ţinut cont de 
faptul că ingineria electrică şi energetică se află astăzi într-o  efervescentă dezvoltare şi diversificare. 
La noi în ţară începutul Ingineriei Electrice a fost marcat prin înfiinţarea la Iaşi, în 1910, a Şcolii 
Superioare de Electricitate sub conducerea profesorului Dragomir Hurmuzescu. Evaluarea, din 
perspectivă istorică, sociologică, precum şi din unghiul istoriei ştiinţei a acestui proces, este imperios 
necesară şi poate folosi la îmbunătăţirea strategiilor de dezvoltare în viitor a sectoarelor de învăţământ 
şi de cercetare dezvoltare, în particular în domeniul ingineriei electrice şi energetice. 

Un rol important al simpozionului îl reprezintă reevaluarea importanţei triadei învăţământ-
cercetare-industrie. Dezvoltarea sectorului industriei electrotehnice şi energetice a fost rezultatul 
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îmbinării activităţilor de cercetare dezvoltare, de exploatare şi de învăţământ. Redescoperind această 
corelaţie definitorie se redefinesc corespunzător noului context economic al unei economii de piaţă 
încă tinere, nematurate, căile de colaborare între industrie şi unităţile de cercetare şi învăţământ de 
profil. 

Dezideratul este ca bazat pe un trecut semnificativ, să se pună bazele viitorului într-un 
învăţământ tehnic de calitate. Învăţând din istoria învăţământului electric şi energetic atât din ţară cât 
şi din alte ţări cu tradiţie se pot identifica modalităţile de îmbunătăţire a actului de învăţământ, de 
dezvoltare a noilor metode de educaţie şi de încadrare a profesiunii de inginer în contextul mai larg al 
civilizaţiei contemporane. 

Evocarea marilor dascăli şi personalităţi din domeniul electricităţii (precum Ştefan Procopiu, 
Cezar Parteni Antoni, Remus Răduleţ, Dumitru Mangeron etc.)  prin rememorarea elementelor 
principale din viaţa, activitatea şi rezultatele acestora vor constitui mereu o metodă importantă de 
catalizare a energiilor creatoare din domeniul ingineriei electrice şi energetice.   

 

 
Deschiderea festivităţii de aniversare a Centenarului, a deschiderii Conferinţei EPE 2010 şi a Simpozionului 

IEEI 2010. 

 

Lucrările conferinţei EPE 2010 şi a simpozionului IEEI s-au desfăşurat în clădirea Bibliotecii 
Centrale Universitare „Mihai Eminescu” şi în clădirea Facultăţii de Electrotehnică din Iaşi şi au 
găzduit un număr de circa 200 autori sau coautori de lucrări ştiinţifice, peste 150 de alţi participanţi la 
workshop-uri, sponsori, expozanţi, invitaţi de onoare, reprezentanţi ai autorităţilor locale, reprezentanţi 
ai mediului de afaceri din domeniul electric, ingineri de profil, foşti absolvenţi ai facultăţii, la care s-a 
adăugat şi un număr important de studenţi doctoranzi sau de la master.  

 
30 



FACULTATEA  DE  ELECTROTEHNICĂ 
 

Buletinul SETIS  nr.15-16 (VIII)/ ian.- dec. 2010 
 

31

La deschiderea conferinţei au participat reprezentanţi din partea Consiliului Judeţean şi Local 
Iaşi, reprezentanţi ai conducerii Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi, reprezentanţi ai 
altor facultăţi de profil din ţară, reprezentanţi ai altor facultăţi din universitate precum şi reprezentanţi 
ai mediului de afaceri din Iaşi cu activităţi în domeniul Ingineriei electrice.  

În cadrul conferinţei EPE 2010 au fost înscrise un număr de 271 de lucrări din care au fost 
acceptate pentru prezentare şi publicare în volum un număr de 208 (76,75%) lucrări ştiinţifice, un 
număr de 69 (23,24%) au fost respinse. 

 

În cadrul simpozionului IEEI 2010 au fost înscrise un număr de 35 de lucrări din care au fost 
acceptate pentru prezentare şi publicare în volum un număr de 25 (71,43%) lucrări ştiinţifice, un 
număr de 10 (28,57%) au fost respinse. 

 
Secţiunile orale s-au desfăşurat pe perioada a două zile şi au fost organizate în sala de 

conferinţe a facultăţii „Dragomir Hurmuzescu”, 4 amfiteatre şi 11 săli de seminar şi laboratoare, în 
cele două corpuri de clădire ale facultăţii (E şi EN), toate dotate cu aparatura necesară (sistem de 
sonorizare, videoproiector, retroproiector etc.) pentru o bună şi eficientă prezentare a lucrărilor 
ştiinţifice. Secţiunea de postere s-a desfăşurat pe durata celei de a doua zile în holurile corpului E al 
facultăţii, unde au fost amenajate panouri speciale destinate acestui scop.  

Printre participanţi s-au regăsit reprezentanţi ai majorităţii centrelor universitare din ţară. 
Astfel au fost prezenţi participanţi ai universităţilor din Bucureşti, Bacău, Braşov, Craiova, Cluj-
Napoca, Iaşi (Universitatea de Medicină şi Farmacie “Gr.T.Popa”, Universitatea „A.I.Cuza”), Reşiţa,   
Suceava, Timişoara, Târgu-Mureş, precum şi ai Academiei Militare din Sibiu. La aceştia s-au adăugat 
un număr însemnat de autori aparţinând unor institute de cercetare din ţară şi companii de profil din 
Iaşi sau din ţară.   

Participanţii din străinătate au fost în număr de 34 din care 11 din Republica Moldova, 3 din 
Liban, 2 – Franta, 2- Italia, 3- Iran, 1 – Turcia, 1 – Portugalia, 3- Israel, 1 – Cehia, 1 – Cipru, 1 – 
Elveţia, 2 – Olanda, 1 – Noua Zeelandă.  

 
O componentă importantă a participanţilor la conferinţa EPE 2010 a constituit-o cea formată 

din tineri cercetători şi în special doctoranzi. S-a remarcat clar cu această ocazie intenţia unor profesori 
conducători de doctorat, de a-şi antrena discipolii în prezentări şi discuţii ştiinţifice, ca parte a planului 
lor de pregătire în cadrul şcolii doctorale. Cu astfel de echipe numeroase au participat universităţile din 
Iaşi, Braşov, Cluj, Craiova şi Suceava. 

 
Lucrările acceptate de către comitetul ştiinţific al conferinţei EPE au fost publicate în 2 

volume cu ISBN care au fost editate la editura PIM din Iaşi, editură recunoscută CNCSIS. Cele două 
volume au fost realizate astfel încât să conţină lucrările organizate pe secţiuni şi însumează 776 de 
pagini.  
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Prezentarea volumelor Conferinţei EPE 2010 

 

 

 
 
 

Prezentarea volumului Simpozionului IEEI 2010 
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Prezentarea volumului de lucrări al Workshop-ului Electromagnetic Compatibility and Engineering in Medicine 

and Biology 
 
 

    
 

Volumele Conferinţei EPE 2010 şi al Simpozionului IEEI 2010 
 

Primul volum conţine secţiunile Artificial Intelligence And Expert Systems,  Electrical 
Apparatus, Electro-Ecology, Electrical Energy Transport And Distribution, Electromagnetical Field, 
Linear  and Electrical Circuits, Quality, Reliability and Maintenance, Thermal and Electrical Power 
Generation and Results of International Cooperation.  
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Cel de al doilea conţine lucrările secţiunilor Automation, Automotive Equipment and 
Electrical Traction, Electrical Energy Utilization, Electrical Machines and Drives, Industrial 
Information Technology, Metrology and Measurement Systems, Robotics. 

Lucrările acceptate de către comitetul ştiinţific al simpozionului IEEI 2010 au fost publicate 
într-un volum cu ISBN având 120 de pagini care a fost tipărit de asemeni la editura PIM din Iaşi.  

Lucrările au fost organizate pe secţiunile simpozionului după cum urmează: The History and 
Sociology of Electrical and Power Engineering, The History of Electrical Engineering Higher 
Education, Personalities of Electrical Engineering, New Educational Technologies, European 
Curricula and Bologna Process. 

Tematica conferinţei EPE 2010 s-a păstrat ca şi la ediţiile anterioare deosebit de largă, dar cu 
toate astea a fost bine acoperită cu lucrări. Cele 208 lucrări ştiinţifice au acoperit practic aproape toate 
secţiunile propuse, mai puţin secţiunea Electronics and Mechatronics pentru care nu s-a primit nici o 
lucrare. Secţiunea de Bio-nanomaterials & technologies applied in electrical engineering a fost inclusă 
în secţiunea Results of International Cooperation. Au fost şi secţiuni care au înregistrat un succes 
deosebit cum ar fi cele de Electrical Machines and Drives (33 lucrări), Metrology And Measurement 
Systems (23 lucrări), Electrical Energy Transport and Distribution (19 lucrări).  

Ediţia a 6-a a conferinţei EPE a marcat o premieră prin introducerea unei secţiuni noi şi anume 
cea de Results of International Cooperation care a adunat la această primă ediţie un număr de 27 
lucrări ca o dovadă clară a legăturilor care există între cercetarea românească şi cea internaţională. 

 

 

 
 

Prezentări din sesiunile plenare ale Conferinţei EPE 2010 şi IEEI 2010 desfăşurate în Sala de 
conferinţe Dragomir Hurmuzescu a Facultăţii de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată: 

academician Dr.ing. Gleb Drăgan, prof. Michel Janosz (Elveţia), prof. Jacob Ball-Schem (Israel) şi 
prof.Gianfranco Chicco (Italia). 
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Sesiunea de postere s-a desfăşurat în holul Facultăţii de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată. 

Tematica simpozionului IEEI 2010 a fost, ca şi la ediţiile anterioare, deosebit de largă, grupată 
pe cele două domenii mari, Istoria ingineriei electrice şi Educaţia în Ingineria Electrică. Cele 25 de 
lucrări ştiinţifice au acoperit secţiunile propuse, mai puţin secţiunile Education management and 
marketing şi The Relationship Education - Research - Production pentru care nu s-a primit nici o 
lucrare. Această din urmă secţiune a fost însă acoperită de activităţile din cadrul workshop-ului 
College - University Partnership in Support of High Professional Qualification of Young Generations 
(Third Edition). 

Ediţia a 6-a a Conferinţei EPE  şi a 3-a a Simpozionului IEEI s-au desfăşurat sub egida 
sărbătoririi Centenarului Facultăţii de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată care 
corespunde şi cu 100 de ani de învăţământ superior electrotehnic în Romania. Drept urmare, cele două 
manifestări ştiinţifice au fost integrate în ansamblul de evenimente dedicate acestei celebrări. 

Sub egida Conferinţei EPE 2010 şi în perioada acesteia s-au desfăşurat mai multe manifestări 
cu caracter ştiinţific. Dintre aceste manifestări amintim în primul rând desfăşurarea celei de a  2-a 
Conferinţe Ştiinţifice Studenţeşti ELStudIS 2010 care a reunit un număr important de studenţi din mai 
multe centre universitare din ţară.  

Amintim apoi o serie de workshopuri organizate pe teme de actualitate din domeniul 
Ingineriei Electrice şi Energetice:  

- Workshop on Electromagnetic Compatibility and Engineering in Medicine and Biology,  

- Workshop on Electrical proprieties and advanced applications of nano-structured systems. 
Acest workshop a abordat subiecte de actualitate din domeniul structurilor de tip nano şi 
microscopice şi posibilităţile de utilizare a acestora în diverse aplicaţii din domeniul 
ingineriei electrice.  

- Workshop on Actual Trends in  Industrial and Large Systems Power Engineering. Prin 
acest workshop s-a încercat apropierea dintre domeniul economic angajat în producerea, 
transportul şi distribuţia energiei electrice şi mediul academic în vederea iniţierii unor 
acţiuni comune pentru o colaborare mai strânsă şi fructuoasă. 
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- Workshop on Brain Computer Interface, a căutat, prin intermediul unor demonstraţii 
practice dar si prin intermediul unor discuţii între specialişti, să prezinte noutăţile în 
domeniul dezvoltării de interfeţe între sistemele de calcul şi partea inteligentă a 
organismelor vii. 

- Workshop on College - University Partnership in Support of High Professional 
Qualification of Young Generations (Parteneriatul liceu-universitate pentru susţinerea 
pregătirii de calitate a tinerelor generaţii). Acest workshop s-a bucurat de o numeroasă 
participare din partea reprezentanţilor liceelor din Iaşi şi din judeţele limitrofe judeţului 
Iaşi, ocazie cu care s-a întărit colaborarea dintre reprezentanţii celor două forme de 
învăţământ începută cu doi ani în urmă cu ocazia conferinţei EPE 2008 şi continuată în 
cadrul Conferinţei SIELMEN 2009.   

În acelaşi cadru al Facultăţii de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată, a avut 
loc o activitate de promovare a proiectului Autoclusters din cadrul Programului Sud Estului Europei. 

 

 
Expoziţia de prezentare a proiectului Autoclusters 

 

Sub egida Simpozionului IEEI 2010 şi în perioada acesteia s-au desfăşurat mai multe 
manifestări cu caracter ştiinţific sau comemorativ dintre care amintim: 

- desfăşurarea unei sesiuni plenare comune a Simpozionului IEEI 2010 şi a Simpozionului 
de Istorie a Ştiinţei şi Educaţie Inginerească. 

- desfăşurarea workshop-ului Global History Network, condus de către d-l prof. Jacob Baal-
Schem, Senior Life Member IEEE şi coordonator al activităţilor secţiunii History of IEEE 
pentru regiunea 8 în care a fost prezentat sistemul Global History Network dezvoltat de 
societatea IEEE pentru a aduna şi recupera mărturiile şi amintirile legate de marile 
descoperiri din domeniul Ingineriei Electrice şi Tehnologiei Informaţiei. 
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Participanţi la Workshop-ul Global History Network împreuna cu d-l prof. Jacob Baal-Schem şi soţia. 

 
- organizarea expoziţiei comemorative „Ştefan Procopiu, 120 de ani de la naştere” în colaborare cu 

Muzeul Ştiinţei şi Tehnicii "Ştefan Procopiu" din cadrul Complexului Muzeal Naţional 
"Moldova" Iaşi care a prezentat o serie de obiecte personale şi documente care au aparţinut omului 
de ştiinţă. 

- lansarea Monografiei Facultăţii de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată tipărită 
în 3 volume,  

- lansarea Cursului de Maşini Electrice Speciale a profesorului Cezar Parteni-Antoni ca o acţiune de 
restituire a unor lucrări de valoare ale unor personalităţi de vază ale Ingineriei Electrice din ţara 
noastră. 

- dezvelirea la intrarea facultăţii a busturilor profesorilor Ştefan Procopiu, Cezar Parteni Antoni şi 
Mircea Volanschi, personalităţi de seamă ale Facultăţii de Inginerie Electrică, Energetică şi 
Informatică Aplicată, dar şi ale domeniului Ingineriei Electrice din ţară şi din străinătate. 

În cea de a doua zi a Conferinţei EPE 2010  a fost acordat titlul de Doctor Honoris Causa al 
Universităţii Tehnice ”Gheorghe Asachi” din Iaşi d-lui prof.dr.hab. Tudor Ambros de la Universitatea 
Tehnică a Moldovei din Chişinău, Republica Moldova.  

 
Conferirea titlului de Doctor Honoris Causa al Universităţii Tehnice ”Gheorghe Asachi” din Iaşi domnului 

prof.dr.hab. Tudor Ambros. 
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În aceeaşi zi a avut loc şi întrunirea Doctorilor Honoris Causa ai Universităţii Tehnice 
”Gheorghe Asachi” din Iaşi, propuşi de către Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi 
Informatică Aplicată. 

 
Întrunirea Doctorilor Honoris Causa 

Cele două evenimente au avut menirea să confirme o legătură semnificativă şi îndelungată 
între Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată din Iaşi şi universităţi de 
prestigiu din ţară şi străinătate prin intermediul cărora se sprijină în mod consistent numeroase 
colaborări între colective diverse în domeniul Ingineriei Electrice. 

Comitetul de organizare a stabilit că o parte dintre lucrările cele mai valoroase prezentate în 
cadrul conferinţei să fie selectate pentru a fi publicate într-o formă completată şi adăugită în Buletinul 
Institutului Politehnic din Iaşi şi în revista Environmental Engineering and Management Journal cotată 
ISI.  

Acţiunile desfăşurate în cadrul Conferinţei EPE 2010 şi al Simpozionului IEEI 2010 au fost de 
succes şi s-a putut aprecia că au fost atinse toate obiectivele propuse. Mai mult, prin amploarea 
participării şi nivelul ştiinţific atins, dar şi prin aprecierile laudative la adresa organizatorilor exprimate 
de participanţi, s-a reconfirmat faptul că această conferinţă, EPE, şi simpozionul IEEI sunt manifestări 
importante din domeniul ingineriei electrice  şi energetice din zona Moldovei, a României şi chiar din 
Europa de Est. 

Toţi participanţii şi-au exprimat părerea că întâlnirea a fost prilejul unui deosebit de fructuos 
schimb de informaţii, subiectele abordate fiind în cea mai mare parte de mare actualitate. Discuţiile 
purtate au permis cristalizarea unor teme de interes comun, a unor direcţii de colaborare viitoare, atât 
între cercetătorii români cât şi între cercetători români şi cei din străinătate. 

Dintre temele în jurul cărora s-au cristalizat posibile colaborări viitoare se pot menţiona: 
utilizarea structurilor de tip nano-wire pentru aplicaţii în ingineria electrică, utilizarea tehnologiilor 
regenerabile în contextul crizei de carburanţi convenţionali şi al crizei economice, utilizarea sistemelor 
microelectronice şi microelectromecanice pentru crearea de noi tipuri de senzori, dezvoltarea unor 
interfeţe care să medieze legătura dintre sistemele de calcul şi organismele vii etc. 

Pe marginea acestor teme de interes comun s-au stabilit şi modalităţi de colaborare viitoare: 
demararea unor noi acorduri de colaborare, participarea, în comun cu partenerii externi, la proiecte 
destinate Programului Cadru 7 european, participarea la programe de cercetare de excelenţă. 
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CEA DE A 5-A REUNIUNE DIN CADRUL PROIECTULUI 
AUTOCLUSTERS ŞI CEA DE A 5-A VIZITĂ DE STUDIU ŞI SCHIMB 
DE EXPERIENŢĂ DESFĂŞURATE LA IAŞI, 29-30 NOIEMBRIE 2010 

 
 
Conf.dr.ing. Cristian-Gyozo Haba 

 
Facultatea de Inginerie Electrica, Energetică şi Informatică Aplicată a Universităţii Tehnice  

"Gheorghe Asachi" din Iaşi a avut plăcerea să organizeze Cea de a 5-a Reuniune din cadrul proiectului 
AUTOCLUSTERS şi cea de a 5-a Vizită de studiu desfăşurate la Iaşi, 29-30 noiembrie 2010. 

 
 

 
Deschiderea reuniunii proiectului AUTOCLUSTERS. 

 
   

 
Conducerea universităţii prin domnul prorector prof.dr.ing. Mircea Guşă şi a facultăţii prin domnul decan 
prof.dr.ing. Alexandrul Sălceanu adresează un cuvânt de bun venit participanţilor la reuniunea proiectului 

AUTOCLSTERS. 
 

39



FACULTATEA  DE  ELECTROTEHNICĂ 
 

Buletinul SETIS  nr. 15-16 (VIII) / ian. – dec.  2010 

Reuniunea a vizat realizarea unui schimb de informaţii între partenerii de proiect, cu 
participarea şi a altor părţi interesate relevante, grupuri de interese şi beneficiari, legate de 
desfăşurarea proiectului, cum ar fi sarcinile de management şi coordonare, activităţile proiectului în 
curs de desfăşurare şi deciziile privind viitoarele activităţi din cadrul pachetelor de lucru.  

 
 

D-na conferenţiar dr.ing. Livia Cociu face o prezentare a Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi 
 

 

D-l. Ing. Stefan Choudoba, managerul proiectului AUTOCLUSTERS se adresează participanţilor. 
 
Un alt aspect important al întâlnirii a fost luarea unei decizii pentru măsuri suplimentare, vizând 

punerea în aplicare a proiectelor pilot lansate în cadrul pachetului de lucru WP6. 
Activităţile principale ale reuniunii au fost următoarele: 
• a 5-a Vizită de studiu şi schimb de experienţă pentru parteneri AUTOCLUSTERS şi 

experţi externi lor (29 noiembrie 2010), 
• a 5-a Şedinţă a Comitetului director al proiectului Autoclustesr (30 noiembrie 2010), 
• a 5-a Reuniune a partenerilor şi experţilor lor externi din cadrul proiectului 

AUTOCLUSTERS (29-30 noiembrie 2010). 
Principalele momente ale întâlnirii au fost: 
Discutarea pachetelor de lucru ale Proiectului Autoclusters dintre care cele mai importante au 

fost cele referitore la: 
• implementarea celor 3 proiecte pilot câştigătoare,  
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Inginerul Vladimir Svac prezintă proiectele pilot câştigătoare care vor fi desfăşurare în cadrul proiectului  
 
• prezentarea acţiunilor de dezvoltare ale reţelei AUTOCLUSTERS prin colaborarea cu 

proiectul AUTONET ca urmare a semnării de către parteneri a unui Memorandum de 
colaborare,  

• prezentarea activităţilor viitoare pentru dezvoltarea de metodologii comune şi analiza relaţiilor 
industriale şi a dialogului social în ţările partenere ale proiectului.  

 
 

Sala "Dragomir Hurmuzescu" în timpul lucrărilor reuniunii proiectului AUTOCLUSTERS 
 

Cea de a 5-a Vizită de studiu şi schimbul de experienţă a inclus:  
• vizita unor laboratoare de la Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică 

Aplicată şi Facultatea de Inginerie Mecanică, legate de industria de automobile;  
 

 
În vizită la laboratoarele facultăţii de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată
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În vizită la Catedra de Motoare şi Autovehicule Rutiere din cadrul Facultăţii de Mecanică 
 

• o vizită la filiala companiei Delphi, situată în apropierea oraşului Iaşi (comuna Miroslava). 
Reprezentanţii companiei au prezentat activitatea filialei şi au oferit un tur ghidat în 
principalele zone de lucru din halele de producţie (prelucrare, asamblare, tratamente 
termice şi linii de control a calităţii pentru injectoarele şi pompele de injecţie); 

 
 

În vizită la compania Delphi. 
 

• o vizită la Compania Continental Automotive situată în Iaşi. În timpul vizitei 
reprezentanţii companiei au prezentat activitatea filialei de la Iaşi şi au ghidat participanţii 
în vizita acestora prin laboratoarele companiei. Participanţii au avut posibilitatea de a 
discuta cu inginerii firmei privind diferitele aspecte ale activităţii acestei companii 
orientată in totalitate spre cercetarea şi dezvoltarea de soluţii cu aplicaţii în industria de 
automobile. 

• o prezentare a d-lui inginer doctor Mircea Frunză, de la Institutul Naţional de Inventică 
Iaşi, care a oferit o privire de ansamblu asupra inovaţiei in industria automobilelor cu 
exemplificarea concretă prin prezentarea unor rezultate obţinute de către Institutul în 
domeniul hidroformării cu aplicaţii în industriei auto; 

• o prezentare susţinută de către d-na Christina Leucuţa, consilier principal în Ministerul 
Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, privind politica ţării noastre în domeniul 
dezvoltării structurilor de tip cluster, proiectul InovCluster al cărui principal obiectiv a fost 
de a identifica potenţialului de creare a clusterelor inovatoare în România, precum şi 
dezvoltarea celor existente în scopul de a le include în strategia de dezvoltare industrială 
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din România aflată sub sigla "Romanian Cluster Mapping". Prezentarea a inclus, de 
asemenea, identificarea unor surse care pot fi folosite pentru finanţarea creării şi 
dezvoltării clusterelor în România. 

 
Întâlnirea s-a încheiat cu un Atelier de lucru pe teme de inovare şi politică de clustere unde a 

fost discutată perspectiva pentru crearea unui Autocluster în regiunea de Nord-Est a României. 
Domnul Daniel Coşniţă de la firma Inno Consult, a prezentat unele linii directoare cu privire la modul 
de generare a unui cluster şi a prezentat experienţa anterioară a firmei în formarea de clustere în alte 
domenii ale economiei din regiunea Nord-Est şi din ţară. În sensul iniţierii unui Autocluster în 
regiunea de Nord-Est s-au stabilit paşi concreţi de acţiune care au fost agreaţi de către participanţi. Şi-
au exprimat sprijinul pentru această iniţiativă şi acţiunile ei viitoare firma Inno Consult (în calitate de 
companie de consultanţă) , Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, autorităţile 
locale reprezentate prin Primăria Municipiului Iaşi şi Agenţia Zona Metropolitană Iaşi. 

 
In cadrul reuniunii de la Iaşi, alături de reprezentanţii partenerilor de proiect, au participat 

reprezentanţi ai autorităţilor locale (Primăria Iaşi), Agenţia Zona Metropolitană Iaşi, Institutul 
Naţional de Inventică Iaşi, experţi externi de la Inno Consult Bucureşti şi Ministerul Economiei, 
Comerţului şi Mediului de Afaceri, reprezentanţi ai companiilor din industria auto cum ar fi 
Continental Automotive, Delphi, Tess Conex, Hydramold, Silicon Services şi reprezentanţi ai al 
Agenţiei de Inovare şi Universitatea Tehnică din Republica Moldova. 
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PROMOŢIA SEMICENTENARĂ (1960) 
1.REVEDERE DUPA 50 DE ANI DE LA ABSOLVIREA FACULTĂŢII 

 
 Conf.dr.ing. Paraschiva Haba 

 
Promoţia 1960 s-a constituit din trei grupe de Electomecanică şi o grupă mică de Electrificarea 

industriei, agriculturii şi transporturilor, specializare apărută din anul III de studii. Această secţie a 
avut doar patru promoţii, deoarece din 1960 i-a luat locul secţia de ElectroEnergetică care a cunoscut o 
mare dezvoltare în următorii ani. 

