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Abstract. The paper underlines a few essential moments that have marked the evolution Romanian power
engineering in middles of XX century.
The most consistent part of this material deals with the advances in science and technology, with special
regards to higher technical schools (polytechnics from Bucureşti, Timişoara and Iaşi) and great professors at
that time: Nicolae Vasilescu-Karpen, Ioan Ştefănescu Radu, Dimitrie Leonida,
Ion S. Gheorghiu,
Constantin Budeanu, Cornel Micloşi, Ştefan Procopiu, Plautius Andronescu, Constantin Dinculescu, Cezar
Parteni Antoni, Martin Bercovici.

POTENŢIALUL ECONOMIEI
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Prin universalitatea sa, energia electrică, alături de celelalte forme de energie, a dat impuls
descoperirilor ştiintifice, programelor de investiţii şi creşterii venitului naţional.
Deşi astăzi energetica apare ca o ştiinţă interdisciplinară, la mijlocul secolului al XX-lea, când
electrificările erau dirijate de “Legea asupra energiei” (publicată în Monitorul Oficial 148/7
iulie1930), realizările energeticii aveau caracter local, izolat. Nu fusese abordată încă ideea de
dezvoltare coordonată, sistemică, la nivel naţional, nici chiar în ţările mai dezvoltate. Conform
datelor extrase din statistica uzinelor electrice din România ([1], [5], [16]):
- În anul 1939 existau un număr de peste 190 centrale electrice de distribuţie publică şi
pentru nevoi industriale, reprezentând o putere instalată totală de cel puţin 545MW.
Producţia de energie electrică în uzinele industriale proprii a fost mai ridicată decât în
uzinele de distribuţie publică, şi anume 630x106 kWh faţă de 582,5x106 kWh.
La sfârşitul lunii iunie 1940, puterea instalată era de cel putin 560 MW, iar puterea
instalată în uzinele proprii ale intreprinderilor industriale (izolate şi de interes particular)
era aproape egală cu puterea instalată în uzinele de distribuţie publică. Energia produsă în
1940 era de aproximativ 1300 x 106 kWh, ceea ce corespundea unui consum specific de
65 kWh pe cap de locuitor şi an. Populaţia deservită cu energie electrică reprezenta un
procent de aproximativ 25% din populaţia totală a ţării .
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Consumul specific de energie electrică pe cap de locuitor a crescut în România între
1930-1940 de la 30 kWh la 65 kWh, uzinele de distribuţie publică intervenind cu 49%,
iar cele proprii cu 51%.

Clasificarea uzinelor electrice de interes public după mărimea puterii instalate,
în anul 1939, după statistica Ministerului Lucrărilor Publice şi Comunicaţiilor
Capacitate
întreprinderi
[kW]

Număr
întreprinderi

Putere
instalată
[kW]

Producţie
totală
[x 106 kW]

Ore de
utilizare

1 –500

177

23.500

25,5

1090

501 – 1000

24

16.000

28

1750

1001 - 5000

16

35.500

80

2280

5001 -10000

9

60.000

123

2050

Peste 10000

3

150.000

326

2170

Total

229

285.000

582,5

2040

Sursa: Petrescu,Alexandrina “Aspectul economiei electrice româneşti”,
Buletinul Societăţii Politecnice din Romania, anul LVI, nr.1, ian.1942, pg.424-438.
Oraşele României, “care au cele mai importante
consumaţii de energie pe cap de locuitor deservit”
Oraş

Consum de energie
pe cap de locuitor
[kWh]

Bucureşti

286

Timişoara

269

Braşov

218

Sibiu

212

Galaţi

173

Brăila

144

Iaşi

122

Sursa: Petrescu,Alexandrina “Aspectul economiei electrice româneşti”,
Buletinul Societăţii Politecnice din Romania, anul LVI, nr.1, ian.1942, pg.424-438.

Tabel 1

În:
Tabel 2

În:

Analiza statisticilor publicate de “Uniunea internaţională a producătorilor şi distribuitorilor de
energie electrică” în Buletinul din 15 ianuarie 1938, arată că durata de utilizare a puterii instalate
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în uzinele publice revine la o utilizare medie de 8 ore/zi la încărcare maximă a tuturor unitaţilor
existente. În general, asta înseamnă că se lucra fără a se dispune de unităţi de rezervă, fără
asigurarea continuităţii în alimentare a consumatorilor [1].