Din mulţi studenţi admişi în anul I am terminat facultatea la termen 55 de absolvenţi care au 
fost repartizaţi în fabrici, uzine, institute de proiectări, centrale electrice, întreprinderi de reţele şi 
distribuţie a energiei electrice aflate în cea mai mare parte în Moldova şi Ardeal.   Opt colegi am lucrat 
în Institut, dintre care patru  până la pensionare. Peste tot, la locurile lor de muncă,  colegii noştri au 
făcut faţă cu succes, ceea ce arată că am avut profesori foarte buni, că s-a studiat serios cu toate 
deficienţele care au existat în privinţa manualelor de specialitate.  

Şi anii au trecut … 
Conform unei bune tradiţii respectate de absolvenţii Facultăţii de electrotehnică şi promoţia 

noastră a avut mai multe întâlniri aniversare: la 10, 20, 25, 40, 45 şi mai recent la 50 de ani. Am 
participat cu mare bucurie la aceste întâlniri pentru că era o ocazie de a ne revedea şi de a afla despre 
realizările noastre. La început ne interesau realizările profesionale iar apoi cele familiale, despre 
căsătorie, copii şi mai târziu chiar nepoţi. Colegii din alte localităţi  revedeau oraşul, facultatea iar aici 
pe unii din foştii noştri profesori. La primele întâlniri am participat mai mulţi dar pe măsură ce timpul 
a trecut am fost tot mai puţini, deoarece o parte dintre colegi şi cea mai mare parte dintre profesori au 
trecut în eternitate.Ne vom aduce aminte cu multă bucurie şi nostalgie în acelaşi timp, de primele  
întâlniri la care cursurile festive s-au ţinut în amfiteatrul P6 iar petrecerile de seară au fost odată la 
cantina studenţească din Codrescu iar celelalte două la motelul Bucium. Întâlnirile se organizau de 
către colegii din Iaşi, la mobilizare participând şi alţi colegi. Ne aducem aminte de frumoasa scrisoare 
trimisă de domnul profesor D. Mangeron cu ocazia întâlnirii de 20 de ani şi cât de frumos a prezentat 
domnul profesor E. Luca istoricul facultăţii în 1985 la a 25- a aniversare. 

 

 
Promoţia 1960 la întâlnirea de 10 ani în faţa Corpului A din Copou alături de profesorii  V. Prisăcaru, 

S.Oprişor, N.V. Boţan, E. Luca, L. Sebastian, B. Ponomarev  
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Promoţia 1960 la întâlnirea de 20 de ani, la motelul Bucium, alături  
de profesorii : I.Bergman, N.V. Boţan, M.Agapie, I.Bejan, E.Luca,  

Ghe. Vasiliu, Ghe. Savin 
 
 

 
 

Promoţia 1960 la întâlnirea de 25 de ani ,în faţa sediului nou al facultăţii, alături  
de profesorii: V. Prisăcaru, D. Mangeron cu doamna, E. Luca, M. Agapie, Ghe. Savin,  

C. Onu, T. Giosan 
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Promoţia 1960 la întâlnirea de 40 de ani în faţa Corpului A, alături de profesorii:  
I. Bejan, E. Luca, I. Filipiuc, L. Sebastian, A. Poeată 

 
Întâlnirea de aniversare a 50 de ani de la absolvire a început printr-un email trimis de către 

colegul G. Tartacan, de la Piatra Neamţ, la mai mulţi colegi să ne întrebe când ne întâlnim. Această 
întrebare a fost pusă în toamna lui 2009 de câteva ori până cănd am primit şi mesajul că întâlnirea va fi 
pe 4-5 iunie 2010. Deci colegii din Iaşi urmau să se apuce de treabă să organizeze această întalnire.   
S-au adunat cei care se ştiau vizaţi, mai făcuseră aşa ceva şi s-au apucat de treabă. Întâlnirile la biroul 
colegului E. Balaban au fost câte erau necesare. S-a dat zvon (email-uri şi scrisori) în ţară la toţi 
colegii la care se mai ştiau adrese recente. S-au dat telefoane. S-a fixat programul întâlnirii. Colegii A. 
Valachi şi E. Balaban s-au ocupat cu poşta.  Colegul I. Teşu s-a ocupat cu rezervări la restaurante şi 
alte probleme ce ţineau de bani. El se pricepe cel mai bine la asta căci s-a ocupat de două intreprinderi 
serioase din Iaşi. Şi dacă a realizat bine ultimile patru întâlniri trebuia să-i iasă bine şi aceasta. Din 
când în când colegul G. Tartacan mai trimetea câte un mesaj «Nu uitaţi de întâlnirea de pe      4 
iunie ! ». Am stabilit legătura cu colegii din Israel pe care până la urmă i-am convins. Trei au promis 
că vin la întâlnire şi s-au ţinut de cuvânt. În urma unei mobilizări intense întâlnirea a avut loc cu 
următorul program: 

 
Prima zi : 4 iunie 2010 

1. Întâlnire  la sediul facultăţii de Inginerie electrică, Energetică şi Informatică Aplicată în sala de 
conferinţe « Dragomir Hurmuzescu ». 

Cuvântul d-lui decan al facultăţii, prof.dr.ing. Al. Sălceanu. 
Strigarea catalogului. 

2. Vizită scurtă la Corpul A din Copou fostul sediu al facultăţii. 
3. Omagierea profesorilor şi colegilor decedaţi la Cimitirul Eternitatea din Iaşi 
4. Masă festivă la Ciric. 

 
A doua zi: 5 iunie 2010   
Periplu în Copou 

1. Vizită la Corpul A din Copou : Sala paşilor pierduţi, Amfiteatrul P6  
2. Vizită în Grădina Copou.  
3. Vizită în parcul Expoziţiei. Masa de rămas bun la restaurantul Casa Vânătorului. 
4. Plimbare de adio în Grădina botanică. 
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În decursul pregătirilor am aflat că întâlnirea noastră este şi în programul festivităţilor cu 
ocazia Centenarului Invăţământului electrotehnic din Iaşi, ocazie cu care avea loc dezvelirea busturilor 
profesorilor care au participat efectiv la crearea acestei facultăţi şi au slujit-o în primii ani de existenţă.     

A sosit şi ziua mult aşteptată a întâlnirii: 5 iunie 2010. Am reuşit să ne mobilizăm 26 de 
absolvenţi şi cu perechile am fost 34 persoane. Dintre profesori a fost prezent doar domnul prof.dr.ing. 
L. Sebastian. 

Revederea din faţa facultăţii a fost emoţionantă. De acum toţi eram pensionari peste 70 de ani 
şi amprenta trecerii timpului se vedea la fiecare. Ne-am bucurat să revedem colegii pe care nu-i 
văzusem de mulţi ani printre care erau şi colegii din Israel. 

 

 
 

În faţa facultăţii de IEEI 
 
 

 
 

În sala de conferinţe « Dragomir Hurmuzescu » 
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La începutul festivităţii din sală, a răsunat, parcă mai frumos ca niciodată, imnul studentesc 
« Gaudeamus igitur ». A urmat un moment de reculegere pentru profesorii şi colegii decedaţi.  

În cuvântul său, domnul decan prof.dr.ing. Al. Sălceanu, ne-a felicitat cu ocazia centenarului 
şi cu ocazia întâlnirii. În final a acordat din partea facultăţii medalia jubiliară a Centenarului la patru 
cadre didactice : prof.dr.ing. D. Alexa, prof.dr.ing. E. Balaban conf.dr.ing. Paraschiva Haba şi 
prof.dr.ing. A. Valachi pentru aportul adus în dezvoltarea facultăţii în cei aproape sau chiar 50 de ani 
de activitate neîntreruptă. 

Strigarea catalogului a fost mai simplă dar totuşi  am încercat să aflăm de la fiecare cât mai 
mult din ce ştie despre colegii care nu au putut participa. Colegul Spătaru Alexandru, care nu s-a putut 
deplasa din cauza bolii ce-l ţintuieşte într-un cărucior de ani buni, ne-a transmis un mesaj frumos şi o 
poezie din ultima sa carte publicată. Am avut şi surpriza de a o avea printre noi şi pe fiica colegului 
nostru Gh. Pechianu, decedat. Ea, proaspată absolventă a facultăţii, a depănat câteva amintiri despre 
tatăl ei. 

O altă surpriză a întâlnirii le-am făcut-o colegilor prin prezentarea unui CD cu toate 
fotografiile adunate din anii noştri de studenţie şi din ultimile cinci întâlniri aniversare. Fiecare a 
primit acest CD ca amintire. Această ultimă întalnire (deocamdată) a fost şi ea înregistrată pe un alt 
CD care a fost multiplicat şi trimis la fiecare participant cât şi la cei care nu au putut veni. 

După această primă parte a întâlnirii, la cererea colegilor s-a făcut, cu un autocar, o vizită 
scurtă de revedere a Corpului A cu frumoasa Sală a paşilor pierduţi (neegalată în lume) şi cu faimosul 
amfiteatru P6 intrat definitiv în viaţa noastră de acum 55 de ani. 

 
 

 
În faţa Corpului A din Copou 

 
 
A urmat apoi un moment trist dar pe care ni l-am dorit cu toţii şi anume să aducem un omagiu 

profesorilor şi colegilor decedaţi. Există un loc potrivit pentru această omagiere în cimitirul Eternitatea 
din Iaşi.  

Aici s-a realizat o rotondă cu şase plăci de marmoră pe care sunt înscrise numele celor mai 
importanţi oameni ai Iaşului înhumaţi în acest cimitir. Am numărat cel putin 16 nume de profesori şi 
alte cadre didactice cu care am avut cursuri sau seminarii, etc. şi mai cunoaştem şi alţii neinscrişi. 
Avem şi doi colegi înhumaţi aici de care ştim, G. Taşcă şi V. Vasiliu Deci, cu această ocazie am depus 
la rotondă o coroană de flori iar colega Silvia Poleac a recitat un poem pentru decedaţi şi a citit mai 
multe poezii ale colegului nostru poet, Al. Spătaru. 
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În cimitirul Eternitatea din Iaşi. 

 
De aici cu autocarul ne-am îndreptat spre lacul Ciric unde a avut loc o masă festivă care a 

durat patru ore timp în care am reuşit să mai discutăm între noi, să aflăm noutăţi, să facem fotografii să 
le păstrăm spre amintire. La sfârşit, având o muzică bună chiar am dansat să nu spunem că nu ne-am 
distrat. Adevărul este că de acum nici nu mai putem mai mult. Plăcerea a fost că ne-am revazut. 

Dar a urmat ziua a doua …. care a fost un periplu în Copou. 
A doua zi întâlnirea a avut loc în Copou la corpul A, fostul sediu al facultăţii pe vremea 

studenţiei noastre. Am vizitat ca pe o galerie de artă Sala paşilor pierduţi pictată aşa de frumos şi 
inspirat de către Sabin Bălaşa.  

 

 
 

În Sala paşilor pierduţi … 
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Eu fiind cadru didactic, de multe ori în pauze stăteam cu alţi privitori şi asistam la schiţarea 
sau definitivarea vreunei picturi. Pictorul lucra nonstop în tumultul de voci şi paşi ai celor ce treceau. 
Se vorbea pe atunci că făcea aceste picturi pentru bani foarte puţini dar cred că admiratorii acestor 
opere de artă o să-l răsplătească  prin gândurile bune şi admiraţia pe care i-o vor transmite acolo sus 
unde se află. Noi am făcut o fotografie lângă două picturi de acum celebre. 

Sigur că un popas mai lung am făcut în amfiteatrul P6 unde ne-am aşezat în bănci aducându-
ne aminte cam pe unde stăteam noi. Ocupam cam aceleaşi locuri şi stăteam cam în acelaşi grup. Aşa 
învăţam şi la bibliotecă în grupuri în jurul a două mese.  

După ce ne-am luat rămas bun de la amfiteatru şi culoare ne-am îndreptat spre Grădina Copou. 
Aici sigur ne-am oprit la bătrânul tei care a renăscut printr-o minune. La statuia lui Eminescu am făcut 
mai multe fotografii şi la fel la statuia cu lei. De data asta nu s-a mai urcat nimeni sus, nu mai putem 
face escaladări. 

Apoi ne-am îndreptat spre Parcul expoziţiei, pe jos, într-o plimbare. Partea aceasta a Copoului 
este foarte frumoasă şi mult admirată de ieşeni. După o plimbare prin parc am intrat la vestita Casă a 
Vănătorului unde am luat o masă simplă împreună, povestind fiecare de acum ce planuri de viitor mai 
are.  

Am constatat că unii dintre colegi încă mai fac planuri şi chiar le îndeplinesc pentru că au cu 
ce. După ce am mâncat, o parte din colegi şi-au luat rămas bun, au plecat. Cei rămaşi am mai facut o 
plimbare în Grădina botanică la Rozariu. 

 

 
 

La statuia lui Eminescu din Copou 
 

Această parte a grădinii este cea mai spectaculoasă şi merită văzută mai ales în luna iunie când 
toţi trandafirii sunt înfloriţi. E o minunăţie care te mângâie pe suflet. Mie îmi plac mult florile de aceea 
nu mă satur să le admir. Trandafirii erau minunaţi şi ne-au făcut o mare plăcere să-i vedem. Ce-i care 
au putut i-au fotografiat să-i mai privească odată atunci când vor revedea pozele. 
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În Grădina botanică la Rozariu 
 

Încetul cu încetul ne-am îndreptat spre poartă. Se apropia momentul despărţirii. De dimineaţă 
se hotărâse că vom încerca să ne întâlnim în fiecare an, vara, într-o zi din luna iunie. Sigur, cei care 
vom putea ! Să sperăm că aşa va fi !. 

Ne-am despărţit având în suflete o bucurie a revederii dar şi o tristeţe gândindu-ne la câţi ne 
vom mai revedea. Noi organizatorii aveam o mulţumire în plus că această întâlnire s-a realizat. 

Am să închiei această relatare cu o frumoasă poezie scrisă de colegul nostru Alexandru 
Spătaru cu această ocazie, publicată în volumul « Jurnal de gânduri » apărut recent. 

 
După o jumătate de veac 

La o întâlnire de promoţie 
 

ce tot mai anevoie O, dragii mei, 
ne mişcă neputinţele. să ne iertăm 

 că suntem stăpâniţi 
Dar, dincolo de aparenţe de oarecare îndoieli 

suntem esenţe, c-aşa cum ne înfăţişăm 
noi, cei de la început, am fi chiar noi. 

ce nu se schimbă în veci.  
 Să nu uităm 

Şi după ce vom arunca c-avem în spate 
măştile, hainele pământene povara unei jumătăţi 

de lucru, perisabile, de veac. 
şi vom intra definitiv O, bunii mei preabuni, 

în sărbătoare, vrem sau nu vrem 
să recunoaştem, nimic nu va umbri 

din flăcările de-altădată din bucuria întâlnirilor 
am mai rămas  aniversare, nenumărate, 
nişte scântei, viitoare. 

 
La bună revedere, 

dragii mei! 
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2. ANIVERSAREA DE 50 DE ANI A ABSOLVIRII FACULTĂŢII  
 
Prof.dr.ing. Eugen Balaban 
 
În iunie 2010 promoţia 1960 a Facultăţii de Electrotehnică a serbat 50 de ani de la absolvire. 

A fost un prilej de amintiri plăcute, deşi au fost şi momente de tristeţe. Din cei 66 de absolvenţi, 8 au 
decedat, despre alţii nu mai avem nici o veste, câţiva au plecat în Israel. Mulţi dintre profesorii noştri 
au plecat şi ei din rândul celor vii, alţii nu au putut participa la întâlnire datorită stării de sănătate. A 
participat un singur profesor, d-l Leopold Sebastian. 

Ne-am amintit însă cu satisfacţie perioada studenţiei. Am avut profesori minunaţi, foarte 
competenţi şi foarte ataşaţi facultăţii şi studenţilor. Noi, studenţii de atunci eram foarte tineri, pe 
vremea aceea liceul avea numai 10 clase şi la intrarea în facultate aveam doar 17 ani. Eram cu toţii 
doritori a învăţa şi cursurile la care participam erau foarte atractive. Şi în pauze glumeam şi eram 
veseli. Eram, de pildă, mândri că unul din colegi era pe vremea aceea cel mai înalt din municipiul 
Iaşi, avea 1,93 m. 

Am retrăit la întâlnirea noastră de 50 de ani de la absolvire momente frumoase, ne-am amintit 
de profesorii şi colegii noştri care nu mai erau prezenţi. Am fost şi suntem mândri că am absolvit 
Facultatea de Electrotehnică a Institutului Politehnic Iaşi.  

 
3.EXPUNERE DE AMINTIRI 
 
Prof.dr.ing.Dumitru Alexa 
 
Cele mai sfinte cuvinte dăruite oamenilor sunt: Mama, Şcoala şi Familia. Tot succesul meu în 

viaţă, educaţia mea morală, intelectuală şi fizică provin de la ele. La facultate am avut colegi şi 
profesori minunaţi. Doresc să amintesc de profesorii Nicolae Boţan, Gheorghe Vasiliu şi Vasile 
Prisăcaru, cărora le datorez în cea mai mare parte formarea mea ca inginer. 

Permiteţi-mi să vă relatez în continuare două întâmplări din viaţa mea de student. 
1. Trebuia să proiectez un motor asincron trifazat cu rotor în scurtcircuit. Calculele se făceau 

într-un fel de buclă închisă, adică se pleca de la datele iniţiale şi după terminarea proiectării trebuiau 
confirmate aceste date iniţiale. Supărat că nu-mi ieşeau calculele, am introdus într-o formulă 
empirică “Coeficientul lui Alexa = 1.6”. Asistentul care îmi verifica proiectul m-a întrebat: 
- Unde ai găsit coeficientul lui Alexa? În ce îndrumar de proiectare? 
- Păi, Alexa sunt eu. 

Aşa am învăţat eu proiectare şi am avut ocazia să proiectez instalaţiile de forţă şi iluminat, 
inclusiv devizele economice, pentru corpurile de clădire ale Facultăţilor de Electrotehnică si de 
Construcţii din Iaşi. 

2. Ca să vedeţi ce student cuminte eram eu, vă povestesc următoarea întâmplare. Într-o seară, 
patru studenţi care locuiau în cămin jucau poker, unul din studenţi fiind de la facultatea noastră. Au 
fost prinşi şi sancţiunea era severă: trebuiau eliminaţi din cămin prin vot deschis în adunările 
organizaţiilor UTM de care aparţineau. Când colegul nostru a fost pus în discuţie, s-a ridicat la 
cuvânt un coleg mai în vârstă, membru PMR, şi a spus că şi tovarăşul Alexa joacă şeptic la cămin. 
Toată sala a izbucnit în râs şi la vot colegul nostru a fost iertat. 

 
4.AMINTIRI  ŞI REFLECŢII 

 PRIVIND  ŞCOALA … DE ELECTROTEHNICA 
 

Prof. dr.ing. Alexandru Valachi 
 

Fără a avea pretenţia  de a cuprinde “totul”, voi încerca să evoc unele amintiri din perioada 
1955-1960, perioadă în care am urmat cursurile Facultăţii de Electrotehnică, sectia “Electrificarea 
industriei, transportului şi agriculturii”,precum şi întâmplări/reflecţii pentru perioada 1960-prezent. 
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Iniţial voi cita câteva observaţii ale psihosociologului de marcă, Gustave Le Bon, privind  
învăţămîntul superior francez, la începutul secolului XX: Leibniz spunea că "prin educaţie se poate 
transforma un popor într-o sută de ani…dar o educaţie necorespunzătoare deformează mentalitatea 
unui popor în câţiva ani". Succesele ştiinţifice, industriale şi economice ale Germaniei, datorită 
învăţământului superior, în decurs de un secol, justifică aserţiunea lui Leibniz. 

Sistemul nostru (francez-n.a), creează un număr imens de declasaţi şi revoltaţi, fabricând pe 
bandă rulantă atâţia teoreticieni “palavragii”, incapabili să fie utilizaţi într-un laborator sau uzină, 
fiind apţi doar a repeta, în cel mai bun caz demonstraţiile din manuale. Problema educaţiei este 
înainte de toate o problemă de psihologie. Dar principiile fundamentale ale educaţiei clasice din 
Franţa, de la şcolile primare la cele superioare, se bazează pe o serie de enorme erori psihologice. 

 In concluzie, putem spune că Universitatea noastră a devenit una din cauzele principale ale 
anarhiei sociale. Simplii învăţători au câteodată idei mai juste privind metodele de educaţie decât 
academicienii. Citez din manifestul Prietenii învăţătorilor din Marna: " a preda nu înseamnă a arăta ci 
doar a învăţa elevul să vadă; procesul de învăţare nu este relevare ci sugerare, este mai bine ca elevul 
să devină apt a observa, a gândi, a decide el însuşi, a acţiona" Am citat din lucrarea Psihologie 
politică şi asistenţa socială, autor G. Le Bon – 1923, ed. Flammarion, Paris. 
 Rezultatele activităţii de educaţie în învăţământul superior sunt relevate de calitatea 
absolvenţilor, verificată în primul rând de gradul de ocupare a forţei de muncă. Aspectele negative 
prezentate de G. Le Bon sunt prezente şi în învăţământul superior din România, după 1990 
manifestându-se şi alte cauze dăunătoare ca: 
• dispariţia feedback-ului din sistem (analize de discipline, controale inopinate efectuate de cadrele 

din conducere la diverse forme de învăţământ, etc.); 
• modificarea planurilor de învăţământ după interese personale (dispariţia din planul de învăţământ 

a unor cursuri ca Măsurări Electronice, Maşini Electrice, etc. la unele specializări); 
• nerespectarea principiului sinergiei (trei facultăţi în loc de una, multiplicarea catedrelor, 

multiplicarea specializărilor); 
• dispariţia sau reducerea unor activităţi practice cu studenţii ca microproducţia, cercetare 

aplicativă. 
Nu tot ce s-a realizat după 1990 este criticabil. Unele măsuri au fost benefice ca: multiplicarea 
burselor doctorale, stabilirea conexiunilor cu alte institute de învăţământ superior din ţară sau 
străinătate, facilităţi deosebite în activitatea de documentare, creşterea numărului de manifestări 
ştiinţifice naţionale sau internaţionale, etc. În concluzie mai punctez încă o dată că divizarea facultăţii 
de Electrotehnică în trei facultăţi, a fost un eveniment nefericit din toate punctele de vedere. 

Nu pot să închei acest material fără a-mi aduce aminte de: 
• energia şi optimismul profesorului Dimitrie Mangeron, titular al disciplinelor de Mecanică 

Teoretică, Matematici Speciale. Îmi aduc aminte cu nostalgie de primul curs de mecanică 
teoretică la care profesorul amintea de începuturile civilizaţiei umane (Mohenjo-Daro, Harappa 
– din India); 

• modestia şi înaltul profesionalism al profesorului Alexandru Climescu, titular al cursurilor de 
Analiză Matematică, Algebră. Amintesc un episod din viaţa domniei sale, la care am fost martor: 
domnul profesor Constantin Corduneanu de la Facultatea de Matematică, U.A.I.C., specialist în 
ecuaţii diferenţiale i-a propus o ecuaţie pe care nu reuşise s-o rezolve. Regretatul profesor 
Climescu şi-a făcut un “ness”, şi-a aprins o ţigară Carpaţi şi jucându-se cu un lanţ de breloc, 
într-o jumătate de oră a găsit soluţia. Publica foarte greu, fiind necesară intervenţia unor colegi 
(profesor Hugo Rosman, redactor la Buletinul I.P.I. – “Domnule profesor, nu ne daţi un 
articol?”). 

  
Am amintiri plăcute şi despre alte cadre didactice, majoritatea părăsindu-ne pe parcursul anilor, ca: 
Gheorghe Savin, Nina Poeată, Gheorghe Vasiliu, N. V. Boţan, Viorel Murgescu, Alexandru Poeată 
ş.a., dar spaţiul nu-mi permite evocarea unor întâmplări / evenimente legate de aceşti mari profesori 
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REVEDEREA 45, SUB SEMNUL CENTENARULUI 
 

Ing. Mihai Caba 
 
Statornică în respectarea “cu sfinţenie” a tradiţiilor facultăţii, Promoţia 1965 a organizat 

revederea după 45 de ani de la absolvire la Iaşi, în zilele de 4-6 iunie 2010, fiind cea de a 12-a întâlnire 
colegială de acest fel. Dar, spre deosebire de celelalte, această nouă revedere dintre colegi a avut ceva 
inedit; ea desfăşurându-se sub semnul de Lumină al unui prestigios jubileu şi bucurându-se din plin de 
fericita coincidenţă a sărbătoririi, tot în acest an, 2010, a Centenarului Scolii de Electricitate 
Industrială de la Iaşi, prima unitate de învăţământ superior electrotehnic din România, care a devenit, 
în continuare, Facultatea de Electrotehnică Iaşi. 

   Trecut-au anii: şi-n toţi aceştia întregi, 
   Oriunde-am fost şi ne-a fost locu-activităţii, 
   Noi am păstrat prietenia-ntre colegi 
   Şi-am respectat tradiţia Facultăţii ! 
Ca absolvenţi, din 1965, ai acestei de acum centenare facultăţi, mândria, dar şi bucuria de a trăi 

un asemenea excepţional moment aniversar sunt pe deplin satisfăcute. Si nici nu s-ar fi putut şi alfel 
din moment ce, încă din anul 2007, Promoţia 1965, prin reprezentanţii ei, reuniţi la Munchen pentru 
revederea de 42 de ani de la absolvire, a proclamat Centenarul Facultăţii de Electrotehnică Iaşi drept 
cel mai de seamă eveniment tehnic aniversar românesc al anului 2010 ! 

Proclamaţia lansată atunci, cu entuziasmul ce a “contaminat”, ulterior, întreaga promoţie, 
adresată foştilor şi actualilor dascăli ai facultăţii, tuturor absolvenţilor şi studenţilor facultăţii, s-a 
constituit într-un vibrant apel la solidaritate pentru  sprijinirea afectivă şi efectivă a prestigioasei  
sărbători a Centenarului Facultăţii, făcând din aceasta o manifestare de înaltă ţinută, de nivel naţional; 
apel care a fost primit cu solicitudine de toţi cei care l-au receptat. 

Pătrunsă pe deplin de importanţa deosebită a Centenarului şi sensibilizată, în plus, de 
Proclamaţia Promoţiei 1965, conducerea facultăţii, având în frunte pe noul şi inimosul ei decan, prof. 
dr. ing. Alexandru Sălceanu, a iniţiat şi definitivat un amplu şi generos Program de manifestări 
dedicate sărbătoririi celor 100 de ani de învăţământ superior electrotehnic la Iaşi şi în România, cu 
începere din 17 mai 2010, odată cu Festivitatea de absolvire a Promoţiei Centenarului şi până  în 29 
octombrie 2010, când s-a preconizat a avea loc închiderea Sesiunii jubiliare de comunicări tehnico-
ştiinţifice şi Ziua Doctorilor Honoris Causa ai facultăţii.  

Era firesc, dată fiind iniţiativa promoţiei noastre, ca în Programul Centenarului să fie inclusă şi 
tradiţionala revedere colegială după 45 de ani de la absolvirea facultăţii, fapt  ce a însemnat o 
recunoaştere binemeritată a statornicei legături păstrate de-a lungul timpului cu facultatea care ne-a 
format. Iar, pentru aceasta şi pentru a fi consecventă cu Proclamaţia lansată, Promoţia 1965 trebuia să-
şi dovedească, pe lângă sprijinul afectiv, etalat în cele 11 revederi anterioare şi un sprijin efectiv 
pentru sărbătorirea Centenarului. Din acest punct de vedere Revederea 45 oferea un nimerit şi  fericit 
prilej de susţinere a prestigioasei sărbători centenare a facultăţii. Si în acesta a constat, de fapt, 
“ineditul” Revederii 45!  

Desfăşurată sub semnul de Lumină al Centenarului Electro, tradiţionala revedere a Promoţiei 
1965, reunită în băncile Almei Mater după 45 de ani de la absolvire, ca manifestare distinctă a 
Programului jubiliar, trebuia să se constituie, fără tăgadă, într-o relevantă acţiune de “gând şi faptă” 
care să adauge un plus de strălucire acestei sărbători luminoase. Grea responsabilitate pentru 
organizatori! Dar ideea salvatoare a venit, indirect, de la ...facultate, atunci când conducerea acesteia 
şi-a exprimat intenţia lăudabilă de a dezveli, în faţa sediului de pe Bahlui, cu ocazia Centenarului, 
patru busturi de mari profesori: Dragomir Hurmuzescu, Stefan Procopiu, Cezar Parteni-Antoni şi 
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Mircea Volanschi, căutând, pentru materializarea ei, soluţii de realizare şi finanţare. O “luminiţă” de 
gând a sclipit atunci în mintea organizatorilor: ce-ar fi ca Promoţia 1965 să preia, pe contul ei, 
realizarea unuia dintre cele patru busturi nominalizate şi, mai mult de atât, chiar al lui Dragomir 
Hurmuzescu, părintele învăţământului superior electrotehnic românesc, cel care prin neobosita sa 
străduinţă a înfiinţat, pe lângă Facultatea de Stiinţe a Universităţii ieşene, la 1 noiembrie 1910, Scoala 
de Electricitate Industrială, prima unitate de învăţământ superior electrotehnic din Iaşi şi din întreaga 
Românie?!  

In aceiaşi sclipire de gând, răspunsul a fost prompt şi pe măsură: ar fi nemaipomenit!  De la 
gând la faptă, totul trebuia înfăptuit cu meticulozitate şi discreţie şi învăluit în “misterul surprizei”, al 
ineditului, de îndată ce conducerea facultăţii a primit cu satisfacţie şi a acceptat această propunere 
insolită a promoţiei noastre, înscriind-o în Programul de manifestări, la 5 iunie 2010, orele 10,15.  

Dar greul abia atunci începea, deoarece conjunctura actualităţii era una “delicată”: colegii de 
promoţie, în marea lor majoritate, după cei mai bine de 40 de ani de activitate inginerească, se aflau în 
postura binemeritată, dar şi ingrată, de “tineri pensionari” şi resimţeau din plin efectele crizei. Din 
acest solid motiv, pentru Revederea 45 s-a căutat şi s-a adoptat o variantă de program cu costuri 
acceptabile.   Salvarea a sosit, însă, la timp tocmai din...Germania, de la inimosul nostru coleg, Klaus 
Mieskes, cel care, pus în tema proiectului propus, s-a oferit imediat, cum a făcut deseori şi în alte  
situaţii colegiale, să susţină jumătate din costul total al acestui îndrăzneţ proiect! Pentru cealaltă 
jumătate, doza de optimism a crescut considerabil şi s-a putut trece neîntârziat la acţiune. 

Dar să lăsăm “surpriza” la momentul ei “de taină” şi să derulăm  programul Revederii 45. 
 

  
Aşteptata revedere colegială a început vineri, 4 iunie 2010, orele 16,00, la tradiţionalul loc de 

adunare: Statuia lui Mihail Kogălniceanu din faţa corpului A, acolo unde, ca studenţi, am avut 
majoritatea cursurilor, seminariilor şi laboratoarelor. De aici, după îmbrăţişările pline de afecţiunea şi 
bucuria revederii colegilor, după primele saluturi de regăsire, după primele poze ale grupului care se 
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tot mărea, am pornit în alai, pe Copou la vale, spre Casa Pogor, purtând fiecare cu mândrie eşarfa 
galbenă cu însemnele Revederii 45 şi ale Centenarului Electro, oferită de organizatori. La acea oră 
Copoul era plin de lume şi distinctul nostru alai în galben stârnea curiozitatea şi admiraţia numeroşilor 
trecători, care luau, astfel, cunoştinţă despre o mare sărbătoare din viaţa Cetăţii. 

 

 

56 

Casa Pogor, care adăposteşte Muzeul de Literatură al Moldovei, relativ recent renovată, ne-a 
primit cu aceiaşi bucurie şi căldură  cu care, pe vremuri, distinsul amfitrion Vasile Pogor obişnuia să-şi 
primească oaspeţii şi confraţii la prelecţiunile Junimii. Revăzând-o, ne-am simţit pătrunşi sufleteşte de 
spiritul inconfundabil al Junimii, de efervescenţa Vieţii Româneşti, de bogăţia tezaurului de mărturii şi 
documente originale; toate acestea atestând, indubitabil, că Iaşul a fost, este şi va rămâne în conştiinţa 
tuturor românilor drept “capitala culturii şi spirtualităţii româneşti”, aşa după cum recunoştea autorizat 
şi Nicolae Iorga. Am zăbovit, apoi, în splendidul parc “al junimiştilor”, unde am făcut numeroase 
fotografii şi, la o ceaşcă de ceai, în “catacombele“ recent amenajate, unde “sporovăiala” nu mai 
contenea. De aici am plecat, tot în acelaşi distinct alai al eşarfelor galbene, spre Casa Universitarilor, 
unde urma o “agapă de bun venit”, numai bună de depănat amintirile neşterse ale studenţiei la un 
“pahar de vorbă”. Acolo ne aştepta o “surpriză” cu totul şi cu totul deosebită: colegul nostru, Sandy 
Gantz, despre care nimeni nu mai ştia nimic de la absolvirea facultăţii, ne onora cu prezenţa lui, ... 
după 45 de ani!   Intr-adevăr, o nemaipomenită surpriză...N-ar fi prea greu să vă imaginaţi imensa 
bucurie a revederii cu acest coleg, însă mai greu ar fi pentru mine să o descriu la adevărata ei 
dimensiune. El trăieşte de la repatriere în Israel, unde profesează în ingineria electrică pe care a 
obţinut-o, ca noi toţi, la Facultatea de Electrotehnică din Iaşi. A aflat de Revederea 45 la Bacău, unde a 
participat, de curând, la Revederea 50 de la liceu. Cu acest “spor” de bucurie, agapa a continuat până 
la ore târzii de noapte; ambianţa şi atmosfera colegială, instalată chiar de la începutul ei, a deschis larg 
baierele sufletelor spre rememorarea clipelor minunate ale studenţiei şi prieteniei noastre. Pentru că, 
orice s-ar spune şi în ciuda faptului că opţiunea spre cele 2 secţii ale facultăţii: Electromecanică şi 
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Electroenergetică, s-a făcut chiar de la concursul de admitere, din 1960, Promoţia 1965 a rămas unită 
sufleteşte de-a lungul celor cinci ani de studii şi tot unită a rămas şi după absolvire, fiind de invidiat în 
rândul celorlalte promoţii. 

 

 
Trecând cu bine “prologul” Revederii 45, a doua zi, la ora 10,00, ne-am reîntâlnit în faţa 

sediului nou al facultăţii (corp E) de pe Bahlui, dat în folosinţă din 1981, pe care cei mai mulţi dintre 
colegii din alte localităţi nu-l văzuseră încă; în timpul studenţiei noastre facultatea dispunând de spaţii 
în corpurile A, B, C şi D. Aici, în noua Aulă “Dragomir Hurmuzescu”, inaugurată recent, urma să 
ţinem tradiţionalul Curs Festiv şi Apelul Promoţiei 1965. Si tot aici pe colegi îi aştepta “surpriza” 
respectivă, despre care nici în ziua precedentă nu se vorbise nici măcar “ un cuvinţel”.  Astfel, la 
intrarea în facultate, pe primul dintre socluri, o pânză albă ce acoperea un bust, atrăgea atenţia 
colegilor, fără ca aceştia să poată bănui ceva. La ora fixată, 10,15, din Programul Centenarului, 
Decanul facultăţii, D-l Prof.dr.ing. Alexandru Sălceanu, însoţit de prodecani şi alte cadre didactice ale 
facultăţii, ne-a adresat un călduros salut de bun venit şi a “desconspirat” surpriza pregătită de 
organizatori, felicitându-ne pentru această lăudabilă iniţiativă şi mulţumind Promoţiei 1965 pentru 
realizarea ei şi, apoi, a  invitat pe şeful promoţiei noastre, d-l ing. Constantin Iosif, să dezvelească 
împreună bustul, turnat în bronzul recunoştinţei, al ctitorului de şcoală superioară electrotehnică 
românească, Prof. Dragomir Hurmuzescu. Momentul dezvelirii a fost unul deosebit de înălţător; 
elementul “surpriză” aducându-şi din plin aportul său emoţional la bucuria şi mândria trăite atunci de 
colegi şi întreaga asistenţă. Pe lateralul soclului se putea citi pe o plăcuţă: “Dezvelită, la 5 iunie 2010, 
de Promoţia 1965”. La ceremonia dezvelirii a fost invitat şi a participat şi autorul lucrării: sculptorul 
Mircea Stefănescu, un artist tânăr şi talentat, în plină afirmare şi consacrare, despre care, cu siguranţă, 
se va mai auzi şi se va mai vorbi. 
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A urmat imediat o altă “surpriză” mai mică: plantarea unui brad în spatele soclului statuii 
dezvelite, pentru a o “străjui” în decursul anilor ce vor urma! Pe borna din apropiere, montată cu acest 
prilej,  se putea, de asemenea, citi: ”Plantat, la 5 iunie 2010, de Promoţia 1965”. Cele două momente 
surpriză au fost “reţinute” digital, pentru a fi revăzute pe mai departe, când “amintrile-n trecut or să ne 
cheme”... 

 
A urmat, la 10,30, tradiţionalul Apel şi Curs Festiv al Promoţiei 1965, în noua şi moderna aulă 

“Dragomir Hurmuzescu”, ornată cu banerele Revederii 45 şi Centenarului, cum şi cu bustul în ghips al 
lui Dragomir Hurmuzescu, după care s-a făcut turnarea acestuia în bronz. 

 

 
Pentru început, Gaudeamus igitur a răsunat din toate piepturile cu aceiaşi emoţie cunoscută şi 

abia stăpânită.  
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Deoarece, dintre profesorii comuni ai celor două secţii, Dl. Prof. dr. Alfred Braier, motivat, n-a 
putut  să răspundă  invitaţiei noastre, încredinţarea susţinerii Apelului s-a îndreptat spre Dl. Prof.dr. 
Leopold Sebastian, pentru Secţia Electromecanică şi Dl. Prof. dr. Dumitru Ivas, pentru Secţia 
Electroenergetică, care s-au arătat onoraţi de misiunea primită. 

 

 
Dar, înainte de Apel, a urmat o altă “surpriză”(!), de data asta din partea Decanului, care, într-o 

impecabilă manieră academică, a felicitat încăodată inginerii Promoţiei 1965 pentru statornicul lor 
ataşament faţă de facultate şi pentru sprijinul substanţial adus organizării şi sărbătoririi Centenarului. 

 In semn de respect şi preţuire, Dl. Decan, Prof.dr.ing. Alexandru Sălceanu, a înmânat în 
“avanpremieră” Diploma şi Medalia aniversară « 100 de ani de învăţământ superior electrotehnic 
în România » , personalizate, fiecărui participant al promoţiei la Revederea 45, fapt, pe cât de 
surprinzător, pe atât de onorant pentru o promoţie de ingineri electrotehnicieni care timp de patru 
decenii s-a aflat în avanposturile asigurării energiei electrice necesară dezvoltării. De o asemenea 
cinste s-au bucurat până acum doar cei 4 şefi ai Promoţiei 2010 – Promoţia Centenarului -, la 
Festivitatea de absolvire din 17 mai 2010, considerată « prologul » Centenarului Electro. 

   Trecut-au anii : şi-n toţi câţi ei au fost 
   Mai buni, mai duri, cu viaţa lor deplină, 
   Ingineriei noastre i-am dat rost 
   Şi-am împlinit-o-n fapte de Lumină! 
La Apel au răspuns « Prezent ! » doar 57 de colegi, din toate cele 8 grupe de studii, fiind o 

prezenţă acceptabilă şi majoritară, date fiind circumstanţele cunoscute, în special, cele de starea 
sănătăţii. Cei prezenţi, în cuvântul lor, cu mândrie, au adus elogii profesorilor şi facultăţii care i-a 
format şi, având ştafeta muncii predată, au vorbit, cu laudă, mai mult despre copiii şi nepoţii lor şi au 
promis « solemn » să nu lipsească de la următoarea revedere. 

Cum era, într-un fel, de aşteptat, cele mai multe şi mai regretate absenţe s-au înregistrat în 
rândul foştilor dascăli invitaţi, din aceleaşi motive privind starea sănătăţii lor, asfel încât, n-au onorat, 
în plus, invitaţia noastră decât D-na Conf.dr.ing. Florentina Trifan şi Dl. Prof.dr.ing. Eugen Balaban, 
cărora le mulţumim şi pe această cale.    

Cursul Festiv ţinut de Dl. Prof.dr.ing. Leopold Sebastian s-a dovedit şi de această dată o 
« pilduitoare lecţie de viaţă », trecută prin « filtrul » academic al senectuţii celor 87 de ani ai vieţii 
domniei sale. I-am mulţumit atunci şi-i mulţumim şi-acum, urându-i să se bucure în continuare de 
neuitarea doctoranzilor şi numeroşilor săi discipoli în domeniul de vârf al automatizărilor electrice, al 
cărui recunoscut magistru a fost. La finalul Cursului a urmat, firesc, o cupă de şampanie pe care am 
savurat-o cu toţii, cu bucuria acestui desebit moment emoţionant. 

   Trecut-au anii : recunoştinţa-i vie 
   Pentru ai noştri dascăli care ne-au format ; 
   Ei ne-au tot sporit a minţii bogăţie, 
   Făcând din fiecare un Om Adevărat ! 
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Seara, tot la Casa Universitarilor, a urmat Agapa Jubileului 45, care s-a desfăşurat în aceiaşi 
distinctă ambianţă de regăsire colegială, cararacteristică întâlnirilor anterioare şi, totuşi, de fiecare dată 
cu câte ceva în plus şi care şi-a dovedit, din nou, capacitatea ei generoasă de « reîncărcare a 
bateriilor » până la proxima revedere.  

De data aceasta, la agapa colegială, fiind o manifestare înscrisă şi în Programul Centenarului, 
s-a toastat, la tăierea tortului festiv,  şi pentru importantul Jubileu din viaţa facultăţii noastre : 

   Trecut-au anii : sosi şi Centenarul, 
   Pentru Facultate, acum, Mulţi Ani Trăiască ! 
   Intru cinstirea-i, să ridicăm paharul, 
   Lumina ei, prin ani, etern să dăinuiască ! 
In ultima zi a Revederii 45, duminică, 6 iunie, aşa cum s-a împământenit la ultimile revederi, 

s-a săvârşit, de această dată la Mănăstirea Hlincea, monument istoric de la 1591, o slujbă de pomenire 
pentru cei 42 de profesori şi cei 37 de colegi, plecaţi dintre noi, prea devreme şi parcă nedrept, spre 
tărâmurile Veşniciei.  In semn de adâncă preţuire, slujba prea cucernicilor părinţi ai mănăstirii a fost 
una înălţătoare, destinată eroilor neamului; aceştia rostind numele întregi ale celor pomeniţi. 

Am aprins cu toţii o lumânare întru veşnica lor pomenire... 
Revederea 45 s-a încheiat cu o masă de prânz la Cavalerul Medieval, o nouă şi atrăgătoare 

locaţie ieşeană, unde am fost primiţi în Sala Tronului cu  ceremonialul şi fastul cuvenit “cavalerilor de 
altă dată”şi unde tortul aniversar al celor 45 de ani de la absolvire a fost tăiat “cu spada”, într-un 
entuziasm general. Cafeaua de despărţire s-a servit sus, pe crenelurile Castelului, unde ne-am luat 
rămas bun de la colegii care urmau să plece spre localităţile de reşedinţă, fiind cu toţii emoţionaţi şi 
marcaţi de aceste clipe care au sosit cam prea repede... 

 
 Sub semnul de Lumină al Centenarului Facultăţii, rămân în urmă clipele minunate ale 

Revederii 45, ce vor reverbera multă vreme în sufletele colegilor care au participat... 
Sub acelaşi distinct semn aniversar, rămâne, în urma Promoţiei 1965, pe soclul lui, din faţa 

Facultăţii de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată, cum se numeşte acum, bustul 
turnat în bronzul recunoştinţei al celui ce a fondat, acum 100 de ani, la Iaşi şi pentru prima dată în 
România, prima şcoală de învăţământ superior electrotehnic, Dragomir Hurmuzescu ! Felicitări 
colegilor participanţi pentru contribuţia lor la această reuşită şi, îndeosebi, colegilor: Klaus Mieskes, 
Gh. Socoliuc, Adrian Gagea şi Sandy Gantz, pentru susţinerea acestei iniţiative de suflet. 

La mulţi ani, dragă Facultate centenară ! 
 Trecut-au anii: şi-n cei ce-or să mai vină, 
 In şirul lor năvalnic şi necontenit, 
 Vom păstra mereu iubirea de Lumină 
 Şi-n suflet Facultatea, ce ne-a inginerit ! 
 
La bunăvederea următoarei întâlniri: Revederea 46 ! 
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ÎNTÂLNIREA DE 25 DE ANI A PROMOŢIEI 1985                     

A FACULTĂŢII DE ELECTROTEHNICĂ 
  

“Nu spun că a fost un noroc că ne-am cunoscut. 
Spun numai că a fost o minune.” 

Nichita Stănescu   
 
 
 
 
 
Georgel Paicu 
 

Eu cred că graiul sufletelor este asemănător unei muzici. Cum altfel se poate explica faptul că în 
momente de rezonanţă afectivă sufletele ajung să vibreze şi să-şi amplifice trăirile cu atâta intensitate? 
Ca şi muzica, comunicarea sufletelor stă sub semnul unei vraje, care se percepe şi nu se explică. 

Mă gândesc acum la cele trei zile minunate ale întâlnirii de 25 de ani a promoţiei 1985 a 
Facultăţii de Electrotehnică şi încerc să redau în cuvinte acele trăiri care ne-au copleşit în acele zile din 
octombrie 2010. Mai uşor decât cuvintele, acea stare, doar o muzică, cu acorduri când tumultoase, 
când liniştitoare, când săgalnice şi când melancolice, poate să o sugereze.   

Încă din primăvară, colegele mele Veronica, Aurora şi Luminiţa, au stârnit plăcuta nelinişte a 
iniţierii unei noi întâlniri cu colegii studenţiei noastre. Unii colegi, cum ar fi Dobrin, Tomiţă, Alina, 
Costel sau Ţuţu, ne telefonau întrebând când îi chemăm la Iaşi. Nerăbdarea era mare, aşa că am stabilit 
Cartierul General în Laboratorul UEE (Utilizările Energiei Electrice) al facultăţii. Am hotărât să 
facem şi “muncă de teren” aşa că de fiecare dată poposeam la un alt local pentru a testa dacă 
“atmosfera” se ridică la pretenţiile pentru banchetul întâlnirii. Retrăiam amintiri şi deveneam colegii 
de altădată. Îmi amintesc că la “Oscar”, pe strada Lascăr Catargi, am comandat fiecare câte o porţie 
din alt produs din cele din meniu. Nu ştiam decât vag forma de prezentare, de aceea izbucneam în 
hohote râs de fiecare dată când unui coleg îi venea comanda, căci porţiile erau imense.  Am împărţit 
astfel papanaşii, salata exotică, para cu ciocolată sau profiterolul şi le-am savurat cu toţii. 

Am ales şi iar am ales în felul acesta localul, de prin martie, până prin luna mai. Ne-am decis 
pentru Restaurantul Panoramic – ceea ce s-a dovedit, în final, a fi o alegere bună.  

Am stabilit întâlnirea promoţiei pentru trei zile: vineri, sâmbătă şi duminică - 15, 16 şi 17 
octombrie - şi am trimis colegilor invitaţii personalizate, care sunau cam aşa:  

Dragă colegă, drag coleg, 
Iată au trecut 5 ani de la ultima noastră întâlnire când bucuria revederii ne-a 

umplut inimile.  
Dorim şi acum să retrăim împreună parfumul vremurilor trecute, de a reîntâlni vechi prieteni, 

colegi sau colege, precum şi pe acei profesori care au fost ca nişte zei pentru noi.   
Studenţia a însemnat anii tinereţii noastre şi credem că au fost anii cei mai frumoşi. Avem 

acum şansa de a retrăi din bucuriile de atunci. O şansă de a ne delecta sufletul, de a ne lăsa 
copleşiţi de sentimente, de amintiri. E o ocazie atât de rară în lumea pragmatică de azi. 

Bucuria revederii va fi cu atât mai mare cu cât ne vom aduna mai mulţi din personajele de 
odinioară: studenţi şi profesori. Poate că unii dintre noi traversează o perioadă mai grea, dar îi 
rugăm să nu uite  că sentimentul de colegialitate se întăreşte în timp ca vinul de viţă nobilă. 
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La întâlnirea de 10 ani am fugit ca nişte copii  plini de emoţie unii în braţele altora în Sala 
Paşilor (unde am dat admiterea) şi ne-am prezentat primele realizări în fastuoasa Aulă a 
Universităţii Tehnice.  

La întâlnirea de 20 de ani ne-am adunat în clădirea Rectoratului - Corpul T, unde am avut 
primele ore ca studenţi. Nu vom uita veselia de atunci, îmbrăţişările … chipurile plăcut surprinse 
de schimbările în aspectul fizic al celorlalţi. Chipurile ne erau schimbate, dar candoarea era aceeaşi, 
ca în studenţie.  

Acum, la 25 de ani de la absolvire, ne vom întâlni în clădirea Facultăţii de Electrotehnică, 
mai ales că în acest an se împlinesc 100 de ani de învăţământ electrotehnic la Iaşi şi în România. 
Întâlnirea promoţiei noastre se află înscrisă în calendarul manifestărilor dedicate acestui moment 
aniversar. În noua sală de conferinţe “Dragomir Hurmuzescu” ne vom întâlni cu foştii profesori.  

Banchetul festiv ne va aduna pentru a ciocni un păhărel, pentru a dansa, pentru a cânta, 
pentru a povesti… Restaurantul “Panoramic”, de la Hotel Unirea, etajul 13, ne va oferi o 
privelişte unică asupra oraşului. 

A doua zi, ne vom întâlni în parcul Copou, pentru a reînvia din amintirile dragi ale 
studenţiei.  

În perioada întâlnirii promoţiei întreg oraşul va fi în haine de sărbătoare. „Sărbătorile 
Iaşului” prilejuite de ziua Cuvioasei Parascheva vor însemna evenimente tradiţionale: concerte, 
focuri de artificii, festivalul Berii, târgurile meşteşugarilor, iar pe 17 octombrie va avea loc 
inaugurarea vechii mănăstirii Golia – proaspăt renovată. Toate acestea, alături de evenimentele 
legate de întâlnire, vor întregi un program amplu şi de neuitat. 