După legiferarea electrificării rurale din 1937 şi acordarea primelor credite din partea statului, în
1941 erau electrificate în total 445 sate cu o populaţie rurală de
1018382 locuitori, care
nu beneficiau toţi de racord electric. Pe ansamblul ţării, în 1941, procentul de electrificare era ca
număr de sate electrificate de 3,3%, un procent foarte scăzut în raport cu cel realizat în alte ţări
ale Europei în acea epocă [11].
PERSONALITĂŢI ŞI REALIZĂRI ALE ELECTROENERGETICII ROMÂNEŞTI LA
MIJLOCUL SECOLULUI AL XX-LEA
“Inginerul este prin însăşi firea sa întreagă un mare anonim. Şi se citează aşa de puţine nume, şis atât de puţini oameni populari, care ies din mediul ingineresc. Căci inginerii care capătă
popularitate, o obţin pe căi laterale care au puţine în comun cu ingineria…prin însăşi menirea lor,
inginerii se ilustrează prin operele pe care le fac. Ei clădesc oraşe, linii ferate, poduri, uzine, cai
navigabile: pretutindeni trăieşte opera şi moare numele omului; căci de numele omului n-a auzit
poate nimeni, niciodată. Este o tragedie întreagă în această condamnare la tăcere şi obscuritate”.1
Este aproape imposibil să se facă o clasificare, după importanţa, a realizărilor electroenergeticii
dintr-o anume perioadă. În continuare, se vor prezenta câteva dintre mărturiile păstrate de
istoriografia ingineriei electrice româneşti, înşiruite cronologic, evidenţiindu-se aportul
profesorilor şcolii universitare româneşti care au făcut eforturi continui şi durabile în domeniul
părţii electrice a centralelor şi staţiilor electrice .
La 27 ianuarie 1940 a avut loc punerea în funcţiune, la Centrala Diesel Electrică Filaret, a
două grupuri, fiecare de 9000 CP, cu siguranţă cele mai mari grupuri Diesel din Europa
instalate într-o centrală electrică la acea dată, iar după Radu Zane [29] se pare că erau chiar
cele mai mari grupuri din lume. Inaugurarea atelierului de bobinaj de la Sibiu, nucleu al
viitoarelor ateliere (care se vor dezvolta după 1958) s-a făcut tot în 1940.
Profesorul eminent, inginerul NICOLAE VASILESCU - KARPEN (28.11.1870, Craiova 2.02.1964, Bucureşti), s-a pensionat în 1940, dar a continuat să lucreze până la sfârşitul vieţii în
laboratorul de “Electricitate, electrotehnică, măsurari electrice şi maşini electrice”(primul
laborator de acest profil din ţară, pe care l-a infiinţat în 1912 în cadrul “Şcolii Naţionale de
Poduri şi Şosele” din Bucureşti).
“Pila termoelectrică cu temperatură uniformă “(brevet nr. 16824 din 1922), cunoscută şi sub
numele de “pila K”, care funcţionează utilizând exclusiv căldura mediului ambiant, a fost
inventată de el “cu o jumătate de secol înainte ca oamenii să ajungă pe Lună datorită acesteia”
apreciază prof. I.Solomon (preşedintele Societăţii Franceze de Fizică)2.

Prof.ing. Mihail Manoilescu. Problema concentrării învăţământului tehnic superior. Interpelare dezvoltată în şedinţa
Senatului din 19 februarie 1937
1

2

Un exemplar se află la Muzeul Tehnic “prof.ing. Dimitrie Leonida” din Bucureşti.

___________________________________________________________________
NOEMA VOL. III, Nr. 1, 2004

137
Sorin Costinaş
______________________________________________________________________________
S-a preocupat de proiectarea de centrale electrice şi a realizat proiectele de electrificare ale
oraşelor Câmpina (1908) şi Constanţa (1928).

Timp de 55 ani, a desfăşurat o muncă de cercetare intensă, caracterizată printr-o multilateralitate
rar întâlnită. A abordat, cercetat şi îmbogăţit prin ideile sale un impresionant număr de domenii
ştiintifice: atomistică, mecanică, electricitate (a descoperit rolul electronilor în transmisia energiei
electrice prin fire), electrotehnică, elasticitate, termodinamică, teoria cinetică, electromagnetism,
telegrafie, telefonie la mare distanţă (în 1909, printr-o “Notă” transmisă Academiei de Ştiinte din
Paris, a propus folosirea curenţilor purtători de înaltă frecvenţă, pentru telefonia prin cablu, la
mare distanţă.), construcţii (teoria originală privind aderenţă fierului în beton, 1915),
electrochimie (pilă cu metanol reprezintă o prioritate românească), chimie, fizică, geofizică etc.
([2], [3], [8], [9], [11], [14], [25], [27], [28]). “Difuziunea Karpen” este un termen acceptat de
ştiinţa pe plan mondial.
În 1942, Nicolae Vasilescu-Karpen a publicat, la Imprimeria Naţională Bucureşti, lucrarea
“Electricitatea” şi monografia “Vieaţa şi opera lui Galileo Galilei”.
Între 2 iunie 1942 - 2 iunie 1944, ctitorul învăţământului nostru tehnic superior,
NicolaeVasilescu Karpen a fost vicepreşedintele Academiei Romane, şi mai apoi, din 1945 până în 1948,
preşedintele Secţiunii ştiinţifice a Academiei Române.
“Numeroşi fruntaşi ai ştiinţei şi tehnicii româneşti, nenumărate generaţii de ingineri, educaţi de
eminentul profesor inginer, vor păstră veşnic vie amintirea celui care s-a străduit să ridice
ştiinţa şi tehnica românească la nivelul preocupărilor ştiinţei mondiale” [acad.prof. Remus
Rădulet].
IOAN ŞTEFĂNESCU RADU (25.03.1875, Focşani – 9.09.1959, Bucureşti), profesor de
“Centrale electrice, transportul, distribuţia şi întrebuinţarea energiei electrice” la Şcoala
Politehnică din Bucureşti, a colaborat la realizarea primei centrale electrice de la Filaret, data în
concesiune în 1906 Societăţii Generale de Gaz şi Electricitate (SGGE) şi la instalarea primelor
motoare Diesel, in 1907. In 1909 a fost numit sef al Serviciilor electrice la SGGE iar între 19261938 a fost director tehnic la SGGE ([11], [25], [28]). A contribuit activ la dezvoltarea
instalaţiilor centralelor electrice ale capitalei şi a reţelelor de transport şi distribuţie. A
activat în cadrul asociaţiilor profesionale şi inginereşti din ţară şi străinătate. A iniţiat primul
congres general al producătorilor şi distribuitorilor de energie electrică, în 1931. A
participat la conferinţe şi congrese de specialitate.
Între 1910-1940 a publicat articole, note şi referate în publicaţiile periodice. În 1940 Ioan
Stefănescu Radu a fost pensionat de la “Politehnica Carol II” din Bucureşti (D 1229/1940).
În 1941 a avut loc punerea în funcţiune a TA3 de 15MW de la Centrala Termo-Electrică
Floreşti şi s-a refăcut interconectarea Văii Prahovei cu Bucureştiul prin Linia Electrică
Aeriană 60kV Gura Ocniţei-Târgovişte (interconectare desfăcută în 1933, ca urmare a punerii
sub tensiune a staţiei 110/60kV Târgovişte, cu alimentare din Centrala Termo-Electrică Schitu
Goleşti).
S-a revenit, prin decretul D 3134/11.11.1941 asupra decretului D3799/4.11.1938 prin care se
raţionalizaseră catedrele. S-au înfiinţat unele catedre iar altele şi-au schimbat denumirea. La
Bucureşti, s-a reînfiinţat conferinţa de “Distribuţia şi utilizarea energiei electrice şi centrale
electrice”.
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DIMITRIE LEONIDA (23.05.1883, Fălticeni (jud.Suceava) – 14.03.1965, Bucureşti), profesor
la catedra de “Electrotehnică şi electricitate” de la “Şcoala Politehnică Timişoara” (1924 -1941),
a fost transferat în 1941 la Şcoala Politehnică Bucureşti, la catedra de “Centrale electrice,
transporturi, distribuire şi utilizarea energiei electrice” (DR 3438/1941), unde a funcţionat până
la 17.02.1945, când a fost demisionat.

În 1908, Dimitrie Leonida a organizat prima şcoală de ucenici electricieni din ţară. În cadrul
acesteia, a predat, gratuit, în fiecare seară, cursurile de electrotehnică şi electricitate, aparate şi
maşini electrice, întrebuinţările electricităţii şi centrale electrice. “Luptător, romantic, vizionar, a
fost un om care a depăşit, la fiecare etapă, condiţiile timpului său”.[19] Urmarea că în afară de
partea tehnică a cursurilor, prin exemplificări sugestive, prin vizite organizate cu studenţii, prin
conferinţe însoţite de proiecţii, să le transmită studenţilor convingerea sa nestramutată în
posibilităţile neamului nostru. Este considerat “pionier al electrificării”[8] şi “fondator al şcolii
energetice româneşti”[19].
Ca angajat la Primaria capitalei în 1908, s-a ocupat de introducerea iluminatului electric în
Bucureşti. A fost director general şi apoi administrator-delegat al societăţii “Energia”, director
tehnic al Societăţii Generale de Gaz şi Electricitate (1937-1941), iar din 12.09.1942 a fost
directorul Direcţiei electrificării din cadrul Căilor Ferate.
După primul război mondial, a vizitat laboratoare, şantiere, şcoli din Franţa, Anglia, Elveţia,
Italia şi SUA pentru documentare în domeniul organizării învăţământului în şcolile de ucenici şi a
intrat în contact cu mari personalităţi ale specialităţii sale.
A organizat prima expoziţie de electricitate, în parcul Carol, 1928. A fost fondator şi
organizator, cu propriile sale mijloace, al Muzeului Tehnic din Bucureşti, situat în Parcul
Carol I într-o clădire pusă la dispoziţie de primărie (în schimbul pavilionului Crissobeloni). Este
singurul muzeu tehnic de electricitate din ţară, care are o valoare incontestabilă şi pe care, în
1950, l-a donat statului, ca şi pe cele 100000 volume care alcătuiau biblioteca sa personală. În
muzeu se făceau cursuri de specialitate pentru ucenici, lucratori şi elevi ai şcolii de electricieni şi
mecanici ([6], [13], [19], [20]).
În 1937, a înfiinţat “Şcoala de ucenici electricieni şi mecanici”. A condus această şcoală timp
de 45 de ani, până la crearea şcolilor de stat medii tehnice, curs seral.
Calea de dezvoltare economică şi socială a ţării o reprezenta, în conceptia sa, stăpânirea apelor şi
electrificarea ţării. Colaboratorii cei mai apropiaţi i-au fost hidroenergeticienii: ing. Vlad Focşa (a
lucrat în cadrul ISPH ca inginer consilier, inclusiv pentru UHE Porţile de Fier) şi ing. C.
Budeanu (director tehnic în cadrul ISPH).
“Nu vede în electrificarea ţării doar o serie de mari uzine termo şi hidroelectrice interconectate şi
de reţele de distribuţie spre marile centre de consum din ţară, ci un adevărat program de
dezvoltare armonioasă a tuturor ramurilor de producţie – industrie, agricultura, etc în care
electricitatea să joace rolul de promovator, în vederea unei dezvoltări rapide şi echilibrate,
economic şi social” [19].
în Programul de electrificare a ţării se prevede, pentru întâia oară, construirea de către stat a unui
număr de Centrale Hidro-Electrice (1948).
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A dus o campanie publicistică susţinută pentru a releva receptivitatea românilor şi
contribuţia lor la dezvoltarea tehnicii, ştiintei şi tehnologiei, în lucrările:
- Leonida,N., “Istoricul electricităţii”, În: Gazelectra, 1938
- Leonida,N., Caranfil,N. “Scurt istoric al instalaţiunilor electrice din România”, Congresul
Jubiliar al Electricienilor Cehoslovaci, Praga, 28-31 mai 1938.
- Leonida,N. “Centrale electrice, transporturi, distribuire şi utilizarea energiei electrice”,
curs litografiat în şcoală.
- Leonida,N., “Electrificarea căilor ferate în cadrul programului de electrificare al ţării”, În:
IRE 24/1941.
- Leonida,N. “Cum trebuie privită problema electrificării”, Analele CFR, Nr.1,1947
- Leonida,N. “Michael Faraday”, 1959.