 Vă aşteptăm cu drag! 
Comitetul de organizare: 

Georgel Paicu, Veronica Coman, Aurora  Frunză,  
Luminiţa Dumitrescu, Neculai Dobrin, Mariana Popescu  

   Am adăugat, în semn de plăcute aduceri aminte, câteva fotografii de la întâlnirea de 20 de ani, 
desfăşurată timp de trei zile în locuri precum Sala EN311 (corp Energetică), Sala de Conferinţe a UTI, 
Restaurantul “Ciuperca” Ciric şi Complexul „Vânătorul” din Copou. 

 Menţionez că întânirea de 20 de ani au făcut obiectul unui articol amplu apărut în Buletinul 
SETIS nr. 5 (III)/ ian.-iun. 2005. Poate pentru căldura evocării, acest articol a fost selectat pentru 
editare în volumul jubiliar “Centenarul învăţământului superior electrotehnic la Iaşi” (volumul 2: „Pe 
suişul unui veac”), apărut în octombrie 2010. 
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Imagini de la întâlnirea de 20 de ani a promoţiei 1985 a Facultăţii de Electrotehnică 

  
Afişul întâlnirii de 25 de ani a promoţiei 1985  

Iaşul în luna octombrie îşi croieşte haine de sărbătoare. Copacii îşi îmbracă acoperământul în 
frunze multicolore, iar străzile îşi schimbă înfăţişarea. Peste tot îşi fac apariţia tonete sau tarabe ale 
meşteşugarilor, ale negustorilor de obiecte diverse, ale vânzătorilor de vată de zahăr, turtă dulce, 
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kurtos kalacs, cremvuşti sau mici, ale berarilor care oferă, la halbe, bere de diferite mărci. Apar 
camioanele încărcate cu carusele, bărci sau maşinuţe pentru a le instala în parcuri temporare de 
distracţii, sau cu schele metalice pentru a încropi scene pe care artişti sau formaţii pop vor evolua în 
spectacole ţinute în aer liber.     

La mijlocul lunii octombrie oraşul este în fierbere. Uneori chiar şi un milion de oameni vin să 
asiste la tot felul de evenimente, dintre care cel mai important este ziua Cuvioasei Parascheva.   

Până în acest an, întâlnirile promoţiei noastre se desfăşurau la începutul verii, în luna iunie, 
când teii Copoului învăluiau în parfum oraşul studenţiei noastre. De data aceasta, am decis ca 
sărbătoarea promoţiei să se desfăşoare odată cu Zilele Sărbătorilor Iaşului, sub semnul bogăţiei 
cromatice a crizantemelor de toamnă.  

Cu nerăbdarea revederii, dar şi cu teama că încă nu vom finaliza pregătirile, iată zilele întâlnirii 
au sosit. Colegii au început să vină încă de vineri seara. Cartierul general (laboratorul UEE) s-a 
transformat, devenind de nerecunoscut. La aceasta a contribuit şi colegul meu de birou, Dorin 
Lucache, care ştiind de evenimentul ce se apropia, a comandat realizarea urgentă a unui dulap nou de 
laborator pentru a acoperi locul din perete unde de curând se dezafectase o uşă. 

Mesele erau încărcate cu o 
sumedenie de “lucrări de laborator”. 
Colegii veneau după un drum lung, iar 
cei de aici erau dornici să-i primească 
cu toată ospitalitatea moldovenească, 
ce este la loc de cinste. Colegele mele 
Veronica şi Aurora au asigurat 
“logistica” laboratorului cu produse de 
patiserie şi cofetărie, iar preparatele 
tradiţionale au venit de la firma VIDU 
SRL prin colega noastră Alina Vidu. 
Ceilalţi colegi au contribuit fiecare la 
“baza materială“ a laboratorului: Ţuţu 
cu cabernet de Panciu, Dobrin cu 
vişinata din cămara proprie, Cernat cu 
prunata de Văleni – nu mai vorbesc de 
alte „aparate de laborator” de 

Î

Bucuria reveder
a fost mai ceva ca în st

Pe la miezul no
de laborator, la un gr
savoarea zonei sale: C
Bucovina, Florin Flore
în pahare ţuica de Văle
şi renumiţii covrigi de 

A doua zi, sâm
facultatea, cu profesor
aici din trei motive: îm

Crizanteme mul
insigne aniversare, îm
intervenite, întâlniri î
descătuşate, candoare,
pupături, faze nostime 
n laboratorul UEE
Buletinul SETIS  nr. 15-16 (VIII) / ian. – dec. 2010 

provenienţă occidentală.   

ii a fost mare, şi cu toate că nu ne-am văzut de mult, colaborarea în „laborator” 
udenţie.   
pţii ne-am desprins cu greu unii de alţii. Pe la pensiuni s-au continuat lucrările 
ătar, până spre dimineaţa. Organizarea s-a făcut din vreme, fiecare aducând 
ostel Buta a pus în bagajul pentru Iaşi carnea ecologică crescută pe pajiştile din 
a a uns grătarul cu slana ardelenească adusă de la Târgu Mureş, Cernat a picurat 
ni, iar Zamfir a adus pâinea de la grupul de firme Boromir (unde este director) 

Buzău.   

bătă dimineaţa, clădirea corpului E a devenit locul reîntâlnirii colegilor cu 
ii şi cu ei înşişi.  Aşa cum spunea Neculai Ţuţuianu (Tuţu, pentru noi): “Sunt 
i era dor de Iaşi, îmi era dor de voi şi îmi era dor de mine ca student.”  

ticolore, poze, pupături, eşarfe cu sigla promoţiei şi sigla aniversară a facultăţii, 
brăţişări, ecusoane personalizate, chipuri plăcut surprinse de schimbările 

ntre vechi prieteni, simpatii reciproce neşterse de trecerea timpului, râsete 
 lume din ce în ce mai multă, filmări, alte poze, holul facultăţii plin, iarăşi 
împărtăşite, multe amintiri.  
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Au venit şi profesorii noştri: dl. Petru Leonte, dl. Alecsandru Simion, dl. Adrian Homutescu, dl. 
Traian Balan, dl. Iosif Olah şi dl. Gh. Condurache. Iarăşi poze, amintiri, evocări de realizări 
profesionale şi personale, felicitări, schimburi de impresii. 

După mai bine de două ore, cu greu ne-am oprit din derularea de amintiri pentru a intra în Aula 
„Dragomir Hurmuzescu”. Urma partea festivă a întâlnirii. 

  
   Insigne aniversare ale  facultăţii     Eşarfa cu sigla aniversară a facultăţii şi sigla promoţiei 1985 

Înainte de zilele întâlnirii, la arhiva Rectoratului UTI, am scanat pozele tuturor colegilor de pe 
cotorul diplomelor de inginer. Erau pozele noastre din 1985, deci de la absolvire. Pe vremuri, 
ştampilele se puneau cu mult simţ de răspundere – judecând după excesul de tuş albastru de pe poze. 
Pentru momentul întâlnirii, am realizat un album al promoţiei şi - pentru fiecare coleg - un ecuson 
personalizat, folosind aceste poze.  

 
Coperta albumului promoţiei 1985 
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Albumul promoţiei 

(editat în bună parte color) 
cuprindea, la început, o 
grupare a tuturor chipurilor 
noastre, sub semnul titlului 
”Noi la 25 de ani” (imaginea 
alăturată).  

Impactul acestor 
fotografii asupra colegilor a 
fost de surpriză şi emoţie: 
“Ce tineri eram!”, “Ce 
inocenţi eram”, Ce frumoşi 
am fost şi …suntem încă!”. 

În album, după o 
prezentare a tradiţiilor 
facultăţii, realizată de 
decanul facultăţii, dl. 
profesor universitar dr. ing. 
Alexandru Sălceanu, şi după 
o prezentare a Universităţii 
Tehnice “Gh. Asachi”, 
urmează o parte consistentă 
de peste 70 de pagini (în 
format A4), denumită „Colaj 
de amintiri … Noi la 25 de 
ani!”  

Într-adevăr, 25 de ani 
are dublă semnificaţie: este 
vârsta noastră la absolvire, 
dar şi anii promoţiei noastre. 
Copiii multora dintre noi au 
acum vârsta noastră de 
atunci. Poate de aceea ne 
vedem – pe cei de atunci, 
prin imaginea copiilor noştri 
de azi.  

Selecţia materialelor incluse în albumul promoţiei i-a aparţinut colegei noastre Aurora Frunză 
(Strîmtu). Au fost incluse: foaia volantă de la cursul festiv din 1985 (descoperită recent printr-o 
întâmplare norocoasă), pliantul de la sfârşit de facultate, povestiri din facultate scrise de Nicu Dobrin, 
“Amintiri, amintiri” scrise de Ţuţu, colaje de fotografii din studenţie sub titluri ca: Începuturi, Cu 
autobuzul 27, În amfiteatre, Serviciu la cantină, Pe terenul de minifotbal din Codrescu, La practica 
agricolă, Chiul de la ore, Viaţă de artist, Prin lume, Petreceri, Excursii, Familiştii, Buni prieteni, 
Armata fetelor, Curs festiv 1985. 

Un medalion biografic dedicat profesorului Traian Giosan, care a ţinut cursul festiv în 1985, 
evocările întâlnirilor de 10 şi de 20 de ani ale promoţiei, precum şi cugetări aparţinând lui Albert 
Einstein, Antoine de Saint-Exupery şi Octavian Paler – întregesc conţinutul albumului. 

Trebuie să spunem că promoţia noastră are o siglă specială şi unică.  Concepută în căminul E4, 
în nopţile friguroase ale iernii lui 1985, la lumină de lumânare (căci energia electrică era tăiată de la 
ora 10 seara), sigla  conţine mai multe simboluri: cercul - simbolul perfecţiunii, triunghiul - simbolul 
stabilităţii, pătratul - simbolul cuprinderii şi al indestructibilităţii. Triunghiul şi cercul (incluse în 
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pătrat) formează o clepsidră marcând timpul trecut şi viitorul, dar şi 
trăinicia relaţiilor noastre în timp.  Legătura cu domeniul electric s-a 
realizat prin simbolul conexiunilor stea şi triunghi ale înfăşurărilor 
electrice, prin săgeţile frânte - simbolizând puterea energiei electrice şi 
prin torţa aprinsă – simbolul puterii cunoaşterii.   

La cursul festiv din 1985, insigne cu această siglă, realizate din 
aluminiu gravat prin procedee fotografice, ne împodobeau hainele festive. 
De atunci, la fiecare întâlnire a promoţiei noastre, pe ecusoane, broşuri 
sau afişe am menţinut această siglă.   

Revenind la momentul întâlnirii de 25 de ani, după intonarea 
imnului Gaudeamus, ne-am amintit în tăcere timp de un minut de cei 
plecaţi dintre noi, colegi şi profesori, cei mai mulţi mult prea tineri şi cu 
toţii cu totul deosebiţi sufleteşte. 

 

Întâlnirea festivă în Aula “Dragomir Hurmuzescu

Domnul decan, profesor universitar Alexandru Sălceanu, a făcut o e
vechi ale facultăţii şi a personalităţilor pe care s-au clădit cei 100 de ani d
electrotehnic din România, la Iaşi. 

A urmat o prezentare a unui film realizat de colega noastră Ma
privind momentele studenţiei noastre. Filmul conţinea colaje de fotografii p
Imagini de la cursuri, laboratoare, practică productivă, cantină, excursii, p
Armonia sau grupul Divertis, de la serbările Pomului de Iarnă a Facult
interzis a se numi Pomul de Crăciun), prin parcuri sau prin oraş, iarna, prim
timpul chiulului de la ore, de la restanţe, etc.  

Fondul muzical a fost bine gândit, dinamic la început (pe muzică po
caldă, melancolică, spre final. Filmul a produs încântare şi emoţie. 
Insigna realizată în 1985
c. 2010 67

 
” 

vocare caldă a promoţiilor 
e istorie ai învăţământului 

riana Popescu (Bîrgăuanu) 
e un fond muzical adecvat. 
etreceri, imagini cu corala 
ăţii de Electrotehnică (era 
ăvara, vara sau toamna, din 

p-rock), urmat de o muzică 
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Chipuri emoţionate şi încântate 

Am continuat cu o prezentare PowerPoint denumită “Locuri de azi ale studenţiei noastre de 
ieri”, în care se arătă aspectul actual al locurilor foarte frecventate de noi în studenţie. Au trezit 
amintiri plăcute imaginile căminelor E3 şi E4, cantina Codrescu, amfiteatrele P6, P7 sau P9, 
amfiteatrul E1, laboratoarele vechi ale facultăţii, biblioteca Eminescu, locul unde era terasa Sărăriei 
(„Zoiosu”), terenul de minifotbal, parcul Copou, ş.a. 

          

A urmat momentul citirii cataloagelor la cele patru grupe. Profesorii participanţi au citit 
prezenţa la câte o grupă, cu care au avut legături mai strânse: dl. profesor Petru Leonte la grupa 
Aparate electrice, dl. profesor Al. Simion la Maşini electrice, dl. profesor Iosif Olah la Acţionări 
electrice, iar dl. profesor Gh. Condurache la Utilizări electrice. S-a dorit de data aceasta, ca pe lângă o 
foarte scurtă prezentare, fiecare coleg să amintească o secvenţă din acele vremuri. S-a instituit şi un 
premiu pentru câştigătorul cu amintirea cea mai grozavă. 

Mariana Popescu (Bîrgăuanu) îşi amintea de restanţele la desen tehnic din anul I, care se dădeau 
în corpul T. După restanţe, Bahluiul purta în chip de bărcuţe o puzderie de planşete. Cei care le-au 
păstrat le-au folosit în iarna următoare, în Grădina Botanică sau pe dealul Şorogarilor, pe post de 
săniuţe.  

Desenul tehnic a fost o spaimă pentru noi în anul I. Îmi amintesc şi eu că la prima oră am aflat 
regula de bază în desenul tehnic, spusă de dl. profesor Gaba: „Tovarăşu’ student, niciodată nu se bate 
piuneza cu teul!” 

Vremurile studenţiei erau grele. Cea mai bună mâncare a studentului erau cartofii prăjiţi, pe care 
îi pregăteam pe reşouri clandestine, în cămin. Controalele erau drastice şi se lăsau cu confiscarea 
aparatelor. Gigi Coja a povestit cum la un control inopinat, instinctiv a aruncat pe geam reşoul încins 
cu tot cu cratiţă. Zăpada era mare şi obiectele s-au afundat în ea până nu s-au mai zărit. Doar mirosul 
trăda existenţa a ceva prohibit. 
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Au fost amintite multe întâmplări din studenţie, cum ar fi cea legată de cel mai matinal examen 
(la ora cinci dimineaţa, cu dl. profesor Leonte), faze demne de cascadorii râsului desfăşurate la 
laboratoarele şi examenele de maşini electrice, întâmplări picante povestite în pauze de profesorul 
Giosan, soluţii „inginereşti” la unele proiecte la care profesorii se blocau şi nu puteau spune decât   
„N-am mai văzut aşa ceva!” 

Premiul concursului, un album superb cu oraşul Iaşi, personalizat pentru câştigător, a revenit lui 
Costel Buta, care a povestit întâmplarea: “Era iarnă. În căminul E4, la etajul unu, camera mea – 33 - 
era alături de camera 32 a băcăuanilor de la Electronică, care aveau o situaţie materială mult mai bună 
decât a noastră. Ei aveau pe geam, puse la rece, tot felul de bunătăţi aduse de acasă: cârnaţi, şuncă, şi 
altele. Şi cum seară de seară, noi mâncam numai cartofi, nu mai puteam. Eu, cu Ene, cu Cernat, ne 
spuneam că dacă vom mânca numai cartofi ne prostim. Ca să ne încurajăm, zicem: «hai să luăm de la 
băieţi că sunt prietenii noştri până la urmă, am făcut armata împreună».  Am luat o mătură, am legat un 
cuţit la capăt, Ene a tăiat de aicea sfoara cu care era legat un pachet, iar eu m-am dus sub geam cu 
braţele pregătite şi … a căzut ceva. Era o găină întreagă, îngheţată. Am pus-o la fiert, apoi am prăjit-o 
şi pe la cinci dimineaţa era terminată de tot. Am strâns oasele şi le-am pus în aceeaşi pungă, jos sub 
geam. A doua zi dimineaţa îi auzeam cum se certau: “Nu ţi-am spus eu? Ai văzut că nu ai legat bine 
pachetele? Uite a căzut găina şi au mâncat-o câinii. De acum, numai eu leg pachetele!” 

Dl profesor Adrian Homutescu, a fost plăcut impresionat de 
invitaţia făcută, mai ales că la pensie asemenea invitaţii primeşte rar. 
“Domnilor bărbaţi, doamnelor, poate soţiile unora nu mă cunosc. În 
anul patru am făcut cu domnii bărbaţi un curs de maşini termice care 
le-a folosit mai mult sau mai puţin. Să vă spun drept, m-am uitat pe 
notele de atunci: unul singur a avut şase. Marea majoritate, din 100 
de bărbaţi, aveau note de nouă şi zece, semn că le plăcea profesorul - 
mă gândesc eu.” 

„Această întâlnire îmi aduce aminte că eu am urmat Facultatea 
de Electrotehnică acum 50 de ani. Asta înseamnă că   s-ar cuveni să 
pomenesc nişte nume de profesori pe care  i-am avut şi care au pus 
bazele facultăţii: profesorul Vasile Petrescu - la măsurări electrice, 
profesorul Gh. Vasiliu – la bazele electrotehnicii, profesorul Nicolae 
Boţan – la acţionări electrice, profesorul Gaiginschi - la maşini 
termice, profesorul Mangeron – la partea de matematici speciale, şi 
lista poate continua. Aceşti iluştri profesori au avut grijă să lase în 
urmă o generaţie de profesori, care mi-au fost colegi, dintre care 
amintesc: profesorul Mihai Creţu, fost decan şi rector, profesorul 
Mihai Lucanu, fost decan, profesorul Ilie Popescu – de la 
Electrotehnică generală, şi mulţi alţii, pe la alte facultăţi din Institut. În u
conduc acum facultatea şi pentru care am toată admiraţia. Ştiu ce efort
peste o săptămână festivităţile de aniversare a 100 de ani ale facultăţii.”  

D

„Spuneam că fac 50 de ani de la terminarea facultăţii. La liceu
suntem toţi mai puţini. Nu pot să dau sfaturi cât de des să vă întâlniţi de 
cu o mică glumă:  

«În trenul spre Iaşi, într-un compartiment era un bătrânel. El intr
mai tinere, care-l întreabă: 
- Da’ dumneata unde mergi? 
- Merg spre Iaşi, la întâlnirea de 50 de ani de la terminarea facultăţii. N
- Şi … veniţi mulţi? 
- Nu ştiu, că de vreo trei ani încoace vin singur la întâlnirea asta.» 

Deci, vă sfătuiesc că atâta vreme cât puteţi, e bine să vă întâlniţi c
l profesor C.A.Homutescu 
dec. 2010 69

rma lor vin alţi profesori, care 
uri au depus ca să organizeze 

 ne întâlnim în fiecare an şi 
acum, dar îmi permit să închei 

ă în discuţie cu nişte doamne 

e întâlnim anual. 

ât mai des.” 
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Dl. profesor Traian Balan a evocat personalitatea regretatului profesor Giosan, cel pomenit de 
multe ori de noi. “Era un om cu spirit cotat mai ciudat, dar ceea ce el gândea era departe de ceea ce se 
credea. Ca amintire, şi astăzi râd când mi-aduc aminte că la o şedinţă de învăţământ ideologic de 
partid se ridică domnia-sa şi zice: „Auziţi, dragi tovarăşi, ce-au putut să spună Europa Liberă şi Vocea 
Americii aseară despre politica noastră!” Noi toţi ne-am făcut mici, să intrăm sub mese – nu alta! 
Ştiam, pentru că auzisem şi noi, dar să ai curajul să spui în vremurile acelea, era o adevărată nebunie. 
El era cunoscut ca mai atipic şi i se iertau treburile astea.” 

Dl. Balan a continuat: “Aseară am citit lista absolvenţilor 
promoţiei. Că anul dumneavoastră a fost foarte bun nu este o noutate. 
Uitaţi-vă şi dumneavoastră la locul de muncă al colegilor: din Noua 
Zeelendă şi până în Alaska, trecând prin Congo, Israel, Germania, 
Italia şi România. Şi prin Statele Unite sau Canada. Şi toţi lucrează în 
meserie; fac faţă. Deci din Noua Zeelandă (Ionuţ Tuleaşcă, n.a.), 
până în Alaska (Cătălin Nestor, n.a.) - şi oricine aude asta se 
minunează.” 

„Mă uitam la pozele dumneavoastră din studenţie: băieţii erau 
copii, dar fetele: doamne. Aşa este. Şi nu numai la seria 
dumneavoastră. E o regulă pe care am observat-o în toţi anii. Asta-mi 
aduce aminte de o vorbă franţuzească care spune: “vulpoiului bătrân 
tot îi place o puicuţă tânără, cu toate că ştie că n-o prinde”. Acum, 
privindu-vă, văd că ploile din anii ce-au urmat au schimbat băieţii, 
dar fetele au rămas aceleaşi doamne, drăguţe, ca la început.”   

După aceste momente de apreciere făcute de profesori 
colegilor - şi în mod deosebit colegelor promoţiei noastre, am ciocnit 

clăd

s-a 
stud
hot

Am

con
bun
cea

a f
stab
m-a
am 
împ
dist
Ciu

mar
con
încu
Nu 
sala
Dl profesor Traian Balan 
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Julie Mayaya 

fiecare câte o cupă de şampanie cu profesorii şi noi între noi. În faţa 
irii corpului E (sediul facultăţii) am realizat fotografii de grup, după care am revenit la taifas. 

Ne-am dezlipit unii de alţii numai la gândul că la ora 19 va avea loc marea petrecere. Banchetul 
desfăşurat la restaurantul Panoramic, din cadrul Complexului Unirea. Cunoşteam locul din 
enţie; îi spuneam “La Unirea, la 13”, deoarece pe atunci era o cofetărie selectă, la etajul 13 al 

elului Unirea. Şi atunci şi acum panorama oferită de acest loc asupra oraşului este perfectă. 

La petrecere a fost distracţie mare. Aveam doar “25 de ani”, aşa că nu ne-am 'cantonat' la mese. 
 dansat, am cântat, am povestit...  

Pentru banchet am pregătit colegilor mai multe surprize: un 
curs de karaoke, un concurs de dans cu premii atât pentru cel mai 
 dansator, cât şi pentru cea mai bună dansatoare, concursul pentru 
 mai simpatică întâmplare cu partenerul de viaţă. 

 Una dintre surprizele neaşteptate, chiar şi pentru organizatori, 
ost fiica cea mare a colegului nostru originar din Congo, dar 
ilit la noi în ţară - Richard Mayaya. Înainte de întâlnire Richard 
 întrebat dacă poate veni la banchet şi cu fetele sale. “Bucuros!” - 
răspuns. De fiecare dată, mai mulţi colegi au venit la petrecere 
reună cu copiii lor. “Vreau să vadă fiica mea cum ştim să ne 
răm noi”, spunea Alina la petrecerea de acum cinci ani de la 
perca, Ciric. 

 Înaintea concursului de karaoke, Julie Mayaya – fiica cea 
e a lui Richard, a solicitat să cânte, bineînţeles în afara 
cursului. DJ-ul nostru a găsit cu cale să ne anunţe că trebuie să-i 
rajăm pe cei care cântă, mai bine sau mai rău, şi să-i aplaudăm. 
ştia el cu cine se pune. De la primele cuvinte ale cântecului toată 
 era cucerită. O voce rafinată, cu modulaţii ample, cu schimbări 
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de registru vocal - o Tina Turner în persoană. DJ-ul, de altfel cu talent vocal, căci interpretase înainte 
câteva melodii, era în genunchi.  

Julie Mayaya a mai interpretat în cursul serii câteva piese muzicale spre deliciul auzului tuturor. 
 
Spargerea gheţei la 

concursul de karaoke a făcut-o 
dl. profesor Alecsandru Simion 
cu melodia “Drumurile noastre 
toate”, din repertoriul lui Dan 
Spătaru.  

Am urmat eu, cu piesa de 
muzică populară “Fetele lui 
tata”. Piesa a ales-o DJ-ul şi 
recunosc că s-a potrivit, căci am 
două fete minunate. Bucuria mea 
a fost că, spontan, toţi colegii    
s-au prins într-o horă. Lângă 
mine a venit Emilia, apoi Costel 
Buta şi Maricica Zamfir şi am 
cântat împreună.  

Au concurat apoi colegele 
noastre Aurora (“vocea” Irinei Loghin), Vasilica şi Mariana Drăghici (Mardare).  

Premiul concursului consta într-o cupă personalizată având inscripţia: Locul 1 – Cel mai bun 
cântăreţ de karaoke - Promoţia ETH 1985”. Greu de făcut o departajare, aşa că criteriul ales a fost 
numărul de aplauze. Câştigătoarea a fost colega noastră Vasilica Marinescu care a interpretat piesa „Ca 
la douăzeci de ani”, din repertoriul trupei Voltaj. Vasilica s-a descurcat bine şi când DJ-ul i-a pus, în 
glumă, o piesă cu textul în limba  … chineză.  

 
V
asilica Marinescu, câştigătoare a 

concursului de karaoke 
Buletinul

Scânteia a aprins o flacără în
Alecsandru Simion pe tema “Câmp
cal-putere: “Un ţigan avea o iapă” ş

 

Un duet cu greutate: Cernat şi Buta, interpreţi ai pieselor de un 
cal-putere: “Un ţigan avea o iapă” şi “Un om avu o brişcă”
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 toată legea. Costel Buta şi Cernat i-au răspuns domnului profesor 
ului învârtitor”, prin cântece cu puterea de 736 waţi, adică de un 

i „Un om avu o brişcă”. 
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Toată sala s-a alăturat cuplului Gigi şi Maricica Zamfir şi a cântat cu emoţie piesa „Puşca şi 
cureaua lată” – ca o evocare a ceea ce am fost şi încă mai suntem.  

 

 
 

“Puşca şi cureaua lată 
Ce bărbat am fost odată…” 

 
sau 

 
“Puşca şi cureaua strâmtă 
Ce bărbaţi mai suntem încă
Când umblăm după femei 
Cu colegii mei.” 
 

Tineretul nu s-a lăsat mai prejos, s-a organizat spontan, şi a răspuns interpretând cu însufleţire 
piesa “I Love Rock 'n' Roll”, din repertoriul Joan Jett & The Blackhearts.  

 
Ştefan Nestor, surorile Mayaya şi Codruţa Frunză 

Concursul de dans a pus la grea încercare 
cuplurile formate ad-hoc. Piesele muzicale alternau cu 
rapiditate, ca gen şi ca ritm. Dansatorii s-au încălzit 
bine de tot, şi de ritm şi de senzualitatea unor piese – 
aşa că la finele concursului arătau ca scăldaţi.  

 Am avut un câştigător şi o câştigătoare. În 
unanimitate cel mai bun dansator a fost ales Ţuţu.  

La categoria cea mai bună dansatoare alegerea 
era greu de făcut. Toate participantele s-au comportat 
admirabil. După o jurizare serioasă, câştigătoare a fost 
aleasă Alina. Trofeele câştigătorilor erau globuri cu 
inimioare şi imaginea unui cuplu de dansatori (imaginea 
dansatorilor lui Renoir), cu textul: „Celui mai bun 
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(bună) dansator (dansatoare) al (a) promoţiei ETH 1985 – Iaşi, 16 oct. 2010”  

 
Câştigătorii concursului de dans: Ţuţu şi Alina 

Un alt concurs a fost dedicat celei mai simpatice întâmplări cu partenerul de viaţă. Premiul era 
un ceas elveţian cu carcasă chinezească, sau poate invers: un ceas chinezesc cu carcasă elveţiană. 
Oricum, n-are importanţă, că era defect.  

Lăsând gluma la o parte, ceasul era funcţional şi mergea perfect. L-a primit Gigi Zamfir pentru 
istoria numită de noi Poezie:  

“Eram în clasa întâi. Eram tuns chel, căci m-a tuns mama până pe la 12 ani. Am ţinut serbarea 
de sfârşitul clasei întâi la Căminul Cultural din comuna mea, o comună destul de răsărită, Pogoanele.  

A venit tot satul la serbare. Învăţasem şi eu o poezie - eram premiant - şi am ieşi pe scenă, tuns 
chel, frumos, iar poezia mea se numea Poezie. N-avea nici un alt nume, decât Poezie. Am intrat pe 
scenă, m-am aplecat frumos aşa cum m-a învăţat doamna învăţătoare, şi am spus: “Poezie”. O dată. 
Am uitat toate versurile. Nu mai ştiam nimic după “Poezie”. Nu mai ştiam nimic, nimic. Toată sala 
aceea mare - erau o mulţime de oameni, poate mai mult de două sute - era cu ochii spre mine. Iar      
m-am aplecat. “Poezie” - a doua oară. Doamna învăţătoare era – săraca -  undeva în spate, spunea de 
acolo ceva.  

În rândul întâi, acolo unde stăteau şi oficialii, era Maricica – prietena mea, colega mea din clasa 
întâi, colega mea de bancă. Râdea. A râs la prima, „mă rog, nu-i nimic, râde şi ea” - gândeam eu, a râs 
şi la a doua, dar când a râs la a treia, am pus mâinile aşa în şolduri, m-am crăcănat puţin şi i-am zis 
apăsat: ”Râzi Maricica, ‘tu-ţi c... mă-ti!”. Doamna învăţătoare a venit într-o fugă, m-a tras repede de 
pe scenă, m-a băgat în culise şi mi-a tras două palme, zicându-mi: ”Tu eşti premiantul?” „Eu sunt.” – 
am răspuns spăşit. 

Maricica este şi acum prietena mea şi soţia mea de 25 de ani.”   

A fost o seară deosebită. Surprizele nu s-au oprit aici. 
Masa a avut surprizele ei culinare. Am avut şi un tort ornat 
cu 25 de lumânări.  

Dansurile de final, “el meniaito” şi “braşoveanca”, au 
încheiat o seară pe care o vom ţine minte mult timp .  

Ne-am promis ca a doua zi să ne întâlnim la ora 
două, pentru o ciorbă, la restaurantul “Vânătorul”, din 
Copou. Aşa am şi făcut. Numai că ciorba s-a transformat 
într-o masă în toată legea.  

Zâmbesc şi acum când îmi amintesc figura lui 
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Richard Mayaya copleşit în faţa unei porţii imense de tochitură moldovenească, cerând să fie ajutat. 
Sau figura lui Tomiţă, dornic, înainte de despărţire, să o facă lată.  

De acolo mulţi colegi au plecat spre casă, dar cu sufletul plin şi cu dorinţa de a ne revedea din 
nou, poate la 30 de ani de la absolvire, poate mai curând. Dar până atunci, chiar mâine, dacă ne vom 
întâlni, va fi minunat! 

 
Participanţii la întâlnirea de 25 de ani a promoţiei 1985 a Facultăţii de Electrotehnică 

În loc de concluzii, după întâlnirea de argint …  
Prietenia adevărată şi ataşamentul la promoţia noastră continuă şi peste ani. Copleşitor este 

gestul colegei noastre Valentina Horodnic (Bojoi) care, cu toate că a finalizat studiile la Braşov şi cu 
toate că în acele clipe avea - la Suceava - întâlnirea de 30 de ani de la absolvirea liceului (şi făcea parte 
dintre organizatori !!), a hotărât să participe la întâlnirea noastră de vineri seara şi la întâlnirea festivă 
din Aulă. La fel ne amintim de Costel Buta, Florin Florea sau Marian Patraşcu – absolvenţi din anul 
1986. 

Viaţa e o foaie albă pe care permanent scriem, fără să putem şterge vreodată ceva. De aceea, 
pe foaia vieţii să avem scris despre: prietenie, colegialitate, sentimente care ne-au copleşit, bucurii ale 
prezentului şi amintiri ale trecutului, despre opţiunea de a fi ceea ce ne onorează. 

Există, cu adevărat, o muzică prin care sufletele noastre comunică. Graiul sufletelor devine 
simţit când ele regăsesc o stare de veche şi dulce armonie. Şi asta numai după ce timpul a cernut ceea 
ce a emoţionat cândva, demult.      
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PROFESORUL DRAGOMIR HURMUZESCU 
  
Conf.dr.ing. Carmen Cojocaru Filipiuc 
Ing. Lili Grimberg  
 
 
 

     Profesorul şi savantul Dragomir Hurmuzescu, doctor în fizică la 
Universitatea Sorbona din Paris şi proeminentă personalitate ştiiţifică 
europeană, născut în Bucureşti la mijlocul secolului al XIX-lea, a fost 
un deschizător de drumuri pentru fizica experimentală modernă în 
lume cât şi pentru învăţământul superior aplicat şi pentru radiofonia 
din Romania. 
 Odată cu sărbătorirea a 100 de ani de învăţământ superior 
electrotehnic în Romania, la Iaşi, personalitatea sa este omagiată ca 
iniţiator, în anul 1910, al Şcolii de Electricitate Industrială în cadrul 
Facultăţii de Ştiinţe a Universităţii Iaşi, şcoală care  a constituit un 
nucleu de progres şi dezvoltare capabil să determine continuitatea în 
acest domeniu până la învăţământul electrotehnic desfăşurat astăzi în 

cadrul Universităţii Tehnice “Gheorghe Asachi”. Fiind aşadar locul şi timpul potrivit, am ales spre 
evocare câteva aspecte ale devenirii profesorului Dragomir Hurmuzescu  în contextul istoric şi 
ştiinţific al vremii, pentru a sublinia meritul său deosebit de a înţelege în mod vizionar necesitatea 
dezvoltării învăţământului superior aplicat în Romania începutului de secol şi meritul său de om al 
faptelor, care s-a dedicat punerii în operă a acestei viziuni. 

  Repere biografice 
 Dragomir Hurmuzescu s-a născut la 13 martie 1865 în Bucureşti,  într-o casă modestă de pe 
calea Dorobanţi, ca fiu al lui Martin Hurmuzescu, mic funcţionar de poştă şi al Profirei, casnică, 
mamă a trei băieţi, Dragomir fiind cel mai mare. Şcoala primară în cartier, lângă grădina Icoanei, 
Gimnaziul “ Matei Basarab” şi Liceul “Sfântul Sava” sunt şcolile urmate în Bucureşti până la 
Bacalaureatul susţinut în 1984. 
 Pentru a releva atmosfera de început al instrucţiei sale, în comparaţie cu conceptul vizionar, 
modern, pe care l-a promovat ulterior asupra învăţământului românesc este interesant de remarcat că 
din climatul sistemului didactic primar din epocă făcea parte metoda de “a învăţa cu monitor la 
semicerc” numită şi “lancastrul lui Heliade”, evocând similitudini cu descrierea din “Amintirile” lui 
I. Creangă, metodă aplicată de învăţătorul Cristache Ioachim căruia Dragomir Hurmuzescu i-a 
păstrat, de altfel, o respectuoasă amintire; acesta este modul în care, în clasele primare, conform 
propriei declaraţii, viitorul om de ştiinţă şi-a însuşit temeinic “elementele gramaticii române şi 
operaţiile aritmetice până la regula de trei şi dobândă”. 
 Inainte de a termina gimnaziul, tânărul Dragomir a primit o grea  lovitură de la viaţă când, 
prin moartea tatălui său a devenit cap de familie şi susţinător al mamei şi al fraţilor săi. Voinţa şi 
capacitatea de a învăţa i-au fost încercate şi dovedite din primul an de liceu, când a trebuit să câştige 
prin propriile forţe un loc titular în clasa de la “Sfântul Sava”; numărul de locuri fiind limitat, 
Dragomir Hurmuzescu a obţinut înscrierea provizorie la cursuri, doar în urma unei audienţe - la 
vârsta de numai 16 ani - la ministrul instrucţiunii de pe atunci, Alexandru Urechia şi a fost înscris în 
catalog definitiv abia după primul trimestru, urmare a bunelor sale rezultate la învăţătură.  
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 În toamna anului 1884 Dragomir Hurmuzescu începe cursurile Facultăţii de Ştiinţe naturale a 
Universităţii din Bucureşti, iar în 1885 este bursier la Şcoala normală superioară, secţia Ştiinţe fizice 
optănd deci pentru o carieră ştiinţifică şi didactică. În numai doi ani trece cu succes toate examenele 
aferente celor trei ani de studii universitare, susţine examenul de licenţă şi, în 1887, obţine prin 
concurs o bursă constituită din fondul Iosif Niculescu, pentru a urma studii doctorale în fizică la 
Universitatea Sorbona din Paris. Pregătirea documentelor şi a formalităţilor de plecare i-a prilejuit 
întâlnirea  cu secretarul general al Ministerului Învăţământului, la acea dată Spiru Haret, omul cel mai 
pregătit pentru a conduce şcoala românească pe drumul progresului, cu care va colabora armonios în 
anii maturităţii pentru organizarea învăţământului superior tehnic. 
 Perioada de instruire în ţară i-a fost marcată decisiv de câteva personalităţi şi împrejurări 
relevante pentru importanţa pe care atmosfera şi contactele umane o pot avea în destinul unui tânăr 
studios. Legătura de prietenie îndelungată cu profesorul Leo Levêque îi prilejuieşte familiarizarea cu 
limba şi cultura franceză, colaborarea la publicaţia pentru învăţarea şi răspândirea limbii franceze 
„Maître populaire”, precum şi accesul la revistele periodice, “La Nature” şi “L’Illustration” care 
popularizau noutăţile în domeniul electricităţii şi aplicaţiilor acesteia. Resimţind importanţa 
cunoaşterii limbilor străine de circulaţie largă în educaţia de nivel superior, Dragomir Hurmuzescu va 
lua mai târziu, ca director al Liceului Internat din Iaşi şi apoi ca secretar general în Ministerul 
Instrucţiunii publice,  măsuri decisive pentru introducerea unui sistem eficace de studiu, cu profesori 
şi pedagogi vorbitori nativi  ai limbii predate. 
 Anii de studenţie la Bucureşti au fost marcaţi de  personalitatea profesorilor renumiţi precum 
Alexe Marin la chimie şi Emaniol Bacaloglu la fizică, figuri proeminente ale perioadei de început a 
afirmării ştiinţelor experimentale în ţara noastră, odată cu înfiinţarea Universităţilor din Iaşi (1860) şi 
Bucureşti (1863). 
 Activitatea în capitala Franţei, (1887-1896) începută prin echivalarea Bacalaureatului şi 
dobândirea diplomei de licenţă la Faculatea de Ştiinţe a Universităţii Sorbona în 1890, a continuat cu 
elaborarea tezei - în laboratorul profesorului Gabriel Lippmann - şi obţinerea titlului de doctor în 
ştiinţe „avec la plus haute mention” cu lucrarea „Sur une nouvelle determination du raport v entre les 
unités électrostatiques et électromagnetiques”, susţinută la 28 aprilie 1896 şi publicată în acelaşi an 
în “Annales de l’Académie de Sciences de Paris”; aceasta constituie cea mai febrilă şi rodnică epocă 
de acumulări şi de realizări reprezentative pentru creaţia sa ştiinţifică. 
  

  
Dinamul cu patru induşi serie, 4000V, 1000rpm, 
realizat pentru experimentul aferent tezei de doctorat 

Coperta tezei de doctorat a lui D.Hurmuzescu şi 
respectiv a lui Pierre Curie, cu dedicaţie pentru 
D.Hurmuzescu 

 
 Imediat după susţinerea tezei de doctorat, în 1896, Dragomir Hurmuzescu a ales să revină în 
ţară, asumându-şi o misiune care dezvăluie un cald patriotism şi despre care spunea: „Odată împlinită 
obligaţia pentru care fusesem trimis la Paris, gândul meu s-a îndreptat către ţară, unde trebuia să 
contribui prin cunoştinţele mele la propăşirea ştiinţei şi a învăţământului public. Pentru aceasta mă 
prezentam cu un capital de cunoştinţe în domeniul fizicii, recunoscut prin buna reputaţie de care mă 
bucuram printre fizicienii de seamă. În plus, urmărisem cu atenţie mişcarea de reformă a 
învăţământului public din Franţa, ţinându-mă în curent cu aplicaţiile şi dezvoltarea crescândă a 
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industriei electricităţii. Astfel am plecat sub auspicii promiţătoare progresului ţării, dar stăpânit în 
acelaşi timp de o intimă melancolie la părăsirea vieţii şi muncii liniştite din marele şi luminatul oraş 
al lumii, Parisul”. 
 Dragomir Hurmuzescu primeşte,  la 1 octombrie 1896, postul de conferenţiar de fizico-
matematici la Facultatea de ştiinţe  din Universitatea Iaşi, la propunerea primită din partea  lui Petru 
Poni, ministru al învăţământului, el însuşi profesor la aceeaşi universitate; în februarie 1900 va  
deveni profesor titular de Gravitate, căldură  şi electricitate [1]. In paralel este numit profesor de 
fizică, iar apoi (februarie 1897) director al Liceului Internat, înfiinţat în 1895 de către ministrul Take 
Ionescu, la propunerea făcută de Spiru Haret încă din 1884. 

In Iaşi, sosit conform propriei mărturii „cu aspiraţii pozitive pentru a lucra la progresul fizicii 
româneşti”, Dragomir Hurmuzescu organizează, în noua clădire a Universităţii, în construcţie la 
venirea sa, laboratorul de fizică şi dotarea acestuia cu echipamente pentru uz didactic şi ştiinţific, 
construite în atelierul propriu (mai întâi la Liceul Internat), sau comandate prin demersuri personale 
de la firme specializate din străinătate. 

Din preocuparea de a crea o ambianţă stimulatoare,  de competenţă şi probitate profesională în 
viaţa ştiinţifică universitară, in 1901, la iniţiativa sa a fost înfiinţată Societatea de Ştiinte din Iasi, în 
care a ocupat funcţia de secretar şi al  cărei preşedinte era Petru Poni. Societatea a tipărit publicaţia 
Les Annales Scientifiques de l’Universite de Jassy, avându-l pe  Dragomir Hurmuzescu ca secretar de 
redacţie, din 1901 până în 1913, contribuid la crearea unei “adevărate înflăcărări ştiinţifice a 
centrului universitar ieşean”. 
 Timp de trei ani, 1904-1907, Dragomir Hurmuzescu îndeplineşte funcţia de secretar general 
al Ministerului Instrucţiei publice (sub guvernarea partidului conservator-democrat condus de Take 
Ionescu) funcţie pe care o acceptase având şi îndemnul profesorului Petru Poni (fost ministru în 
guvernul liberal) despre care Dragomir Hurmuzescu spunea: “nu m-a descurajat la idea că aş putea 
lucra la consolidarea şi dezvoltarea Universităţii din Iaşi....”. Este un frumos exemplu în care doi 
oameni de cultură, animaţi de acelaşi ideal nobil al dezvoltării învăţământului şi ştiinţei româneşti au 
contribuit prin funcţii administrative înalte la punerea în practică a ideilor lor progresiste, colaborând 
în mod constructiv, mai presus de opţiunea lor politică de moment. In acei ani Dragomir Hurmuzescu 
a pus bazele unui proiect de reorganizare a învăţământului liceal ştiintific, iar în Universitatea din Iaşi 
a obţinut înfiinţarea unui Atelier  de construcţii şi reparare a aparatelor de fizică, subordonat 
laboratorului de Căldura şi electricitate, din Facultatea de ştiinte. 
 Revenit la catedră se dedică visului său de iniţiere a unui învăţământ superior electrotehnic în 
Romania. Antrenând entuziasmul colegilor de specialitate din Universitate şi al unor ingineri 
profesionişti, şi determinând demersuri administrative convingătoare, acest obiectiv se realizează mai 
întâi la Iaşi, în 1910, prin înfiinţarea Şcolii de electricitate industrială urmată, în 1913 de 
transformarea acesteia în Institut Electrotehnic şi de înfiinţarea pe lângă Universitatea din Bucureşti 
a unui Institut Electrotehnic similar celui din Iasi, la care Dragomir Hurmuzescu  este numit 
director; in acelasi timp (11 aprilie 1913) este transferat ca profesor la catedra de Aplicatii ale căldurii 
şi electricitate, nou înfiinţată în Facultatea de ştiinţe a Universiăţii din Bucureşti; aici va ocupa şi 
funcţia de prorector al Universităţii (în 1919, apoi în 1937) şi decan al Facultăţii de ştiinţe din 1932 
până la pensionare , in 1937. 
 Activitatea profesională a omului de ştiinţă, profesor Dragomir Hurmuzescu a fost susţinută 
de o frumoasă viaţă de familie; în 1899 Dragomir Hurmuzescu  s-a căsătorit cu Victoria Varlam, fiica 
doctorului Ion Varlam din Iaşi, femeie inteligentă,  de o cultură remarcabilă, ea insăşi o militantă în 
activitatea de asistenţă socială, cu care a avut doi copii. 

 Elemente din activitatea ştiinţifică 
 Lucrările lui Dragomir Hurmuzescu sunt axate în mod vizibil pe direcţiile majore de interes 
şi preocupare în cercetarea ştiinţifică şi tehnică care existau în domeniul fizicii fundamentale şi al 
aplicaţiilor din acea epocă. 
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 Şcoala de fizică franceză ocupa o poziţie de frunte pe drumul progresului ştiinţific, impusă 
prin contribuţia originală a savanţilor Gabriel Lippmann (Premiul Nobel 1907), Blondlot, Gouy, 
Cornu, Mascart şi nu mai puţin prin supremaţia în matematică deţinută la acea vreme de trinitatea J. 
H. Poincaré, P. Appell şi E. Picard. Făcând parte dintre auditorii permanenţi, împreună cu un coleg de 
licenţă, Dragomir Hurmuzescu a cules şi publicat în 1892 notiţele cursului ţinut de Henri Poincaré, 
intitulat “Despre lumină şi electricitate în teoria lui Maxwell”. 
                 
 

                  
 

                   

Imagine din Atelierul  de construcţii şi reparare a 
aparatelor de fizică 

Coperta volumului “Laborator de fizică” 
al prof Dragomir Hurmuzescu 

                                             
 Existau în epocă două tendinţe importante în cercetarea ştiinţifică: cea de extindere şi 
corelare a instrumentelor matematice în vederea descrierii coerente a fenomenelor fizice cunoscute şi 
pentru a putea efectua calcule cantitative prin formule universale, ceea ce a condus la dezvoltarea 
ştiinţelor fizico-matematice; pe altă parte exista o căutare febrilă  în cadrul fizicii experimentale 
pentru lărgirea cunoaşterii unor domenii noi precum undele hertziene, razele X, radioactivitatea şi 
aplicarea lor în practică. 
 În laboratorul profesorului Gabriel Lippmann, beneficiind de atmosfera de emulaţie ştiinţifică 
şi de suportul tehnic, Dragomir Hurmuzescu îşi dovedeşte tenacitatea şi talentul creator în conceperea 
unor metode şi echipamente experimentale cât şi în abordarea teoretică a fenomenelor studiate, 
finalizând lucrări importante publicate în “Comptes Rendus de l’Academie des Sciences de Paris” şi 
în “Bulletin de la Société Française de Physique”. 

 

            
Imagini din laboratorul de fizica al prof. Dragomir Hurmuzescu, 

la Facultatea de ştiinţe din Universitatea Iaşi 
  

În domeniul magnetismului, cercetările sale se axează pe modificările mecanice şi 
chimice dobândite de corpurile supuse magnetizării; stabileşte o formulă pentru calcularea 
forţei electromotoare a unui element galvanic cu poli metalici, un pol fiind supus 
magnetizării; descoperă şi studiază magnetostricţiunea asupra unor soluţii de sare ferică, 
domeniu în care a fost un adevărat pionier; elaborează o metodă pentru determinarea 
efectului magnetizării în coroziunea acidă. 
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 În cadrul studiilor asupra radiaţiilor X, descoperite de Roetgen în 1895, împreună cu 
L. Benoist, colegul său de laborator la Sorbona, descoperă proprietăţile ionizante ale 
radiaţiilor Roetgen manifestate prin descărcarea corpurilor electrizate. 
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 O contribuţie de cea mai mare însemnătate în studiul electricităţii statice o aduce 
Hurmuzescu prin inventarea dielectrinei, un amestec de sulf şi parafină cu proprietăţi 
dielectrice înalte, recunoscută prin brevetul de invenţie eliberat în Franţa, la 9 aprilie 1894 şi 
construirea primelor electroscoape moderne (care-i poartă numele) cu cutie metalică legată la 
pământ şi izolată cu dielectrină. Casa constructoare de aparate de laborator “Alvergnat-
Chabaud” (devenită ulterior “Thureyssen”) concesionează folosirea dielectrinei şi construcţia 
electroscopului Hurmuzescu folosit apoi pe scară largă, astfel încât  Pierre şi Marie Curie au 
prezentat în aprilie 1897, în faţa Societăţii franceze de fizică primele lor lucrări asupra 
radiului folosind un electroscop Hurmuzescu. 

 

 
 
În ţară, în 1907, revenind din “apele tulburi ale politicii” întreprinde studii asupra 
radioactivităţii petrolului, în zona sondelor de extracţie Câmpina , de natură să contribuie la 
rezolvarea controversei privind originea chimică sau organică a acestuia, iar în 1908 studiază 
radioactivitatea izvoarelor minerale din Moldova. 
 Dragomir Hurmuzescu a fost unul din principalii promotori ai telegrafiei fără fir şi ai 
radiodifuziunii în România. La primul Congres de Ştiinţe din România care a avut loc la Iaşi 
propune un dispozitiv propriu de detecţie cu coheror. Sub îndrumarea sa, în 1924 şi 1925 a 
fost instalat în cadrul Institutului electrotehnic primul post de emisie radiofonică din ţară 
pentru regiunea Bucureşti şi apoi s-a constituit şi dat în folosinţă primul receptor radiofonic 
pentru audiţii publice. 

Fondator al învăţământului superior electrotehnic la Iaşi şi Bucureşti 
 Un important merit al lui Dragomir Hurmuzescu este acela de vizionar asupra dezvoltării 
impetuoase pe care  urmau să o cunoască în lume aplicaţiile electricităţii şi asupra necesităţii de a 
crea un învăţământ superior tehnic pe baze moderne, specializat pentru pregătirea inginerilor din 
acest domeniu. 
 La începutul secolului al XX-lea aplicaţiile spectaculoase ale electricităţii în iluminat, 
tracţiune, electrochimie, electrometalurgie, telegraf, telefon şi radio au creat cele mai mari activităţi 
industriale din lume. In Europa fuseseră create şcoli care au contribuit la aceste progrese şi în care 
electrotehnica se contura tot mai pregnant ca domeniu de-sine-stătător: primul Institut electrotehnic 
creat din iniţiativa profesorului Erik Gerard şi prin donaţia lui Montefiore, pe lângă Universitatea din 
Liège (Belgia), apoi cel asemănător de la Nancy (Franţa) prin donaţia lui Solvay; a urmat între 1889 
şi 1903 crearea unor institute similare pe lângă alte universităţi din Europa (Franţa, Anglia, Elveţia 
etc.) dar şi  SUA , Asia. 
 În România, în primii ani ai noului secol, şcolile superioare de ştiinţe, pe lângă pregătirea 
teoretică generală la cel mai înalt nivel posibil, erau acum chemate să realizeze o instruire 
specializată în domeniul aplicativ al fiecărei ştiinţe, pentru a răspunde cerinţelor din industria ce 
începuse să prindă fiinţă şi în ţara noastră. În acest scop, la Facultatea de ştiinţe din Iaşi, din 1905 se 
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ţineau lecţii libere privind aplicaţiile tehnice ale ştiintelor: P. Poni - Chimia petrolului, I. Simionescu 
- Geologia petrolului, A. Obregia - Chimie industrială, V. Buţureanu - Minorologie şi electrochimie, 
D. Hurmuzescu - Aplicaţiile electricităţii şi curentului alternativ. 
 