Moldovean plin de farmec, Leonida are meritul remarcabil pentru acea vreme de a fi anticipat
caracterul epuizabilal al resurselor energetice, pe care le numea “averi pieritoare”3. A fost
promotor al concepţiei de electrificare generală, cu prioritate prin amenajari
hidroenergetice, figurând şi prima schemă de sistem unic electroenergetic, la tensiunea de
220kV. în 1942, Comisia Electrotehnică Internaţională (CEI) a standardizat, ca tensiune maximă
de transport, din aceasta perioadă, tensiunea de 275kV.
Profesorul inginer I. Catuniar, decanul Facultăţii electromecanice şi profesorul inginer
C.Budeanu, delegat din partea Consiliului facultăţii, apreciau în 1944, cu ocazia acordării unei
gradaţii de rutină: “Profesorul Leonida, predă cursul de Centrale electrice, transporturi, distribuire
şi utilizarea energiei electrice, din care o parte a fost litografiat la şcoală, ţine seminariile şi
proiectele prescrise în program. Domnul inginer este prea cunoscut pentru activitatea şi proiectele
sale în domeniul electrificării ţării, ca să mai fie nevoie a insista”[19].
La 20 noiembrie 1942 a avut loc punerea sub tensiune la CTE Grozăvesti a unui ciclu termic
suprapus (responsabil concepţie ing. PAUL DIMO) format dintr-un cazan Loffler de 170 t/h, ce
producea abur la 130 ata şi 500C (cei mai înalţi parametri din Europa la cea dată)4 şi din
grupul TA4 de 15,25 MW, cu turbină “înaintase”, functionând cu contrapresiune de 20 ata şi
274C, aburul rezultant fiind folosit (după o supraîncălzire la 400C) în circuitul termic
preexistent, pentru alimentarea celorlalte grupuri.
În 1943 s-a pus în funcţiune şi un al doilea ciclu suprapus identic, format din grupul TA3 şi un
alt cazan Loffler.
Tratarea neutrelor reţelelor la barele de 10kV de la CTE2 Braşov s-a realizat prin
transformatoare Bauch.
Viitorul academician, ing. PAUL DIMO (autorul analizei nodale a sistemelor electrice) a fost
numit în 1944 subdirector la SGGE, pentru partea de electricitate. A fost restructurat pe criterii
politice şi a fost lipsit de posibilitatea de a munci în specialitate timp de 4 ani.

Emil Prater, la “Centenarul Leonida” organizat de colectivul de la Muzeul Tehnic şi Consiliul Naţional al
Inginerilor şi Tehnicienilor, 1983.

3

4

Zane,R. RENEL-DGTEE. Dezvoltarea sistemului energetic al României, 1991
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În aprilie 1944, un număr de 66 oameni de ştiinţa şi cultură, membri ai Academiei Române şi
profesori de la universităţile din Bucureşti, Iaşi, Sibiu (unde se mutase, în 1940, Universitatea din
Cluj) i-au adresat lui Ion Antonescu aşa-numitul “Memoriu al intelectualilor”, prin care au cerut
ruperea imediată a legăaturilor cu Germania hitleristă şi ieşirea din războiul hitlerist.

ION S. GHEORGHIU, principalul specialist in problemele de electrificare a CFR, profesor
de “Maşini electrice”, a fost numit numit în 1944 decan al facultăţii de Electromecanică a
Politehnicii din Bucureşti [28].
Prodecan era profesorul CONSTANTIN BUDEANU (16/28.02.1886, Buzău - 27.02.1959,
Bucureşti), cel care a fost şef al Uzinei diesel-electrice de la Atelierele Griviţa (1919) , director la
Societatea de Tramvaie Bucureşti, (1919-1921) şi director la Societatea Electrica din Bucureşti,
între 1921-1931. A fost angajat la Şcoala Politehnică din Bucureşti ca asistent al profesorului
Nicolae Vasilescu-Karpen, la “Catedra de electricitate şi electrotehnică”, şi a predat cursurile de
“Electricitate şi Măsuri Electrice”.
A făcut cercetări în domeniul energeticii şi al metrologiei ([4], [9], [11], [12], [28]). În
problema puterii şi a energiei reactive a dat o nouă demonstraţie proprietăţilor de conservare
bazată pe realitatea fizică a mărimilor instantanee (putere, curent, tensiune); ea apare ca substrat
fizic al factorului de putere. A propus, în numele Comitetului Electrotehnic Român, noi definiţii
şi denumiri pentru diverse mărimi, unele adoptate de către forurile internaţionale (unitatea de
măsură pentru puterea reactivă -VAr, Stockolm, 1933). A demonstrat ca în regimul deformant
există trei puteri (activă, reactivă şi deformantă), putând fi reprezentate prin trei factori
ortogonali.
Dintre lucrările sale:
- Budeanu, C.I., “Problema electrificării în România”, Analele Academiei Romane, În:
Lucrările secţiei ştiinţifice, Seria IV, Tomul XIX, Mem.5, şedinta din 1.10.1943.
- Budeanu, C.I. “Bazele teoretice ale electrotehnicii”, (2 vol., 1958 –1959).
A fost membru fondator al Buletinului Institutului Român de Energie, membru activ al
Societăţii Politehnice, al Societăţii Gazeta Matematică şi al AGIR, membru corespondent al
Academiei Romane (din 1938) şi membru titular al Academiei Române (din 1955).
Profesorul PLAUTIUS ANDRONESCU (1893, Zurich (Elveţia) – 1975, Timişoara), “a lăsat în
urma sa o şcoală de electrotehnică teoretică şi aplicată, care continua să se dezvolte pe calea
iniţiată de el, prin discipolii săi şi prin realizările remarcabile ale acestora”. La invitaţia
profesorului Dimitrie Leonida, acesta a predat cursul de “Bazele Electrotehnicii”([9], [19]).
Plautius Andronescu a condus şi a dezvoltat catedra de Electrotehnică şi electricitate la
Şcoala Politehnică din Timişoara timp de aproape patru decenii. Deosebit de exigent faţă de
colaboratori, dar încă şi mai pretenţios faţă de sine însuşi, îşi rescria cursurile în fiecare an,
îmbogăţindu-le continutul şi îmbunătăţindu-le forma de prezentare. A avut o preocupare
constantă pentru pregătirea profesională a discipolilor săi; la indemnul său, viitorul academician
Remus Răduleţ a plecat pentru doctorat la Şcoala Politehnică Federală din Zurich, la profesorul
Kuhlmann.
Ca director al fabricii “Energia” din Cluj, prima fabrică de maşini electrice din România
(1925–1929), Plautius Andronescu s-a implicat în dezvoltarea tinerei industrii electrotehnice
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româneşti. A fost director general la Poşta – Telegraf – Telefon. (1929–1931). A făcut parte din
comisia de electrificare a CFR pentru linia Câmpina – Braşov, a fost preşedinte de recepţie
de materiale şi maşini electrice pentru Societatea de Gaz şi Electricitate.

A publicat numeroase lucrări de referinţă în domeniile electrotehnic şi matematic, conţinând
foarte multe elemente de originalitate. O listă a lucrărilor de specialitate cuprinde zeci de titluri
publicate în reviste din Europa şi America şi numeroase tratate de specialitate. În ultima parte a
vieţii a fost preocupat de noi materiale electrotehnice, materiale semiconductoare ([3], [13]).
Calitatea de rector al Şcolii Politehnice din Timişoara (1941–1944), de preşedinte al Asociaţiei
locale de prietenie româno-germana şi învinuirea absolut gratuită de a fi fost comandant legionar,
i-au atras două detenţii abuzive în 1944 la Chestura Poliţiei din Timişoara şi apoi internarea de
către regimul comunist în lagărul de la Caracal. Corpul profesoral al Politehnicii din Timişoara a
luat o poziţie fermă, informănd Chestura asupra activităţii ştiintifice şi didactice remarcabile a
profesorului. În lagăr, a refuzat orice înlesnire sau compromis ocazional.
“Alături

de alţi intelectuali, la Chestura din Timişoara şi în lagărul de la Caracal, a susţinut
prelegeri pe teme ştiinţifice sau umaniste, manifestându-şi în acest mod libertatea şi verticalitatea
spirituală” [Ovidiu Centea]. A fost eliberat în toamna aceluiaşi an, fără a fi fost judecat. A
revenit la catedra, dar a fost marginalizat, neacordăndu-i-se consideraţia meritată.
Profesorul CORNELIU MIKLOŞI (5.03.1887, Covârsint (Arad) – 10.08.1963, Timişoara) a
predat cursul de “Utilizările energiei electrice” şi cursul “Acţionări electrice” la Institutul
Politehnic din Timişoara. A lucrat şi ca inginer la Fabrica de cabluri electrice Siemens din
Budapesta, (1912-1918), inginer la Întreprinderea comunală din Timişoara, (1919 -1948), al
cărei director a devenit în 1922.
Problema majoră de care s-a ocupat, în calitate de director al revistei “Sudura” din Timişoara
(1938-1945), de şef al secţiei de sudura de la “Baza de cercetări ştiinţifice şi tehnice” din
Timişoara, (1951-1955) şi de director la Centrului de cercetări tehnice de la Baza Timişoara
(1955-1963), a fost sudura cap la cap electrică, prin ardere intermediara şi aplicarea ei
pentru şinele de cale ferată, direct în cale.
A dezvoltat Combinatului metalurgic de la Reşiţa, a reconstruit centrala electrică de la
Timişoara, avariată în timpul primului război mondial, a modernizat întreprinderile
electromecanice din Timişoara.
Inginer mecanic, energetician, om de ştiinţa emerit, a fost iniţiatorul şcolii româneşti de sudura
şi colaborator la întocmirea şi realizarea planului de electrificare a ţării (1951-1960). Ca
energetician, Cornel Mikloşi a obţinut rezolvări constructive în vederea combustiunii cu
randament ridicat a cărbunelui, a stabilit metode de înmuiere şi topire a cenuşii de cărbuni,
a pregătit lucrările pentru modernizarea reţelei şi trecerea la curent alternativ trifazat la 50
Hz. În 1942 a introdus în Timişoara, primele linii din ţară de troleibuze (vagoanele
motoare erau echipate cu o automatică foarte avansată pentru acea epocă) [9].
Profesorul ŞTEFAN PROCOPIU (19.01.1890, Bârlad (Vaslui) – 22.08.1972, Iaşi) a fost “un
model excepţional de om de ştiinţă şi de profesor întemeietor de şcoală în cel mai adevărat
sens al acestor termeni.5”. Prelegerile sale, ţinute la un înalt nivel ştiinţific, puneau accent pe
5

Prof.dr.ing. N.Calinicenco
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lămurirea fenomenelor prin experienţe impecabile. Era dotat cu un real simţ pedagogic şi cu un
excelent simţ al datoriei.