 
 

 

Programa Şcolii de Electricitate Industrială Diplomă de inginer emisă Institutul Electrotehnic al 
Universităţii Iaşi, în 1939 

  
In cei zece ani petrecuţi la Paris cât şi în cadrul întâlnirilor ştiintifice şi academice ulterioare 

Hurmuzescu a manifestat o preocupare constantă pentru cunoaşterea detaliată a modului de 
organizare a învăţământului superior aplicat în Europa, interes dovedit şi de vizita la  Institutul 
electrotehnic universitar din Lausaune unde a  fost condus de profesorul elveţian Pallay, în 1896. 
 Documentat şi animat de un spirit constructiv şi patriotic neobosit, Dragomir Hurmuzescu  
este iniţiatorul vizionar care, in 1908 propune înfiinţarea unei Şcoli de electricitate la Iaşi; propunerea 
este aprobată de consiliul Facultăţii de ştiinte la 19 iunie 1908 , de Senatul universităţii la 25 iunie 
1908 şi de Minister în 1909 când, prin adresa nr. 76.357 din 14.12.1909 se decide înfiintarea, pe 
lângă Universitatea din Iaşi, a unei Şcoli de electricitate industrială cu caracter independent.[2]. 
 La 1 noiembrie 1910 Şcoala de electricitate industrială de pe lângă Universitatea din Iaşi – 
prima unitate de învăţământ aplicat, electrotehnic din România – este inaugurată sub conducerea prof. 
Dragomir Hurmuzescu, ca director al acesteia. Condiţiile materiale necesare unui învăţământ electric 
practic, distinct şi independent fuseseră create prin strădania şi priceperea acestuia în cadrul Facultăţii 
de ştiinte a Universităţii,  astfel încât pentru cursurile şi lucrările practice ale noii Şcoli se vor utiliza 
sălile şi mijloacele experimentale existente. 
 Condiţiile de admitere exigente, prevedeau concursul la Algebră superioară, Geometrie  
analitică, Desen liniar, Fizică şi Chimie generală pentru absolvenţii de liceu (Secţiile reala şi 
modernă), absolvenţii şcolilor de artă şi meserii etc., sau înscrierea fără concurs a licenţiaţilor în 
ştiinţe fizice, matematice, deţinătorilor de diplome superioare din străinatate, dar echivalate în ţară, 
ingineri, ofiţeri de artilerie şi de geniu. 
 Programul de studii complex urma modelul de programă a învăţămâtului tehnic universitar 
din Franţa, Belgia, Elveţia, SUA, Anglia, accentul fiind plasat pe partea aplicativă şi se introducea 
pentru prima dată stagiul de practică obligatoriu în uzine electrice din ţară. 
 Nivelul de predare ridicat era asigurat de cadre didactice universitare şi de ingineri 
profesionişti de prestigiu, pentru cursurile pur tehnice: prof. Dragomir  Hurmuzescu – doctor al 
Universităţii  Sorbona – Electricitate şi Electrotehnica; prof. Petru Bogdan – doctor în fizică al 
Universităţii din Berlin – Fizico–chimice , Electrochimice şi Fizică experimentală; prof. D. Pompei – 
doctor al Universităţii Sorbona – Mecanică pură şi aplicată; prof. P. Culian – doctor al Universităţii 
Sorbona – Algebra elementară şi superioară; prof. V. Buţureanu – doctor al Universitatii  Sorbona – 
Electrometalurgie. 
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 În 1912, date fiind ” rezultatele dobândite în cursul experienţei  de doi ani de funcţionare a 
acestui învăţământ” Şcoala de electricitate se transformă în Institut electrotehnic (în baza legii 
universitare din 1912, a regulamentului stabilit  de Facultatea de ştiinţe şi a Înaltului Decret Regal nr. 
594 din 13.02.1912) având durata de şcolarizare de 3 ani cu acordarea titlului de Inginer electrician 
universitar la absolvire, iar în 1923 (urmare a Regulamentului publicat în M.O. nr. 133/1923) 
Institutul se transforma în Secţie aplicată de electrotehnică a Facultăţii de ştiinţe a Universităţii din 
Iaşi, cu durata cursurilor de 4 ani şi cu acelaşi titlu acordat absolvenţilor. 
 Secţiunile aplicate ale Facultăţii de ştiinţe, încorporând acum şi Secţia de chimie care acorda 
titlul de “inginer chimist” au fost precursoare ale viitoarei Şcoli Politehnice “Gh.Asachi” care a luat 
naştere în 1937 (conform deciziei nr. 205660/1937 de funcţionare a Şcolii Politehnice “Gh.Asachi” 
din Iaşi publicată în MO nr.284 din 8.12.1937) 
 Iată aşadar cum profesorul Dragomir  Hurmuzescu a anticipat şi a deschis drumul spre 
formarea, organizarea şi evoluţia învăţământului superior electrotehnic pentru progresul căruia a 
muncit apoi toată viaţa. 
 Într-un studiu asupra istoricului învăţământului ştiinţific de la îceputurile sale, apărut în 
Anuarul general al Universităţii din Iaşi, tipărit cu prilejul jubileului de cincizeci de ani , în 1910, 
dezvăluie din greutăţile începuturilor, scriind: “Legea actuală nu se ocupă de organizarea 
învăţământului practic şi experimental, personalul laboratoarelor n-are o situaţie lămurită, iar 
poziţionarea sa este pecară şi nesigură. Lipsa aceasta aduce un mare prejudiciu unei dezvoltări 
ştiinţifice mai puternice ... Împlinirea acestor lipsuri ar fi de cea mai mare importanţă pentru 
învăţământul nostru superior.” 
 Institutul Electrotehnic de pe lângă Universitatea din Bucureşti a început să funcţioneze în 
1913 având printre dascăli nume eminente ale ştiinţei româneşti: prof. Traian Lalescu – titularul 
cursului de algebră ; prof. Dimitrie Pompeiu – titularul cursurilor de Geometrie analitică şi de 
Mecanică ; ing. Dimitrie Leonida – titularul cursului de Aparate şi maşini electrice ; prof. Dragomir 
Hurmuzescu – titularul cursului de Electricitate generală ; asistent Ştefan Procopiu – lucrări de 
laborator de Electricitate şi magnetism. Mai târziu din corpul profesoral au făcut parte de asemenea 
E. Pangrati şi Gh. Ţiţeica la Geometrie descriptivă şi I.S. Gheorghiu la Măsuri electrice. 
 Profesorul Dragomir Hurmuzescu a insistat în permanenţă asupra legăturii cu practica a celor 
învăţate de studenţi la cursuri şi la lucrările de laborator. Astfel, în cursul anului pregătitor, studenţii 
făceau practica în ateliere de prelucrări mecanice pentru a se familiariza cu maşinile unelte precum şi 
cu tehnologiile respective. Studenţii secţiei de specializare făceau practica la centrale electrice în 
exploatare, la uzine electromecanice precum şi pe şantiere. Proiectele de diplomă erau axate pe 
probleme stringente ale României acelor ani. Putem cita câteva titluri de proiecte de diplomă după 
Buletinul Institutului Electrotehnic : Mărirea uzinei Grozăveşti cu  20000 kW pentru alimentarea 
comunelor suburbane ale municipiului Bucureşti, Electrificarea liniei de cale ferată Bucureşti-Ploiesti-
Câmpina Braşov şi multe altele. 
 In discursul ţinut la şedinta Senatului din 1 martie 1934 cu titlul « Şcoala în organizaţia 
statului românesc » Dragomir Hurmuzescu  afirma : « …  Spunem că ne trebuie nu o extensiune în 
suprafaţă a învăţământului nostru universitar printr-o mărire a numărului cadrelor, ci o intensificare 
în profunzime, pentru ca studenţii să poată ieşi cu un fond mai bogat în plus de cunoştinţe ». 

Prin Legea Invăţământului din  1937  Institutul electrotehic  a fost desfiinţat şi trecut parţial la 
Politehnica din Bucuresti şi parţial la Secţia de radioelectricitate de la Facultatea de ştiinţe a 
Universităţii din Bucureşti, similar petrecându-se lucrurile şi  la Iaşi  unde, pentru asigurarea 
continuităţii învăţământului electrotehnic demersurile hotărâte ale studenţilor au avut un rol decisiv. 
 După un sfert de veac de existenţă Institutul Electrotehnic înceta de a mai exista, odată cu 
sfârşitul activităţii didactice a celui care îl crease ; înfrângerea de atunci însă s-a transformat într-o 
victorie de principiu, prin continuarea învăţământului electrotehnic universitar în cadrul Institutelor 
Politehnice şi apoi a Universităţilor tehnice cu facultăţi de specialitate, materializând concepţia lui 
Dragomir Hurmuzescu  potrivit căreia inginerul devenea om de ştiinţă şi promotor al ştiinţei pe 
tărâmul vast al aplicaţiilor în tehnică.  
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Ing. CONSTANTIN COMĂNESCU 
Preşedinte al Grupului de  firme PIETA 

Absolvent al promoţiei 1985 
 
 
 
 

În mediul (nu neaparat economic) ieşean, numele 
inginerului Constantin Comănescu este bine cunoscut.   

82 

Dacă te gândeşti la COMBETON sau la lucrările de 
construcţii executate, ai crede că este absolvent al Facultăţii de 
Construcţii şi Instalaţii. 

Priorităţile incontestabile în domeniul reciclării materialelor 
te-ar face să banuieşti o pregătire serioasă în domeniul Ştiinţei şi 
Ingineriei Materialelor. 

Un parc auto important şi bine gestionat ar putea fi un 
argument pentru competenţe în sfera autovehicolelor rutiere. 

În mod doar aparent surprinzător pentru cei care nu-l cunosc direct, Constantin Comănescu a 
terminat în anul 1979 Liceul de Informatică din Iaşi, iar în 1985 a susţinut cu succes proiectul de 
diplomă la Facultatea de Electrotehnică, secţia de Energetică. 

 
Cele ce urmează consemnează discuţia amicală purtată de delegatul SETIS şi domnul inginer. 
 
A.S.: Inginereşte ar fi să abordăm lucrurile în ordinea evolutivă, să ne referim la rădăcini. 
C.C.: Am avut şansa să văd lumina zilei într-un sat de răzeşi, Solonţ, judeţul Bacău, 

atestat ca atare de un hrisov emis de marele Ştefan chiar în anul luptei de la Podu Inalt, 
1475. Biserica noastră are şi acum, dăltuită în piatră, stema cu capul de zimbru. Imi place să 
cred că de acolo mi se trage dârzenia cu care abordez toate proiectele importante din viaţa 
mea. Acolo am parcurs primii opt ani de şcoală, se făcea carte şi „la ţară”, am reuşit fără 
probleme la admiterea la liceu. Preferam să scriu cu mâna stângă, deşi mă descurcam la fel 
de bine şi cu dreapta. Metodele pedagogice din acei ani sancţionau drastic (o pălmuţă de la 
doamna învăţătoare era pe atunci ruptă din rai) scrisul cu stânga. E drept, în banca din clasă 
nu mi-a folosit prea mult acest dar primit de la Domnul, în schimb, pe terenul de fotbal din 
curtea şcolii am devenit repede vedetă, foarte puţini sunt aleşii care folosesc cu aceeaşi 
dexteritate ambele picioare. Memoria unui copil învăţat cu greul nu poate uita mica mare 
ciocolata cu rom primită drept premiu pentru câştigarea primului mini campionat şcolar. 

 
A.S.: Cum te-ai decis pentru oraşul studiilor liceale? 
C.C.: Am fost printre beneficiarii unui proiect vizionar şi ambiţios în învăţământul 

românesc al anului 1970: înfiinţarea liceelor de informatică, în cele 4 mari oraşe universitare 
ale ţării: Bucureşti, Iaşi, Cluj şi Timişoara. Eram bun la matematică, îmi plăcea să „repar” 
(sau să stric, depinde de unghiul de abordare), un mic consiliu de familie, prezidat de un 
unchi stabilit la Iaşi, a decis că aş putea să-mi încerc norocul, într-o competiţie foarte strânsă 
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şi să dau la „Informatică”. Era evident pentru oricine uriaşul potenţial de dezvoltare şi 
utilizare pe care-l are informatica. 

 
A.S.: Ţi-am văzut diploma de bacalaureat, e clar, te-ai ţinut foarte serios de şcoală, a mai rămas 

timp şi pentru altceva? 
C.C. : Mi-ai pus mingea pe piciorul stâng (cel preferat). Unul din cei mai pasionaţi 

antrenori pe care i-a avut  fotbalul ieşean, Kurt Gross, a organizat o selecţie la juniori. M-a 
oprit la echipă, acolo unde toţi îi aveam drept model pe Mihai Romila, Vasile Simionaş sau 
Paul Costaş, oameni de talent şi caracter, care reprezentau oraşul în loturile naţionale. 
Atunci „Politehnica” era alcătuită din tineri care reuşeau să îmbine (chiar dacă nu chiar în 
aceeaşi proporţie),  fotbalul cu învăţătura. Până şi la profesorii recunoscuţi drept microbişti, 
tot trebuia să ştii măcar de un 5 muncit. 

 
A.S. : Cum te-ai decis pentru Electro? 
C.C. : În ultimul an de liceu am lucrat la un proiect de informatizare cu aplicabilitate în 

Sistemul Energetic Naţional. Am fost fascinat de importanţa şi complexitatea problemelor 
ridicate de acest adevărat sistem nervos al oricărei organizări statale, astfel încât, începând 
din 1980 am devenit studentul secţiei de energetică al presigioasei Facultăţi de 
Electrotehnică din Iaşi. Aveam tot ce mă pasiona şi mă interesa în acest oraş, nu mi-am dorit 
nici o clipă să-l părăsesc. Am avut şansa unor profesori mari, de la care am învăţat nu numai 
inginerie, dar şi civism sau apostolat.  Personalităţi precum profesorii Gavrilas, Poeată, 
Matei, Horbaniuc, Bejan, Cârţină (doar o neexhaustivă parcurgere a galeriei Seniorilor 
Şcolii)  mi-au jalonat şi potenţat evoluţia. Nu-l voi uita pe Profesorul Alexandru Poeată, care 
după un examen greu şi amănunţit, mi-a spus cu o satisfacţie amestecată parcă cu puţin 
năduf: „Uff, îţi dau nota profesorului!” Eram atât de emoţionat încât abia când am ieşit din 
sală şi mi-am deschis carnetul de note, am înţeles cu adevărat că era vorba de ZECE. 

Proiectul de diplomă l-am avut la Profesorul Gheorghe Cârţină, a fost o reuşită 
dezvoltare a unei cercetări cu care obţinusem premiul I la o sesiune de lucrări ştiinţifice 
studenţeşti.  

 
A.S.: Ca să folosesc un termen azi la modă, ce pasiuni „extra-curriculare” ai avut în timpul 

studenţiei?  
C.C. : Tot fotbalul, prima iubire nu se uită niciodată. Nu am avut timp disponibil pentru 

a continua la exigenţele diviziei A, deşi eram creditat cu potenţial. În divizia C, la 
Constructorul sau la TEPRO am putut juca fără să neglijez facultatea. Am învăţat să fiu 
foarte serios şi organizat, să-mi ierarhizez priorităţile, în afară de Facultate şi de Fotbal nu 
prea mai era loc pentru altceva. De atunci mi-am dorit ca într-o bună zi să pot ajuta la 
materializarea unui proiect pentru copii talentaţi, gen „Noua Generaţie”. 

 
A.S.: Prima inserţie pe piaţa muncii a fost o reuşită? 
C.C. : În 1985 am terminat facultatea în plutonul fruntaş, am prins o repartiţie foarte 

bună, la IELIF, cu punct de lucru în Iaşi. Mă ocupam de întreţirea şi eficientizarea 
alimentării cu energie electrică a instalaţiilor de pompare utilizate în îmbunătăţiri funciare. 
Pe atunci nu ştiam sloganul „să lucrezi fără să te uiţi la ceas”, nu ştiam ce înseamnă „team 
building”. Lucram 10-11 ore pe zi, în mijlocul unui colectiv entuziast, am completat cu multă 
practică cele învăţate în Facultate şi, cred că deja nu te mai surprind, am dus necunoscuta 
echipă IELIF până aproape de podiumul campionatului judeţean de fotbal. 
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A.S.: Să înţeleg că prins în mijlocul producţiei, cu puţinul timp liber rămas confiscat de 

pasiunea fotbalistică, n-a mai rămas timp pentru altă „carte”? 
C.C.:  Imi propusem să respect regula celor trei de 8 în care se împarte ziua începând 

abia din clipa când  mă voi retrage la pensie. Pentru tinerii ambiţioşi, exista în anii aceeia şi 
„Seralul”. Între 1986 şi 1991 am urmat cu succes secţia „Finanţe-contabilitate”, în cadrul 
Facultăţii de Ştiinţe Economice, Universitatea „Al.I.Cuza” din Iaşi.. Când am dat examen de 
admitere la a doua facultate visam doar la o necesară schimbare în sistemul economic de tip 
ultracentralizat, competenţele financiar contabile acolo dobândite completând ulterior în 
mod fericit, rigurosul eşafodaj ingineresc pe care începusem deja să construiesc. 

 
A.S.: Cum s-a produs trecerea din sectorul de stat în cel privat? 
C.C.: Brusc şi cu mari regrete. Turnura pe care a luat-o destinul meu în anul 1993 

poate fi o excelentă exemplificare a vechiului adagiu cripto-comunist, conform căruia un şut 
primit în spate poate însemna uneori un pas înainte. În „organigrama” din acel moment a 
întreprinderii unde lucram de 8 ani, reorganizată în context post-decembrist, apăruse 
„cabinetul doi”, care în „buna tradiţie” a acestui nefericit amestec dintre viaţa de acasă şi 
cea de la servici, impunea măsuri aberante şi arbitrare, care nu aveau nimic în comun cu mai 
binele unităţii. Am fost obligat să plec, nu fără regrete. Am fost nevoit să-mi asum o iniţiativă 
privată, la început comerţ, apoi producţie şi servicii. Societatea pe acţiuni PIETA număra 
deja în anul 2000 peste 1000 de angajaţi, grupaţi apoi în centre de profit, în domeniile 
construcţiilor, transportului, mecano-sudatelor sau al reciclării deşeurilor metalice. 

 
A.S.: Mai este loc pentru viaţa de familie? 
C.C.: Familia reprezintă cea mai importantă resursă de vigoare şi energie, căminul 

reprezintă nucleul de dezvoltare al tuturor proiectelor mele majore. În anul 1990 Dumnezeu a 
binecuvântat căsătoria cu Daniela Mariana, un an mai tărziu venind lângă noi cei doi 
gemeni, Cozmin şi Constantin. Aşchia nu sare departe de trunchi, au o pasiune devoratoare 
pentru motoare. Abia intraţi pe băncile facultăţii de Mecanică, au pus pe picioare propria lor 
afacere, un Service auto supra-numit „Doctorul maşinii tale”. Unul coordonează  activitatea 
curentă, celălalt gestionează aprovizionarea cu repere şi subansamble de la producători din 
întreaga lume. 

 
A.S.: Un regret? 
C.C.: Mediul economic şi politico-administrativ nu are nici pârghiile legale, nici 

dorinţa reală, de a sprijini, dezvoltarea firmelor cu preponderenţă locală. Nu este în 
beneficiul Iaşului ca banii strânşi din taxele şi impozitele comunităţii să ajungă pe cu totul 
alte meridiane. 

 
A.S.: O speranţă? 
C.C. : Sper să identificăm împreună modalităţi sustenabile privind dezvoltarea unui 

parteneriat funcţional între Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi şi mediul 
economic local. Să dezvoltăm proiecte comune, agenţii economici să propună (şi să finanţeze) 
teme, fie de cercetare sau măcar de practică productivă, care să permită selectarea şi 
stimularea celor mai buni viitori ingineri, care să fie astfel fidelizaţi pentru Iaşi, în beneficiul 
general al comunităţii din care provin, în cadrul căreia s-au format ca oameni şi ca 
specialişti.   
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DE  LA  ŞCOALA  DE  ELECTRICITATE  INDUSTRIALĂ 

LA 

FACULTATEA  DE  INGINERIE  ELECTRICĂ, 

ENERGETICĂ   ŞI  INFORMATICĂ  APLICATĂ  ( IEEI ) 
 
Prof. Dr.ing. Mircea Guşă 
 
Împlinirea, în anul 2010, a 100 de ani de la înfiinţarea Şcolii de Electricitate 

Industrială în cadrul Universităţii din Iaşi, prima formă de învăţământ superior electrotehnic 
din România oferă prilejul atât pentru o privire retrospectivă asupra drumului parcurs până 
la actualul stadiu de dezvoltare al facultăţii de Electrotehnică ieşene, cât şi pentru o scrutare 
a viitorului, deşi acesta se arată prea puţin transparent faţă de dorinţa noastră de a ne 
orienta activitatea pe drumul cel mai folositor atât pentru şcoală cât şi pentru societatea 
românească. 
 
1.1 Şcoala de electricitate industrială 
 

Începuturi ale învăţământului superior pe teritoriul actual al României pot fi identificate încă 
din sec. XVIII, ca încercări ale unor cărturari şi domni ai principatelor române, dar a căror existenţă a 
fost de scurtă durată. Cea mai însemnată dintre acestea a fost „clasa de inginerie şi hotărnicie” condusă 
de Gheorghe Asachi; înfiinţată în anul 1813, a funcţionat cu numai o serie de elevi, cu durata de 4 ani. 
Dacă până la răspândirea revoluţiei industriale în Europa, universităţile au avut preocupări exclusiv 
teoretice, cerinţele dezvoltării economice, din ce în ce mai mari pentru specialişti în domeniile tehnice, 
au determinat apariţia învăţământului superior tehnic din a doua parte a sec. XIX. În ţările române, 
necesarul de tehnicieni cu înaltă calificare a fost iniţial acoperit cu specialişti din străinătate şi cu tineri 
români şcoliţi la universităţile europene. Treptat, ideea înfiinţării învăţământului superior tehnic 
autohton a căpătat consistenţă atât datorită nevoilor practice în creştere cât şi datorită eforturilor unor 
savanţi români de a contribui la ridicarea ţării, în pas cu vremurile. Şcoala de electricitate industrială, 
înfiinţată la solicitarea Universităţii din Iaşi (31 octombrie 1908), cu aprobarea Ministerului 
Instrucţiunii publice (2 noiembrie 1909) şi inaugurată la 1 noiembrie 1910, a fost prima instituţie de 
învăţământ superior electrotehnic din România. Această realizare a fost pregătită timp de mai mulţi ani 
de către Dragomir Hurmuzescu, revenit în ţară (1896) după susţinerea tezei de doctorat la Sorbona şi 
numit profesor de Gravitate, căldură şi electricitate la Universitatea din Iaşi. Şcoala de electricitate 
industrială avea statut independent în cadrul Universităţii din Iaşi, iar absolvenţii primei promoţii, cu 
durata studiilor de 1 an au primit certificate, însă nerecunoscute oficial. Din anul 1911 durata studiilor 
s-a mărit la 2 ani, iar la absolvire se acordau diplome sau certificate în funcţie de media de absolvire. 
Studiile în Şcoala de electricitate (al cărei plan de studii este dat pe pagina următoare) cuprindeau 
discipline care, în mare parte, se regăsesc şi astăzi în programele facultăţilor de profil electric. Titularii 
unora dintre discipline au fost personalităţi marcante cu studii doctorale în Franţa şi Germania: 
Dragomir Hurmuzescu - Electricitate şi Electrotehnică, Dumitru Pompei - Mecanică pură şi aplicată, 
Petru Bogdan - Fizică experimentală şi Electrochimie, P. Culian -Algebră elementară şi superioară, V. 
Buţureanu – Electrometalurgie.  
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Funcţionarea Şcolii de electricitate industrială a fost o experienţă foare utilă pentru viitorul 
învăţământului ingineresc, relevând complexitatea acestei forme de calificare superioară şi necesitatea 
extinderii ariei curriculare, respectiv mărirea duratei studiilor în vederea asigurării şi a unei pregătiri 
generale în domeniul tehnic, pe lângă pregătirea de strictă specialitate în electrotehnică. Această 
structură a studiilor inginereşti era foarte utilă în epocă, atunci când numărul specialiştilor era destul 
de redus, iar specializarea şi diversificarea tehnologică erau abia la începuturi. Chiar şi în prezent, un 
inginer are nevoie de cunoştinţe tehnice generale, deşi tendinţa de specializare îngustă se manifestă. 
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Dragomir Hurmuzescu 

1865 - 1954 
 

Născut la Bucureşti, la 13 martie 1865, 
urmează cursurile liceelor „Mihai Bravu” şi „Sf. 
Sava”. După absolvire, în anul 1884, se înscrie la 
secţia de Ştiinţe naturale a Universităţii din Bucureşti, 
urmând totodată şi Şcoala normală la secţia de fizico-
chimice. După absolvirea facultăţii de Ştiinţe obţine, 
prin concurs în anul 1899, o bursă pentru studiul fizicii 
la Paris, iar în 1990 devine, ca şef de promoţie, 
licenţiat în fizică la Sorbona. Ulterior, este admis să 
lucreze în laboratorul de fizică al profesorului 
Lippman. Din această perioadă datează importantele 
sale descoperiri practice: dielectrina (un material 
izolator excelent pe bază de parafină şi sulf), dinamul 
cu voltaj mare şi electroscopul Hurmuzescu. Primeşte 
titlul de doctor în ştiinţe (cu menţiunea maximă) la 28 
aprilie 1896 pentru teza „O nouă determinare a 
raportului v între unităţile electrostatice şi 
electromagnetice”. Revine în acelaşi an în ţară fiind 
numit conferenţiar de fizică-matematică la 
Universitatea din Iaşi, iar apoi profesor titular de 
„Gravitate, căldură şi electricitate”. Având viziunea 
clară a viitorului în ştiinţă şi a necesităţii 
învăţământului superior tehnic pentru pregătirea de 

ingineri, reuşeşte înfiinţarea unei „Şcoli de electricitate industrială” în cadrul Universităţii din Iaşi, 
la 1 noiembrie 1910. Acest embrion s-a dezvoltat în mai multe etape, ajungându-se la înfiinţarea 
„Şcolii Politehnice Gh. Asachi” în anul 1937 cu o facultate de Electrotehnică. De la acest moment, 
facultatea de Electrotehnică a evoluat permanent, atât în privinţa educaţiei cât şi a performanţelor 
ştiinţifice.  