A avut succese însemnate şi contribuţii (în domeniile electromagnetismului, opticii,
geomagnetismului, termodinamicii), obţinute într-un timp relativ scurt.
A lucrat în laboratorul organizat de prof. D.Hurmuzescu la un subsol al universităţii ieşene6.
Majoritatea lucrărilor sale au avut caracter experimental, iar experienţele realizate erau de o mare
ingeniozitate, făcute cu un aparataj simplu, confecţionat de cele mai multe ori cu mijloace proprii
([3], [17]).
În 1921, aflat la Paris, a descoperit un fenomen optic nou – depolarizarea luminii de către
suspensii şi coloizi – “fenomenul Procopiu”, denumire data în 1930 de prof. A.Boutaric.
A studiat magnetismul pământesc în Moldova, Transilvania, Maramureş şi Dobrogea şi a ridicat
hărţi magnetice (1930-1965).
Opera sa ştiinţifică este vastă şi cuprinde multe domenii şsi direcţii de cercetare, care au
deschis căi noi de cercetare şi care au contribuit din plin la dezvoltarea fizicii şi au
îmbogăţit tezaurul ştiintific al omenirii. A creat şcoala de fizică experimentală “Şt.
Procopiu”, din care au făcut parte profesorii T. Farcaş, V. Petrescu, Gh. Vasiliu, E. Gaiginschi,
Vg. Gheorghiu, A.Potop, N.Calinicenco, V. Tutovan, I. Bursuc şi conferenţiarii M.Sorohan, A.
Papp, C. Papuşoi, E. Ionescu, I. Viscrian.
A publicat aproape 200 de lucrări şi cărţi ştiinţifice de mare valoare. Constatând lipsa, în acea
vreme, a manualelor universitare, pentru a veni în ajutorul studenţilor, a scris şi a editat cursuri
în care a expus multe teorii, experienţe şi aparate noi. De remarcat:
- Procopiu,Şt. “Introducere în Electricitate şi Magnetism: curs profesat la Facultatea de
Ştiinţe şi la Politehnica Gh.Asachi din Iaşi”, Editura Casa Şcoalelor, 1929-1939 - 2 vol.
(328p şi 336p.)
- Procopiu,Şt. “Ce este electricitatea?” , 1940
- Procopiu,Şt. “Electricitate şi magnetism”, Editia a 2-a, mărită şi completată, Editura
Laboratorului de Electricitate, Iaşi, 1942
- Procopiu,Şt. “Electricitate şi magnetism”. Vol I, Editura Laboratorului de Electricitate,
Iaşi, 1942, 380p.
În timpul primului război mondial a participat pe front. În timpul celui de-al doilea război
mondial (1944 –1945), deşi era evacuat la Alba Iulia, nu şi-a întrerupt activitatea ci a continuat
cercetările şi colaborarea la revista Adamachi. Largheţea erudiţiei, cunoştinţele enciclopedice,
talentul literar deosebit şi iscusinţa de a expune simplu şi clar pot fi probate de articolele apărute
în reviste de largă circulaţie: “Viaţa Românească”, “Însemnări ieşene”, “Ethos”, “V. Adamachi”.
Articolele sale nu şi-au pierdut nici azi prospeţimea şi actualitatea.
Cel de-al doilea război mondial a perturbat desfăşurarea normală a procesului de învăţământ, însă
nu l-a întrerupt decât pentru scurtă vreme. Şcoala românească de inginerie n-a suferit numai
modificări de structură, ci şi radicale modificări de esenţă, de conţinut. Pregătirea inginerilor de la
secţiile de electro-mecanică ale celor trei Politehnici (de la Bucureşti, Iaşi şi Timişoara) cât şi a

6

Laborantul era Mihai Creangă.
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absolvenţilor celor două Institute Electrotehnice (de la Bucureşti şi Iaşi) avea caracter electric şi
mecanic.

În iunie 1940, CONSTANTIN DINCULESCU (23.11.1898 Alexandria, jud. Teleorman –
15.09.1990, Bucureşti) a fost însărcinat cu predarea, cu conducerea proiectelor şi a examenelor
de “Centrale electrice, transportul şi distribuţia energiei electrice” de la Institutul Politehnic
Bucureşti, deoarece în urma pensionării profesorului Ioan Ştefănescu Radu, catedra devenise
vacantă.
În 1947 a fost transferat de la Politehnica din Timişoara şi numit profesor titular la Politehnica
din Bucureşti, la “Centrale electrice, transportul, distribuţia şi utilizarea energiei electrice”. Îl
avea ca asistent cu titlu provizoriu pe Gheorghe Hortopan [28].
A inaugurat la IPB un Laborator de Centrale Electrice de o valoare excepţională. Este
considerat creatorul şcolii româneşti de centrale electrice ([2], [3], [20], [28]). La acea data,
din catedra de Centale electrice mai faceau parte: Martin Bercovici, Aurel Avramescu, Marcel
Ivan (pâna La 1.10.1949), Ion Corodeanu, Gheorghe Dinescu şi Alexandru Vasiliu.
A fost şef al catedrei de Centrale Electrice de la Facultatea de Electrotehnică din Institutul
Politehnic Bucureşti (1.10.1948 -1969), inginer şef (1950) şi director (1952) la Institutul de Studii
si Proiectări Energetice, rector al Institutului Politehnic Bucureşti (1954-1956 si 1957-1968),
membru corespondent al Academiei R.P.R., secţia de ştiinte tehnice (din 1952), preşedinte al
Comitetului Naţional Român pentru Comisia Mondială a Energiei (1954-1964), preşedinte al
Consiliului Naţional al Inginerilor şi Tehnicienilor (1962-1972). A fost iniţiatorul şi
proiectantul principal, sub aspectul cerinţelor de învăţământ, al noului local din Splaiul
Independenţei nr.313 (arh. OCTAV DOICESCU, 1967) şi a condus colectivul pentru realizarea
acestei lucrări, considerată cea mai importantă din domeniul cultural - educativ din Romănia
acelei vremi.
A condus lucrările de proiectare şi execuţie a CTE Doiceşti, CTE Ovidiu II,
CTE
Comăneşti, CTE Borzeşti, CTE Petroşani. A coordonat la lucrările de proiectare şi execuţie
a CHE Bicaz, CHE Sadu V, CHE Moroeni [11].
A contribuit la introducerea în România a termoficarii şi a fost unul dintre principalii
autori ai electrificării ţării după al doilea război mondial. A elaborat studii şi proiecte
pentru realizarea CHE Porţile de Fier.
A avut o contribuţie esenţială la electrificarea CFR, susţinând soluţia modernă a
electrificării în curent alternativ monofazat (25000V) la frecvenţa generală industrială de
50 per/s (aplicată pe linia Braşov-Ploieşti-Bucureşti).
A fost colaborator la planul general de electrificare a României (1945) şi colaborator la
planul de electrificare şi folosire a apelor din RPR (1950-1960).
Laborioasa sa activitate se concretizeaza prin 3 tratate, 6 cărţi, 63 memorii tehnice,
14
contribuţii la stabilirea prescripţiilor tehnice în domeniul electrotehnicii, 185 lucrări în
manuscrise, 77 articole publicate în periodice şi ziare, peste 150 conferinţe prezentate în ţară şi
în străinătate (militant pentru afirmarea pe plan mondial a realizărilor ştiinţifice şi tehnice din
România). Se cuvin menţionate lucrările:
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- Dinculescu,C. “Căderile de apă ale Dunării şi posibilităţile de folosire a energiei lor”,
1943.
- Dinculescu,C. (în colab.) “Centrale electrice. Probleme de proiectare, construcţie,
exploatare”, Ed. Tehnică, Bucureşti, 1959 (470 pg)
- Dinculescu,C. “Istoria energeticii şi electrotehnicii în România”. Vol I: “Electrificarea
României de la primele începuturi până în 1950”, 1982.

Profesorul CEZAR PARTENI ANTONI (23.06/6.07.1900, Iaşi – 13.12.1956, Bucureşti) a
predat la Iaşi timp de 30 ani (1921-1951) cursul de “ Maşini electrice şi staţii centrale de
electricitate“, a organizat laboratoarele de maşini electrice de la Institutele Politehnice din Iaşi şi
Bucureşti şi de la Institutul de maşini şi aparate electrice din Craiova.
A studiat funcţionarea maşinilor asincrone a încărcări nesimetrice şi a transformatoarelor
antirezonante. A făcut cercetări asupra modificărilor pe care le antrenează orice schimbare
a lungimii întrefierului.
Profesor şi rector la Politehnicii Iaşi (1944-1948), rector la Institutul Politehnic Iaşi, (1948-1951),
director al Institutului de maşini şi aparate electrice din Craiova, (1951-1954), profesor, şef de
catedră şi prorector la Institutul Politehnic Bucureşti (1954-1956), consilier tehnic la Uzina
electrică din Iaşi (1925-1944), a avut contribuţii în electrotehnică (în special maşini electrice),
centrale electrice, măsurări electrice. A urmărit continuu ameliorarea factorului de putere.
A publicat peste 90 lucrări de specialitate.
MARTIN BERCOVICI (24.08.1902,Buzău -19.01.1971, Bucureşti) a fost inginer la Societatea
Generală de Gaz şi Electricitate din Bucureşti (1926-1930), şef de serviciu la SGGE din
Bucureşti (1930-1940), subdirector general-tehnic al Întreprinderii de Gaz şi Electricitate (1944 –
1948), şef al catedrei de Reţele Electrice (1968 –1971), director în Ministerul Industriei Grele
(1948-1949), primul director al Institutului de Studii şi Proiectări Energetice (1949-1952),
director general tehnic în Ministerul Energiei Electrice (1952-1954) şi director al Direcţiei
energiei electrice din Comitetul de Stat al Planificării (1954 -1967).
La 14 septembrie 1940, ing. Martin Bercovici şi ing. Nicolae Caranfil, deşi avuseseră realizări
importante pentru modernizarea capitalei, au fost scoşi din serviciu de la Societatea Generală de
Gaz şi Electricitate (SGGE) de către regimul legionar ([7], [15]). Stabilirea concepţiei tehnice a
reţelelor electrice din Bucureşti (activitate de pionierat pentru energetica romanească) a
fost intreruptă din cauza persecuţiilor rasiale.
Împreună cu Ernest Abason (inginer, doctor în matematici, profesor de geometrie descriptivă şi
aplicaţiuni, redactor între 1929-1949 la Buletinul Ştiinţific al Şcoalei Politehnice din Bucureşti),
cu aprobarea Ministerului Educaţiei Naţionale, Martin Bercovici a înfiinţat un “Curs de pregătire
tehnică” pentru tinerii evrei pe care legile fasciste i-au exclus de la cursurile de zi din
învăţământul de stat şi de la certificatele de stat. “Politehnica Bercovici”, unică în acele părti
ale Europei unde au fost aplicate legislaţii de tip fascist, a fost inaugurată la 11 octombrie
1940. Dupa 23 august 1944, au fost recunoscute toate certificatele şi diplomele eliberate de
şcolile particulare evreieşti.
A fost creator, în cadrul Institutului Politehnic Bucureşti a şcolii româneşti de reţele şi
sisteme electrice. Studiul reţelelor electrice, predat după o concepţie originală, era privit ca un

___________________________________________________________________
NOEMA VOL. III, Nr. 1, 2004

145
Sorin Costinaş
______________________________________________________________________________
ansamblu unitar, de la proiectare până la funcţionare, urmărindu-se problemele care apar în
timpul exploatării. A avut un mare talent didactic. Cursurile şi seminariile erau interactive.