Perioada ieşeană de activitate a profesorului Dragomir Hurmuzescu ia sfârşit în anul 1913, 
când se transferă la Universitatea din Bucureşti unde organizează, după modelul de la Iaşi, un Institut 
electrotehnic. Este ales membru corespondent al Academiei Române, în anul 1915. 

În anul 1901 a realizat, la Iaşi, o repetare a experimentelor de transmisie radio ale lui 
Marconi, Popov şi alţii, efectuate între anii 1895-1901. 

În anul 1926, sub conducerea sa, a început să funcţioneze Societatea Română de Radiodifuziune, 
care la 1 noiembrie 1928 a emis primul apel „Aici radio Bucureşti” urmat de un mesaj al preşedintelui 
societăţii, Dragomir Hurmuzescu. 

Activitatea ştiinţifică a profesorului Dragomir Hurmuzescu a abordat teme cu precădere din 
domeniul electricităţii. Între 1897 şi 1903 se ocupă cu studiul proprietăţilor corpurilor sub acţiunea 
magnetizării, cu forţa electromotoare datorată deformărilor mecanice, iar din 1908 se ocupă cu 
razele X secundare şi studiază coerorii de unde radio. Are o vastă activitate ştiinţifică internaţională, 
prin publicaţii în cele mai cunoscute reviste şi participări la mari congrese, unde prestigiul său a fost 
recunoscut, fiind preşedinte ale unor secţiuni. 

Pentru ştiinţa românească, D. Hurmuzescu are merite deosebite nu numai ca mare om de 
ştiinţă, dar şi pentru că a creat un climat ştiinţific la Universitatea din Iaşi, înfiinţând pe lângă 
laboratoare şi o revistă „Analele ştiinţifice ale Universităţii din Iaşi”. A pregătit viitorii fizicieni, 
insuflându-le metodele experimentale riguroase de lucru, pentru a ajunge la rezultate precise.  
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Repere principale: 
• Şef de promoţie la Sorbona  
• Doctor în ştiinţe fizice la Sorbona (sub conducerea profesorului Gabriel Lippman, 

descoperitorul fotografiei în culori şi laureat al premiului Nobel) 
• Organizează primul laborator de electricitate din ţară  
• Director fondator al Şcolii de electricitate industrială, 1 noiembrie 1910 (prima şcoală de 

acest gen, ceea ce îl consacră pe Hurmuzescu ca fondator al învăţământului electrotehnic 
superior din ţara noastră), care a devenit, peste ani, Institutul Politehnic din Iaşi   

• Membru fondator, alături de Petru Poni, al revistei "Annales scientifiques de l’Université de 
Iassy" şi al Societăţii de ştiinte din Iaşi   

• Din 1915, membru corespondent al Academiei Române  
• La Bucureşti, organizează un Institut electrotehnic, după modelul celui din Iaşi  
• Decan al Facultăţii de Ştiinţe Bucureşti  
• Din iniţiativa lui, în anul 1934, a fost posibilă organizarea în Bucureşti a primului Congres de 

ştiinţe din România  
• Membru al Societăţilor franceză şi germană de fizică  

 
Priorităţi ştiinţifice mondiale sau naţionale 

• Coerorul Hurmuzescu, (1890) unul din primele detectoare de unde radio  
• Electroscopul Hurmuzescu (în 1899 Pierre şi Marie Curie vor face primele lor experienţe 

asupra radiului, iar Becquerel îl va utiliza în 1903 în cercetări de radioactivitate, distinse cu 
premiul Nobel)   

• Descoperirea unui nou material izolant folosit în construcţia de electroscoape, "dielectrina", 
alcătuit dintr-un amestec de sulf şi parafină 

• Dinamul cu voltaj mare (dinam cu 4 induşi în serie, care furniza o tensiune de 3x1000V) 
• Cercetări asupra radioactivităţii petrolului şi apelor minerale din România 
• Perfecţionarea galvanometrelor  
• Primul post de radiodifuziune din România (1928) 
• Primele transmisii prin telegrafie fără fir din ţară. 

 

1.2 Institutul electrotehnic 1912-1923 
 
Experienţa căpătată în primii doi ani ai Şcolii de electricitate industrială a arătat că este 

benefică o creştere a duratei studiilor.  
Din anul 1912, s-a trecut la reorganizarea şcolii, care a devenit Institut electrotehnic cu durata 

studiilor de 3 ani, iar absolvenţilor li se acorda titlul de „Inginer electrician universitar”. Numărul de 
cursuri creşte şi conţinutul se diversifică, apărând Telegrafie şi telefonie, Tehnologie mecanică şi 
maşini unelte, Măsurări electrice, Aparate electrice, Maşini termice şi organe de maşini, Rezistenţa 
materialelor. Din anul 1913, ctitorul Şcolii de electricitate industrială, profesorul Dragomir 
Hurmuzescu, se transferă la Universitatea din Bucureşti, unde continuă munca de pionerat, înfiinţând 
şi acolo o formă de învăţământ superior electrotehnic, după modelul de la Iaşi.  

Între anii 1914 şi 1923, Institutul electrotehnic a acordat absolvenţilor 211 diplome şi 16 
certificate. 
 
1.3 Secţie aplicată de electrotehnică 1923-1937 

 
Institutul electrotehnic funcţionează până în anul 1923, când se transformă în Secţie aplicată 

de electrotehnică, în cadrul facultăţii de Ştiinţe a Universităţii din Iaşi. Ca urmare, durata studiilor 
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creşte la 4 ani, la fel ca în restul facultăţii de Ştiinţe, iar absolvenţii primesc diploma de inginer 
electrician, titlu echivalent cu licenţa pentru ştiinţele aplicate.  

Cea mai însemnată personalitate ştiinţifică a Secţiei aplicate de electrotehnică a fost, fără 
îndoială, Ştefan Procopiu, cel mai strălucit elev al lui Dragomir Hurmuzescu. Revenit la Iaşi după 
susţinerea doctoratului în fizică la Sorbona, în anul 1925, a fost titularul cursului de Electricitate şi 
termodinamică. De asemenea, a condus Secţia aplicată de electricitate între anii 1925 şi 1937. Secţia 
aplicată de electrotehnică a funcţionat până în anul 1937, când s-a reuşit înfiinţarea Şcolii politehnice 
„Gheorghe Asachi", perioadă în care s-au acordat 174 diplome de inginer electrician universitar. 
 

Ştefan Procopiu 
1890 - 1972 

Următoarea (din punct de 
vedere cronologic) personalitate 
ştiinţifică marcantă, de nivel mondial, 
care a contribuit la dezvoltarea 
învăţămîntului superior şi a cercetării 
ştiinţice în fizică şi electrotehnică la Iaşi 
şi în România, este academicianul Ştefan 
Procopiu. 

89

S-a născut la 19 ianuarie 1890, 
la Bârlad. A urmat liceul în oraşul natal, 
terminând primul, în clasificarea finală. 
Devine licenţiat al secţiei fizico–chimice 
a Facultăţii de Ştiinţe din Iaşi, în anul 
1912. În acelaşi an ocupă un post de 
asistent la Universitatea din Iaşi, catedra 
de “Aplicaţiile electricităţii”, iar din 
anul 1919 este şef de lucrări. Urmează o 
perioadă de studii la Paris, la 
Laboratorul de cercetări în fizică cu 
profesorii Gabriel Lippmann, Marie 
Curie, Paul Langevin, Aimé Cotton, 
Charles Fabry. Susţine teza de doctorat 
cu titlul „Asupra birefringenţei electrice 
a suspensiilor” şi devine doctor în Ştiinţe 
Fizice la Sorbona, la 5 martie 1924.  

 
Revine în ţară, iar la 15 ianuarie 

1925 este numit profesor titular la catedra de Gravitate, Căldură şi Electricitate a Universităţii din 
Iaşi. 

Este titularul cursului de Electricitate şi termodinamică, din anul 1923, la facultatea de 
Ştiinţe a Universităţii din Iaşi, iar de la înfiinţarea, în anul 1937, a Şcolii Politehnice “Gh. Asachi” 
din Iaşi, devine decanul Facultăţii de Electrotehnică până la 1 februarie 1941, când trece decan al 
Facultăţii de Ştiinţe a Universităţii din Iaşi. În această perioadă, a fost şi titularul cursului de 
Electricitate şi electrotehnică.  

Se pensionează în anul 1962, dar continuă activitatea ştiinţifică, ca profesor consultant, până 
la decesul intervenit la 22 august 1972. 

Aria preocupărilor ştiinţifice ale lui Ştefan Procopiu a fost vastă, el efectuând studii de 
magnetism, electricitate, electrochimie, acustică, optică, spectroscopie, căldură şi termodinamică, 
telegrafie fără fir, în toate aceste domenii aducând contribuţii însemnate. A descoperit magnetonul 
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atomic (decembrie 1912), calculând momentul magnetic al electronului, magneton descoperit ulterior 
şi independent, în anul 1915, de Niels Bohr.  

Cercetările sale privind suspensiile coloidale l-au condus la descoperirea, în 1921, a faptului 
că lumina se depolarizează parţial la trecerea prin soluţii coloidale şi suspensii cristaline, constituind 
ceea ce fizicienii A. Boutaric şi J. Breton au denumit, în anul 1939, „fenomenul Procopiu", cu multiple 
aplicaţii. În anul 1929, Ştefan Procopiu descoperă efectul circular al discontinuităţii de 
demagnetizare care apare la trecerea unui curent electric alternativ printr-un fir feromagnetic, 
fenomen cunoscut sub numele de „efectul Procopiu”. 

Ştefan Procopiu a întocmit şi importante hărţi magnetice ale ţării, pe perioada 1895—1954. A 
stabilit că, începînd din 1932, momentul magnetic al globului terestru a început să crească, după ce, 
timp de peste 100 de ani, a scăzut continuu, soluţionînd o controversă care dăinuia de decenii. A 
determinat şi perioada acestei variaţii: circa 500 de ani. 

Alături de activitatea sa strict ştiinţifică, de mare descoperitor, savantul Procopiu a fost şi 
autorul a numeroase invenţii şi dispozitive experimentale. Era şi un neobosit cadru didactic, care a 
format generaţii întregi de fizicieni experimentatori, el însuşi fiind discipolul cel mai de seamă al lui 
Dragomir Hurmuzescu, la Iaşi. 

„Progresul se face pe seama celor perseverenţi", spunea, într-o prelegere din 1939, savantul 
Ştefan Procopiu. Iar printre aceşti „perseverenţi" s-a numărat chiar el, acestei însuşiri adăugându-i-
se o gândire ştiinţifică de profundă originalitate. Puţini oameni de ştiinţă de pe glob se pot mîndri cu 
faptul că au fost propuşi de două ori să primească Premiul Nobel: printre aceşti rari între rari se 
numără şi fizicianul român Ştefan Procopiu, care, pe nedrept, a fost frustrat de acest premiu, ce i se 
cuvenea din plin pentru importantele sale descoperiri în fizică. 

Pentru meritele ştiinţifice incontestabile, a fost ales membru titular al Academiei Române, în 
anul 1955. Totodată a fost membru al altor societăţi ştiinţifice din ţară şi străinătate. A primit titlul de 
Doctor Honoris Causa al Politehnicii din Iaşi, la 1 februarie 1967. Este autor a peste 177 de lucrări 
ştiinţifice (printre care “Electricitate şi magnetism” – 1929 şi “Termodinamica” – 1948), 30 dintre 
acestea fiind publicate până la susţinerea tezei de doctorat. 

Fără îndoială, sunt perfect adevărate cuvintele academicianului Cristofor Simionescu, care 
scria: „Nu vom spune lucruri noi afirmând că acad. Ştefan Procopiu este cel mai mare fizician pe 
care 1-a dat pînă în prezent poporul nostru". Om de mare cultură, iubitor al artelor plastice, 
literaturii, filosofiei, istoriei, muzicii a fost şi membru activ al comitetului de direcţie al Teatrului 
Naţional din Iaşi. 
Cînd a închis ochii pentru totdeauna, semnul de carte marca o pagină dintr-un studiu închinat de 
Tudor Vianu lui Goethe. 

Profesorul universitar Cesar Buda de la Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi 
este autorul volumului “Viaţa şi opera savantului Ştefan Procopiu”, apărut la Iaşi, în anul 1993. 
Muzeul Tehnic al Moldovei din Iaşi îi poartă numele ca şi mai multe unităţi şcolare din judeţele Iaşi şi 
Vaslui. 
 
1.4 Facultatea de Electrotehnică 1937-1948 
 

După înfiinţarea, în anul 1920, a Şcolilor politehnice de la Bucureşti şi Timişoara, a apărut un 
paralelism cu privirea la acordarea diplomelor de inginer de către acestea şi de către universităţi 
precum acelea din Iaşi şi din Bucureşti.  

În luna martie a anului 1937, Parlamentul României acordă acest drept numai şcolilor 
politehnice, prevăzând totuşi posibilitatea înfiinţării unei politehnici şi la Iaşi.  

Imediat, la facultatea de Ştiinţe a universităţii din Iaşi s-a trecut la organizarea unui Consiliu 
profesoral al secţiilor de Ştiinţe aplicate, iar în luna aprilie s-a declarat constituită „Şcoala Politehnică 
„Gh. Asachi” şi s-a alcătuit structura acesteia.  

Şcoala nu a început să funcţioneze în anul 1937 datorită unei amânări din partea ministerului, 
care considera că nu sunt întrunite condiţiile materiale şi legale de funcţionare, decizie intervenită în 
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octombrie 1937. Aceasta însemna o amânare sine die, dar şi desfiinţarea simultană a secţiilor de 
Ştiinţe aplicate de la facultatea de Ştiinţe a Universităţii din Iaşi. Reacţia corpului profesoral şi a 
studenţilor a fost rapidă şi hotărâtă, prin organizarea unei greve, trimiterea de memorii şi delegaţii la 
minister. Datorită acestor acţiuni ca şi a sprijinului declarat al unor personalităţi ale timpului, în luna 
decembrie 1937, a fost emisă decizia ministerială de funcţionare a „Şcolii Politehnice „Gh. Asachi”, la 
Iaşi.  

Nou înfiinţata şcoală politehnică a fost organizată pe două secţii: Electrotehnică şi Chimie 
tehnologică. La începerea efectivă a cursurilor, în anul 1938, ca urmare a adoptării unei legi pentru 
învăţământul superior, cele două secţii au devenit facultăţi de Electrotehnică şi, respectiv, de Chimie 
industrială. Preşedintele secţiei de Electrotehnică, prof. dr. Ştefan Procopiu, devine primul decan al 
facultăţii de Electrotehnică, poziţie pe care o păstrează până în anul 1941. Conducerea facultăţii este 
preluată apoi de prof. dr. Vasile Petrescu, până în anul 1944. O nouă lege de organizare a 
învăţământului superior, apărută în luna mai 1942, schimbă denumirea şi structura facultăţii în 
Facultate de Electromecanică, la fel ca la celelalte două politehnici din ţară, având două secţii: 
electrotehnică şi mecanică. O altă noutate importantă a fost stabilirea la 6 luni a stagiilor de practică 
cumulate pe întreaga perioadă de studii. 

Evenimentele datorate celui de al doilea război mondial au făcut ca existenţa Şcolii politehnice 
din Iaşi să devină foarte agitată, datorită mai multor schimbări de sediu în câţiva ani. 

În toamna anului 1941, prin Decret-lege, se hotărăşte mutarea politehnicei ieşene la Cernăuţi, 
astfel că noul an universitar s-a putut deschide în ianuarie 1942. Această mutare a impus înfiinţarea 
unor laboratoare proprii, deoarece multe din laboratoare erau folosite, în anii anteriori, în comun cu 
facultatea de Ştiinţe a Universităţii din Iaşi. Au apărut astfel laboratoare de electrotehnică, măsurări 
electrice, maşini electrice, maşini termice, centrale electrice. În anii de funcţionare la Cernăuţi, decan 
al facultăţii a fost prof. dr. Vasile Petrescu.  

Evoluţiile în mersul războiului mondial au impus din nou mutarea politehnicii, în martie 1944, 
de la Cernăuţi la Turnu Severin.  

Neexistând condiţii pentru activităţi didactice, în noua locaţie s-au desfăşurat doar examene de 
an, de diplomă şi de admitere. Conducerea facultăţii de Electromecanică a fost preluată de prof.dr. 
Alexandru Cişman, iar la conducerea Şcolii politehnice este numit prof.dr. Cezar Parteni-Antoni, 
titularul disciplinei de Maşini electrice. 

După numai un an, în luna mai 1945, Şcoala Politehnică se reîntoarce la Iaşi, fiind instalată în 
clădirea Universităţii, grav avariată datorită bombardamentelor. În aceste condiţii deosebit de grele, s-
a reluat activitatea didactică simultan cu reconstrucţia şi dotarea amfiteatrelor şi laboratoarelor. În 
numai doi ani, prin eforturile susţinute ale cadrelor didactice şi studenţilor, au putut fi create condiţii 
aproape normale de desfăşurare a studiilor. 

 
Schimbarea regimului politic în România după al doilea război mondial a provocat mari 

tulburări în rândul cadrelor didactice ale politehnicii, iar facultatea de Electrotehnică nu a fost scutită. 
Au avut loc epurări pe motive politice, cărora le-a fost victimă şi rectorul, prof.dr. Cezar Parteni-
Antoni, nevoit să demisioneze.  

În anul 1948 are loc o masivă reformă a învăţământului în România, la toate nivelele. Cu 
această ocazie, secţiile facultăţii de Electromecanică devin facultăţi distincte: de Electrotehnică şi de 
Mecanică. De asemenea, se schimbă şi denumirea instituţiei, care devine Institutul Politehnic „Gh. 
Asachi”, denumire care va dăinui 45 de ani, până în anul 1993. 
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Cezar Parteni-Antoni 

1900 – 1956 
 

S-a născut la Iaşi dintr-o familie de 
intelectuali, la 23 iunie 1900. A urmat 
studiile primare şi secundare la Iaşi. A fost 
student la facultăţii de Ştiinţe, secţia 
Electricitate a Universităţii din Iaşi, 
devenind, în anul 1922, inginer electrician. 
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La fel ca iluştrii săi predecesori, dar 
şi din cauza lipsei unei tradiţii în cercetarea 
ştiinţifică autohtonă în domeniul 
electrotehnicii, urmează studiile doctorale în 
Franţa, între anii 1923 şi 1925, la 
Universitatea din Nancy. Prezintă teza 
„Contribuţii experimentale şi teoretice la 
studiul comutaţiei în maşinile electrice de 
curent continuu” şi obţine titlul de doctor în 
ştiinţe în anul 1925. Revenit la Iaşi, în 
octombrie 1925 este numit conferenţiar la la 
facultatea de Ştiinţe, secţia Electricitate a 
Universităţii din Iaşi, la disciplina Maşini 
electrice. După înfiinţarea, în anul 1937, a 
Şcolii Politehnice „Gh. Asachi” la Iaşi, 
devine profesor de Maşini electrice la 
facultatea de Electrotehnică. A elaborat un 
curs de Maşini electrice în 5 volume, foarte 
valoros şi apreciat în epocă. A dezvoltat 
laboratoarele de Maşini electrice şi a 
publicat numeroase lucrări ştiinţifice în ţară 
şi în străinătate. 

Între anii 1944 şi 1950 este Rectorul 
Şcolii Politehnice transformată în Institut 

Politehnic în anul 1948. A condus şcoala ieşeană în anii grei de la sfârşitul şi după al II-lea război 
mondial, când pe lângă lipsurile inerente datorate războiului, a avut de luptat cu distrugerile clădirii, 
care a suferit de pe urma bombardamentelor. S-au refăcut clădirile, au fost dotate laboratoarele, s-a 
început realizarea bazei sociale pentru studenţi, s-au recrutat noi cadre didactice. 

Datorită unor împrejurări specifice acelori ani, a fost determinat să părăsească conducerea 
Institutului Politehnic din Iaşi, în anul 1950, plecând la Craiova unde se înfiinţase, la 7 iulie 1951, 
Institutul de Maşini şi Aparate electrice având în componenţă secţiile de Maşini electrice, Aparate 
electrice, Electrificarea industriei, agriculturii şi transporturilor. De la înfiinţarea Institutului este 
numit director, realizând printr-o muncă titanică proiectarea, construirea şi dotarea laboratoarelor, 
recrutarea cadrelor didactice şi baza socială pentru studenţi. A condus institutul până în decembrie 
1953, fiind totodată şi şeful catedrei de Electrotehnică. Din decembrie 1953 devine profesor la 
Institutul Politehnic din Bucureşti, şef al catedrei de Maşini electrice speciale şi Acţionări 
electromecanice. 

Din luna ianuarie 1955 este ales prorector, iar un an mai târziu devine Rectorul Institutului 
Politehnic din Bucureşti. Epuizat de anii îndelungaţi de muncă asiduă, încetează subit din viaţă, la 
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Bucureşti în urma unui atac de cord, spre regretul imens al tuturor celor cu care a lucrat succesiv la 
Iaşi, Craiova şi Bucureşti, al foştilor săi studenţi şi al specialiştilor în domeniu din toată ţara. 

Imaginea unui ilustru pedagog şi excelent organizator este completată cu cea a unui neobosit 
şi eminent om de ştiinţă, competent şi atent conducător de doctorat, autor a numeroase lucrări 
ştiinţifice din domeniul producerii, transportului şi distribuţiei energiei electrice. Profesorul Cezar 
Parteni-Antoni rămâne una dintre cele mai prestigioase personalităţi ale primelor generaţii de 
specialişti în electrotehnică din România. 

 
1.5 Facultatea de Electrotehnică 1948 - 1989. 
 
 După reforma învăţământului din anul 1948, structura facultăţii de Electrotehnică a cuprins 
două secţii:  

• Centrale, transport şi distribuţia energiei electrice, cu două grupe de specializare 
 Centrale electrice 
 Transportul şi distribuţia energiei electrice 

• Maşini şi aparate electrice, cu două grupe de specializare 
 Maşini electrice  
 Aparate electrice 

Aceste specializări erau susţinute de rezultatele activităţii depuse de două personalităţi 
marcante ale Şcolii politehnice: prof.dr. Cezar Parteni-Antoni, în domeniul maşinilor electrice şi ing. 
Mircea Volanschi în domeniul centralelor şi reţelelor electrice. 

Reforma din 1948 a înlocuit organizarea corpului profesoral al facultăţilor pe catedre 
monodisciplinare şi conferinţe, prin structura pe catedre mari care reuneau mai multe discipline 
apropiate prin tematică didactică şi preocupări de cercetare ştiinţifică. Astfel, în facultate au fost 
organizate 6 catedre: Maşini electrice, Centrale electrice, Electricitate, Tehnologie, Matematici şi 
mecanică şi Maşini termice şi hidraulice.  

Urmează o perioadă de schimbări succesive şi apropiate în timp care au afectat negativ 
funcţionarea facultăţii, în ciuda rezultatelor profesionale şi ştiinţifice obţinute până atunci. Aceste 
schimbări au avut mai ales motivaţie politică, deoarece cele mai importante cadre didactice ale 
facultăţii au avut de suferit persecuţii de acest gen, după instaurarea puterii comuniste. 

Secţiile de specializare menţionate mai sus au funcţionat până în anul 1951, când activitatea 
lor a fost transferată în alte centre universitare: Centrale, transport şi distribuţia energiei electrice la 
Bucureşti, iar Maşini şi aparate electrice la Craiova, unde se dezvolta o industrie producătoare de 
echipamente electrotehnice. În locul acestora se înfiinţează o secţie de Electrificare a industriei, 
agriculturii şi transporturilor, care a funcţionat până în anul 1955,  când este şi aceasta desfiinţată. 

Anul universitar 1955-1956 a fost cel mai greu din întreaga existenţă a facultăţii de 
Electrotehnică deoarece nu s-a mai ţinut concurs de admitere la singura specializare existentă, care a 
intrat în lichidare. În aceste condiţii, urma desfiinţarea facultăţii. Cu eforturile reunite ale decanului, 
prof. dr. Toma Farcaş (anterior decan al facultăţii de Mecanică) şi ale prof. dr. Vasile Petrescu, se 
adoptă o soluţie salvatoare prin transferarea specializării de Mecanoenergetică de la facultatea de 
Mecanică la facultatea de Electrotehnică. Din anul universitar următor, această specializare se 
transformă în Electromecanică, ca rezultat a demersurilor facultăţii, în special a profesorului Nicolae 
V. Boţan, personalitate cu mare prestigiu profesional la nivel naţional. 

Timp de 4 ani (1956 - 1960) facultatea funcţionează cu această unică secţie şi specializare. 
Din anul 1960 se înfiinţează o nouă secţie - Electroenergetică, datorită necesarului crescut de ingineri 
pentru dezvoltarea sistemului energetic naţional. Din acest moment, linia ascendentă de dezvoltare a 
facultăţii, prin diversificarea structurii şi a creşterii numărului de studenţi, a fost neîntreruptă până în 
anul 1990. 

Urmează o relativ lungă perioadă de stabilitate în structura facultăţii, cele două secţii 
funcţionând neschimbate până în anul 1972. În această perioadă s-au dezvoltat laboratoarele, a crescut 
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numărul cadrelor didactice, s-au actualizat şi modernizat programele de studii şi conţinuturile 
disciplinelor. 

O nouă luptă este declanşată de facultate, în jurul anului 1970, pentru înfiinţarea unei secţii de 
Automatizări. Existau premize care susţineau această iniţiativă: dezvoltarea industriei în Iaşi şi în 
Moldova şi cererea de specialişti în automatizări, funcţionarea unor laboratoare de specialitate în 
facultate, existenţa unor discipline de specialitate în planurile de învăţământ. Rezultatul eforturilor 
depuse a fost altul însă: în anul 1972 se aprobă înfiinţarea secţiei de Electronică aplicată care, un an 
mai târziu, îşi schimbă numele în Electronică şi telecomunicaţii. Funcţionarea noii secţii era asigurată 
cu cadre didactice existente în facultate, iar altele au fost angajate cu această ocazie.  

Totuşi, cu o întârziere de 4 ani (1976), secţia de Automatizări se înfiinţează sub denumirea de 
Automatizări şi calculatoare. Cu aceasta, structura învăţământului de ingineri în facultate se menţine 
stabilă până în anul 1989. 

Pe lângă cursurile la zi, urmate de majoritatea studenţilor facultăţii, au existat forme de 
învăţământ seral şi fără frecvenţă, care au funcţionat cu intermitenţe între anii 1948 şi 1966, când au 
intrat în lichidare. Specializarea şcolarizată a fost Electromecanica.  

Din anul 1982, cursurile serale reîncep să funcţioneze până în anul 1992 când este admisă 
ultima serie de studenţi. Deşi legislaţia admite şi în prezent această formă de şcolarizare, ea nu a mai 
funcţionat datorită lipsei de candidaţi la admitere. În ultima perioadă menţionată, cursurile serale de 
ingineri au funcţionat iniţial la secţiile de Electrotehnică, Electronică şi telecomunicaţii şi 
Automatizări şi calculatoare, iar din anul 1985 şi la secţia de Energetică. 

Din anul 1968 se înfiinţează, la nivel naţional, învăţământul tehnic de subingineri, cursuri de 
zi, cu durata de 3 ani şi cursuri serale cu durata de 4 ani.  

La această formă de instruire, cursuri de zi şi serale, la Iaşi a funcţionat numai secţia de 
Electroenergetică, redenumită Reţele electrice în anul 1975.  

Din anul 1991, învăţământul de subingineri se reorganizează sub forma Colegiilor universitare 
care, teoretic, trebuiau să fie unităţi distincte faţă de universităţi şi facultăţi. Totuşi, datorită 
imposibilităţii practice de dotare cu bază materială separată (clădiri, săli de cursuri, laboratoare etc.) şi 
de încadrare cu personal didactic propriu, s-a acceptat funcţionarea acestora în cadrul instituţiilor unde 
au existat cursuri pentru subingineri. În Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi au 
funcţionat două colegii universitare, colegiul nr.1 având în structură specializări înrudite cu profilele 
facultăţii de Electrotehnică precum: Transportul şi distribuţia energiei electrice, Exploatare maşini şi 
utilaje, Electronică, Maşini şi aparate electrice, Controlul calităţii şi metrologie. 

Colegiile universitare au încetat să funcţioneze din anul 2004, când a fost admisă ultima serie 
de studenţi. 

Structura planurilor de învăţământ ale facultăţii a variat în decursul timpului, prin diversificare 
şi flexibilizare. Dacă în perioada de până la anul 1974 planul de învăţământ era unic pentru toţi 
studenţii admişi la fiecare secţie a facultăţii, după acel an apare o structură formată dintr-un trunchi 
comun, în primii trei ani de studii şi mai multe pachete opţionale în anii IV şi V. Aceeaşi structură era 
stabilită prin consens de toate facultăţile din ţară cu aceleaşi profile, dar pachetele opţiunale aplicate 
erau la alegerea fiecăreia. 

În facultatea de Electrotehnică din Iaşi au fost alese opţiunile: 
• la secţia de Electrotehnică: Acţionări electrice, Aparate electrice,  

Instrumentaţie industrială de măsură şi control, Maşini şi aparate electrice, Utilizări ale energiei 
electrice; 

• la secţia de Energetică: Electroenergetică şi Energetică industrială (introdusă din anul 1977); 
• la secţia de Electronică şi telecomunicaţii: Radiotehnică, Electronică aplicată, Telefonie şi 

telegrafie; 
• la secţia de Automatizări şi calculatoare: Automatizări industriale, Conducerea proceselor 

industriale cu calculatorul, Construcţia echipamentelor de calcul. 
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Baza materială a facultăţii de Electrotehnică s-a dezvoltat lent în perioada 1948 – 1975, mai 
ales datorită lipsei spaţiilor suficiente pentru laboratoarele de specialitate. Totuşi structura facultăţii s-a 
diversificat şi numărul de studenţi a crescut continuu. Noi spaţii pentru laboratoare au fost obţinute 
după apariţia unor noi clădiri pentru alte facultăţi din Institutul Politehnic (corpul B şi sediul facultăţii 
de Chimie industrială), iar dotarea acestora s-a făcut în cea mai mare parte prin transfer de 
echipamente de la unităţi industriale şi de cercetare, dar şi prin autodotare folosind munca creativă a 
cadrelor didactice şi a studenţilor în cadrul proiectelor de diplomă. 
 În anul 1974 s-a adoptat, la nivel naţional, o concepţie de integrare a învăţământului cu 
producţia, având ca principal avantaj dubla subordonare a unităţilor de învăţământ: faţă de ministerul 
învăţământului şi faţă de ministere ale economiei naţionale, potrivit specificului facultăţilor 
componente. Ministerele puteau finanţa instituţiile de învăţământ, inclusiv de învăţământ superior. 
Această ocazie a fost folosită imediat de conducerea facultăţii de Electrotehnică, care a încheiat 
protocoale de colaborare cu ministerul Energiei electrice şi cu cel al Industriei construcţiilor de maşini, 
pentru construcţia de clădiri şi dotarea cu aparatură didactică şi pentru cercetarea ştiinţifică. 
Rezultatele acestor finanţări au fost clădirile catedrei de Energetică, inaugurată în anul 1980 şi a 
facultăţii de Electrotehnică, inaugurată în anul 1983, ca şi dotarea cu aparatură din ţară şi din import a 
tuturor catedrelor şi laboratoarelor facultăţii, care au ajuns astfel la o stare satisfăcătoare. Istoria 
zbuciumată şi detaliată a realizării acestor obiective de investiţii este prezentată de unul dintre 
principalii artizani, prof.dr.ing. Ioan Bejan. 
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Sediul actual al facultăţii de Inginerie electrică, energetică şi 
informatică aplicată (inaugurat în anul 1983) 
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1.6 Facultatea de Electrotehnică 1989 - 2010. 
 

În anul 1990, în condiţiile de libertate neîngrădită cucerite în decembrie 1989, s-a aprobat de 
către Ministerul Educaţiei Naţionale, la cererea Institutului politehnic, înfiinţarea unor noi facultăţi, 
printre care facultatea de Automatică şi Calculatoare şi facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii, 
prin desprinderea celor două secţii din facultatea de Electrotehnică. Din acel an, în structura facultăţii 
de Electrotehnică au rămas numai secţiile de Electrotehnică şi Energetică. La acestea se adaugă, 
începând cu anul 1991 şi secţia de Electromecanică. Din acelaşi an, secţiile sunt denumite profile care 
grupează mai multe specializări înrudite. Secţia de Electrotehnică devine profil Electric, cu 
specializarea Electrotehnică generală, secţia de Energetică devine profilul Energetic, cu specializările 
Electroenergetică şi Energetică industrială, iar secţia de Electromecanică devine profil Electromecanic, 
cu specializarea Ingineria sistemelor electromecanice. 

În anul 1993 se schimbă, prin Hotărâre de guvern, denumirea Institutului Politehnic „Gh. 
Asachi” în Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi. 

În acelaşi an, 1993, începe să funcţioneze în universitate profilul Inginerie economică cu 
specializări în 4 facultăţi, printre care şi facultatea de Electrotehnică. 

În anul 1996, în cadrul profilului Energetic, se adaugă specializarea de Centrale 
termoelectrice. 

Ultima etapă de diversificare a ofertei educaţionale în facultate se concretizează în anul 2003, 
când începe să funcţioneze un nou profil – Ştiinţe inginereşti aplicate, cu specializarea Informatică 
industrială. 

Structura planurilor de învăţământ ale facultăţii, existente în anul 1989, s-a păstrat până în 
anul 1993, când s-a renunţat la planurile de învăţământ unice pe ţară, fiecare universitate şi facultate 
devenind teoretic autonomă din acest punct de vedere. Totuşi, legăturile de colaborare între facultăţile 
cu acelaşi specific s-au păstrat, dar planurile de învăţământ, deşi au rămas apropiate în conţinut, au 
putut fi adaptate mai bine posibilităţilor fiecărei universităţi şi facultăţi. La elaborarea noilor planuri de 
învăţământ s-a renunţat la pachetele opţionale de discipline, iar grupele opţionale au devenit 
specializări. Planul de învăţământ al fiecărei specializări conţinea totuşi un număr de 6 discipline 
opţionale, pentru fiecare dintre acestea fiind prevăzute 2 sau 3 alternative, la alegerea studenţilor. 

Prin legea educaţiei 288/2004 se introduc formele de studii postuniversitare: Studii 
aprofundate cu durata de 2 semestre şi Masterat cu durata de 2-4 semestre. În facultatea de 
Electrotehnică se organizează, din acelaşi an, mai întâi studii aprofundate şi apoi masterate. Dat fiind 
că, din motive economice, nu se admitea finanţarea unui student pentru mai mult de 6 ani la studii 
superioare, masteratele au funcţionat cu numai două semestre.  
 Conţinutul acestor forme de pregătire era foarte flexibil, putându-se modifica anual fie 
denumirea specializării, fie disciplinele din planurile de învăţământ.  

În facultate au funcţionat specializările de studii aprofundate: 
• Optimizarea structurii şi regimurilor instalaţiilor electroenergetice, 1994 – 2003; 
• Electronică de putere, 1994 – 1999; 
• Testare şi control în sistemele electrotehnice, 1995 – 2002; 
• Optimizarea sistemelor electromecanice, 1995 – 2000; 
• Performabilitatea fluxurilor purtătorilor de energie, 1996 – 2003; 
• Tehnici de creştere a eficienţei proceselor energetice 1998 – 1999; 
• Sisteme informatice de măsură a calităţii 1998 – 1999. 

La cursurile de masterat, au funcţionat specializările: 
• Energie –mediu, 2000 – 2010: 
• Conversii şi control în sisteme electrice industriale, 2000 – 2010; 
• Sisteme informatice de monitorizare a mediului, 2000 – 2010; 
• Tehnici avansate în curenţi tari, 2001 – 2010; 
• Conducerea sistemelor electromecanice, 2002 – 2006; 
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• Tehnici informatice în ingineria electrică, 2003 – 2006; 
• Managementul sistemelor de energie, 2004 – 2010; 
• Managementul riscului industrial şi ecologic, 2004 – 2005; 

 Începând cu anul 1998, apar alte noutăţi în organizarea învăţământului superior. Se adoptă, la 
nivel naţional, sistemul european de credite transferabile (ECTS) prin care se dorea dimensionarea cât 
mai corectă a volumului de muncă al studenţilor la fiecare disciplină din planul de învăţământ printr-
un număr de puncte denumite credite. Volumul de muncă săptămânal considerat este de 40 ore, la fel 
ca pentru angajaţii în muncă. Prin promovarea unei discipline, indiferent de nota finală, studentul 
acumulează numărul de credite atribuit acesteia.  
 Simultan, se trece la o structură pe 3 cicluri a programelor de studii în învăţământul superior. 
Ciclul I cuprinde primii doi ani, ciclul II ultimii trei ani, iar ciclul III cuprinde studiile aprofundate cu 
durata de 2 semestre sau studiile masterale cu durata de 2-4 semestre. După fiecare ciclu se obţine un 
document de studii, iar admiterea în fiecare ciclu se face prin concurs. Aceste ultime prevederi au fost 
numai parţial aplicate, iar aceea care permitea accesul în cercetarea ştiinţifică sau la doctorat numai 
celor care au absolvit ciclul III, nu a fost deloc aplicată. 
 Cu ocazia întocmirii noilor planuri de învăţământ s-au modificat denumirile profilelor şi ale 
unor specializări, pentru a fi conforme cu noul nomenclator naţional. Astfel, structura ofertei 
educaţionale devine: 

• profilul Inginerie electrică, cu specializările Acţionări electrice, Construcţii electrotehnice, 
Electrotehnologii, Metrologie şi sisteme de măsurare; 

• profilul Inginerie energetică, cu specializările Electroenergetică, Energetică industrială, 
Centrale termoelectrice; 

• profilul Inginerie electromecanică, cu specializarea Ingineria sistemelor electromecanice; 
• profilul Inginerie economică, cu specializarea Inginerie economică în industria electrică şi 

energetică. 
Nici această structură nu a avut o existenţă prea lungă. După mulţi ani de studii şi discuţii la 

nivel european şi naţional, s-a impus şi în România aşa-numita structură Bologna care, în privinţa 
programelor de studii, constă în redefinirea celor trei cicluri aplicate anterior. Noua structură, este: 

• ciclul I – licenţa, cu durata de 4 ani (240 credite) pentru inginerie; 
• ciclul II – masterat universitar, cu durata de 3-4 semestre (90-120 credite); 
• ciclul III – doctorat, cu durata de 3 ani (180 credite). 

Planurile de învăţământ pentru noua structură au început să fie aplicate din anul 2005, astfel că 
prima promoţie cu studii de licenţă a absolvit în anul 2009. Prima promoţie cu studii masterale 
urmează să finalizeze studiile în anul 2011.  

Planurile de învăţământ pentru structura Bologna folosesc şi o nouă terminologie în care în loc 
de „profil” s-a introdus termenul „domeniu”, iar denumirile specializărilor au fost schimbate conform 
unui nou nomenclator naţional. 
 Astfel, în prezent, vechile planuri pentru studii cu durata de 5 ani fiind lichidate, structura 
programelor de studii de licenţă în facultatea de Electrotehnică este: 

• domeniul Inginerie electrică, cu specializările Electronică de putere şi acţionări electrice, 
Electromecanică, Instrumentaţie şi achiziţii de date, Sisteme electrice; 

• domeniul Inginerie energetică, cu specializările Ingineria sistemelor electroenergetice, 
Managementul energiei, Termoenergetică; 

• domeniul Ştiinţe inginereşti aplicate, cu specializarea Informatică aplicată în ingineria 
electrică; 

• domeniul Inginerie şi management, cu specializarea Inginerie economică în domeniul electric, 
electronic şi energetic. 
Studiile masterale, cu durata de 4 semestre, se desfăşoară, începând cu anul 2009, în 

următoarea structură: 



ŞTIINŢĂ - TEHNICĂ – ECONOMIE - ISTORIE 
 

Buletinul SETIS  nr. 15-16 (VIII) / ian. - dec. 2010 98 

• domeniul Inginerie electrică, cu specializările Conversia energiei şi controlul mişcării, 
Sisteme informatice de monitorizare a mediului, Sisteme electrice avansate. 

• domeniul Inginerie energetică, cu specializările Managementul sistemelor de energie, 
Management energie-mediu. 

• domeniul Inginerie şi management, cu specializarea Inginerie şi management în contextul 
globalizării. 
Ca urmare a solicitării Consiliului facultăţii, care a primit aprobarea Senatului universitar şi a 

Ministerului Educaţiei, denumirea facultăţii se schimbă în anul 2009, devenind Facultatea de inginerie 
electrică, energetică şi informatică aplicată. Această nouă denumire reflectă mult mai complet 
activităţile facultăţii, atât din punct de vedere didactic cât şi ştiinţific. 

Facultatea este organizată, începând din anul 1990, în 5 catedre: 
• Catedra de Bazele electrotehnicii, 
• Catedra de Electrotehnică şi maşini electrice, 
• Catedra de Energetică,  
• Catedra de Măsurări electrice şi materiale electrotehnice, 
• Catedra de Utilizări, acţionări şi automatizări industriale. 

Informaţiile prezentate până în acest punct se referă la Facultatea de Electrotehnică din punct 
de vedere structural şi al ofertei educaţionale, de la începuturi până în prezent. Activităţile didactice şi 
ştiinţifice, desfăşurate de personalul didactic şi de cercetare, se desfăşoară şi sunt coordonate direct în 
cadrul celor 5 catedre, iar prezentarea lor detaliată este făcută în continuare, de asemenea, în capitole 
dedicate acestora.  

În privinţa activităţii ştiinţifice, o atenţie deosebită trebuie acordată doctoratului, a cărui mod 
de organizare a evoluat, mai ales după adoptarea structurii Bologna cu cele trei cicluri. Din anul 2005, 
s-au înfiinţat Şcoli doctorale în fiecare facultate, acestea organizând toate activităţile ciclului de 
pregătire doctorală. O asemenea şcoală funcţionează şi în facultatea de Electrotehnică. A avut loc o 
trecere continuă de la forma de doctorat fără frecvenţă la forma cu frecvenţă, datorită susţinerii 
doctoranzilor cu burse acordate de stat. Odată cu posibilitatea de accesare a Fondului social european 
prin programul operaţional sectorial Dezvoltarea resurselor umane, numărul şi cuantumul burselor a 
crescut, ceea ce a atras o creştere semnificativă a numărului de candidaţi la studii doctorale. 

O activitate comună tuturor catedrelor facultăţii, este organizarea de manifestări ştiinţifice. 
Aceste evenimente au avut loc ocazional, în trecutul mai îndepărtat, de exemplu din 5 în 5 ani, pentru 
marcarea aniversării înfiinţării facultăţii. Începând cu anul 2000, se adoptă un sistem de conferinţe 
periodice, o dată la 2 ani. Astfel, conferinţa facultăţii având acronimul EPE – Electrical and Power 
Engineering- ajunge, în anul jubiliar 2010, la a 6-a ediţie. 

Facultatea participă consistent la organizarea altei conferinţe periodice, împreună cu facultatea 
de Energetică a Universităţii Tehnice a Moldovei de la Chişinău şi cu facultatea de Electromecanică a 
Universităţii din Craiova. Această manifestare, având acronimul SIELMEN, ajunsă la a 7-a ediţie, se 
desfăşoară alternativ la Iaşi şi la Chişinău. 

Pe lângă acestea, s-a reuşit organizarea la Iaşi a unor prestigioase conferinţe internaţionale 
periodice şi itinerante, precum International Measurement Confederation, 15th IMEKO TC4 
Symposium on Novelties in Electrical Measurements and Instrumentation IMEKO-2007 şi World 
Energy System Conference, WESC-2008. 

Din anul 2009, facultatea are o sală de conferinţe nouă, ce poartă numele întemeietorului, 
"Dragomir Hirmuzescu", echipată cu tot necesarul pentru desfăşurarea unor manifestări ştiinţifice, a 
susţinerii tezelor de doctorat, a cursurilor festive, etc. 
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1.7. Conducerea facultăţii de Electrotehnică şi a formelor instituţionale anterioare  
 

Universitatea din Iaşi, facultatea de Ştiinţe 1910-1937 

Şcoala de electricitate industrială 
1910-1912 Director prof.dr. Dragomir Hurmuzescu 

Institut electrotehnic 
1912-1913 Director prof.dr. Dragomir Hurmuzescu 
1913-1919 Director prof.dr. Eugen Niculce 
1919-1923 Director prof.dr. Petru Bogdan 

Secţie aplicată de Electrotehnică 
1923-1937 Director prof.dr. Ştefan Procopiu 

Şcoala Politehnică „Gh. Asachi” din Iaşi 1937-1948 

Secţie aplicată de Electrotehnică 
1937-1938 Director prof.dr. Ştefan Procopiu 

Facultate de Electrotehnică 1938-1942 
1938-1941 Decan prof.dr. Ştefan Procopiu 
1941-1942 Decan prof.dr. Vasile Petrescu 

Facultate de Electromecanică 1942-1948 
1942-1944 Decan  prof.dr. Vasile Petrescu 
1944-1948 Decan  

Prodecan 
prof.dr. Alexandru Cişman 
prof.dr. Vasile Petrescu 

Institutul Politehnic „Gh. Asachi” 1948-1993 

Facultate de Electrotehnică 1948-1993 
1948-1952 Decan prof.dr.Teodor Câmpan 
1952-1959 Decan  

Prodecan 
prof.dr.doc.ing. Toma Farcaş 
conf.ing. Aurel Popovici 

1959-1964 Decan  
Prodecan 

conf.dr.ing. Victor Bauşic  
şef lucr.dr.ing. Dumitru Bărbulescu 

1964-1968 Decan  
Prodecani 

conf.dr.ing. Dumitru Bărbulescu 
conf.dr.ing. Nicolae Gavrilaş  
conf.ing. Aurel Popovici 

1968-1972 Decan  
Prodecan  
Secretar ştiinţific 

conf.dr.ing. Nicolae Gavrilaş  
conf.ing. Aurel Popovici 
conf.dr.ing. Ioan Bejan 

1972-1976 Decan  
Prodecani  
 
Secretar ştiinţific 

conf.ing. Aurel Popovici conf.dr.ing. Eugen 
Balaban 
conf.dr.ing. Constantin Huiu 
prof.dr.ing. Ioan Bejan 

1976-1981 Decan  
Prodecani  
 
Secretar ştiinţific 

conf.ing. Aurel Popovici 
prof.dr.ing. Ioan Bejan 
conf.dr.ing. Savel Mitrea 
conf.dr.ing. Alexandru Valachi 



ŞTIINŢĂ - TEHNICĂ – ECONOMIE - ISTORIE 
 

Buletinul SETIS  nr. 15-16 (VIII) / ian. - dec. 2010 100 

1981-1984 Decan  
Prodecani  
 
Secretar ştiinţific 

prof.dr.ing. Ioan Bejan 
prof.dr.ing. Gheorghe Maxim 
conf.dr.ing. Dumitru Ivas 
conf.dr.ing. Gheorghe Zet  

1984-1989 Decan  
Prodecani  
 
Secretar ştiinţific 

prof.dr.ing. Ioan Bejan 
prof.dr.ing. Gheorghe Maxim 
conf.dr.ing. Dumitru Ivas 
conf.dr.ing. Laurenţiu Turic 

1989-1990 Decan  
Prodecani  
 
Secretar ştiinţific 

prof.dr.ing. Gheorghe Maxim 
prof.dr.ing. Eugen Balaban 
conf.dr.ing. Corneliu Huţanu 
şef lucrări dr.ing. Adrian Baraboi 

1990-1992 Decan 
Prodecan  
Secretar ştiinţific 

conf.dr.ing. Alexandru Simion  
conf.dr.ing. Adrian Baraboi 
conf.dr.ing. Mircea Diaconescu 

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din anul 1993 

Facultatea de Electrotehnică 1993-2009 
1992-1996 Decan  

Prodecani  
 
Secretar ştiinţific 

conf.dr.ing. Alexandru Simion 
conf.dr.ing. Adrian Baraboi 
prof.dr.ing. Mircea Diaconescu 
conf.dr.ing. Traian Balan 

1996-2000 Decan  
Prodecan 
Secretar ştiinţific 

prof.dr.ing. Mihai Creţu 
conf.dr.ing. Mircea-Dan Guşă 
prof.dr.ing. Mircea Nemescu 

2000-2004 Decan  
Prodecani  
 
 
Secretar ştiinţific 

prof.dr.ing. Mircea-Dan Guşă 
prof.dr.ing. Constantin Sărmăşanu-Chihai 
prof.dr.ing. Emil Teodoru 
prof.dr.ing. Lorin Cantemir 

2004-2008 Decan  
Prodecani  
 
Secretar ştiinţific 

prof.dr.ing. Mihai Creţu 
prof.dr.ing. Dumitru Marcel Istrate 
prof.dr.ing. Emil Teodoru 
conf.dr.ing. Dorin Lucache  

Facultatea de Inginerie electrică, energetică şi informatică aplicată (IEEI)  2009 
2008 - 2012 Decan  

Prodecani  
 
 
Secretar ştiinţific 

prof.dr.ing. Alexandru Sălceanu 
prof.dr.ing. Dumitru Marcel Istrate 
prof.dr.ing. Gheorghe Băluţă 
prof.dr.ing. Viorel Varvara 
conf.dr.ing. Cristian Gyözo Haba 

 
 
 

Rămâne generaţiilor următoare de cadre didactice şi de studenţi să 

conducă facultatea pe un drum ascendent în condiţiile integrării în curentul 

european al educaţiei universitare. 
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