În cadrul cursurilor, a prezentat pentru prima oara în ţara noastră, calculul curenţilor de
scurtcircuit, metoda componentelor simetrice, influenţa liniilor de înaltă tensiune asupra liniilor
de telecomunicaţii, tehnica de calcul. Asistenţii săi la cursul de Reţele electrice erau: Arie A.
Arie, Gleb Drăgan, Ion Iordănescu.
A fost unul dintre pionierii planurilor de electrificare din Romania. A întreprins numeroase
studii privind alimentarea cu energie electrică a consumatorilor din oraşul Bucureşti (1930-1940)
şi dezvoltarea sectorului energetic din RPR pentru perioadele 1950-1965 şi 1966-1980.
A luat parte la studiile şi tratativele pentru interconectarea sistemelor energetice naţionale
ale tărilor europene socialiste şi pentru amenajarea completă a Dunării. În 1956 a fost
preşedinte al părţii române a Comisiei mixte romano-iugoslave pentru avizarea proiectelor de
amenajare a CHE Porţile de Fier şi a luat parte la toate lucrările de pregătire şi realizare a
acesteia.
A studiat modalităţile de transport a energiei la distanţe mari. A introdus, pentru prima
dată în ţară în cadrul reţelelor electrice, utilizarea calculului matriceal în studiul
regimurilor de funcţionare a reţelelor electrice şi problemele de stabilizare a sistemului
energetic.
La Institutul de Energetică, la ISPE, la CSP propunea studierea celor mai noi probleme apărute pe
plan mondial. A participat la reuniuni şi congrese interne şi internaţionale, la care a prezentat
lucrări ştiinţifice de valoare. A colaborat la cele mai importante reviste din acea vreme: Buletinul
IRE, Buletinul APDE, Buletinul Societăţii Politehnica şi Buletinul AGIR, Energetica. A semnat
articole alături de: Paul Dimo, Sorin Ştefănescu-Radu,
Paul Cartianu, Aurel Avramescu,
Maria Tudose, Arie A. Arie, Gheorghe Iacobescu, Constantin Dinculescu, Alexandru Poeata etc
[28].
CONCLUZII
De multe ori, cauza influenţelor negative ale dezvoltării asupra naturii şi societăţii a reprezentat-o
abordarea îngustă, fără luarea în considerare a multiplelor conexiuni care domină dezvoltarea
societăţii umane. Ştiinţele inter şi pluridisciplinare, precum electroenergetica, au venit să umple
astfel de goluri, dar aceste ştiinte sunt de dată recentă.
Activitatea ştiinţifică a vremii era de neconceput fără un larg schimb de informaţii. La mijlocul
secolului al XX-lea, relaţia dintre cercetarea fundamentală şi cea aplicativă era în cu totul alt
raport decât în prezent.
În 1924, România a fost membră fondatoare a Consiliului Mondial al Energiei, în cadrul
acestuia funcţionând şi un Comitet Naţional Român. Începând cu 1926, România a participat la
Conferinţa internaţională a Marilor Reţele Electrice (CIGRE). În cadrul Institutului Român
pentru Energie s-a format Comitetul Naţional Român pentru CIGRE.
În 1931, cu ocazia semicentenarului, Societatea Politehnică a publicat trei volume cu istoricul
dezvoltării tehnicii in România.
Buletinul Societăţii Politehnice a avut o apariţie constantă din 1885 (cu mici întreruperi în 1887
şi 1916-1919) până în 1949, când, sub presiunea politică, Societatea Politehnică a fuzionat cu
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Asociaţia Generală a Inginerilor din România, Asociaţia Generală a Inginerilor Cadastrali şi cu
Asociaţia Generală a Subinginerilor. Materialele publicate în Buletinul Societăţii Politehnice
aveau un înalt nivel ştiinţific şi se adresau tuturor domeniilor tehnico-economice.

Asociaţia producătorilor şi distribuitorilor de energie electrică din România (APDE),
înfiinţată în 1931, a dus o campanie susţinuta pentru electrificări rurale, propunând soluţii tehnice
şi economice.
Buletinul APDE a apărut regulat, la interval de două luni, din 1932 până în 1942; trimestrial şi în
final semestrial, până în 1943, după care şi-a încetat apariţia. În fiecare număr al revistei au fost
publicate articole tehnice şi de altă natură (organizare, tarifare, istorie a tehnicii, descrierea unor
instalaţii energetice din ţară şi din străinătate), semnate de personalităţi din energetică, mulţi
dintre aceştia fiind profesori universitari (I. Ştefănescu-Radu, C.Mikloşi, M.Bercovici,
I.S.Gheorghiu etc). APDE a avut în deceniul al IV-lea al secolului al XX-lea o activitate
importantă pentru energetica românească, reuşind să influenţeze coordonarea şi coeziunea
întreprinderilor de producere şi distribuţie a energiei electrice, numeroase ca număr însă cu
posibilităţi reduse şi împrăştiate pe cuprinsul ţării, fără legături sau alte posibilităţi de colaborare.
La sfârşitul celui de-al doilea război mondial, Politehnica din Bucureşti funcţiona cu şapte
facultăţi, dintre care una era Electro-mecanică, ce forma ingineri pentru proiectarea şi
exploatarea instalaţiilor mecanice şi electrice, distribuţia şi transportul energiei, proiectarea
şi construirea de maăini hidraulice, locomotive, generatoare şi motoare electrice.
Între 23 august 1944 şi 3 august 1948 (când s-a făcut reforma învăţământului superior),
învăţământul tehnic superior avea, ca şi înainte de război, numai o singură formă, cursuri de zi,
cu durata studiilor de patru ani.
Moştenitoare a unor tradiţii valoroase, ingineria electrică a beneficiat de un sistem de organizare
elastic, şi eficient, permanent adaptabil la evoluţia ştiintei, tehnicii, culturii.
Profesorii, ingineri de excepţie, personalităţi distinse precum Nicolae Vasilescu-Karpen, Ioan
Ştefănescu Radu, Dimitrie Leonida, Ion S. Gheorghiu, Constantin Budeanu,
Maitriu
Benovici, Cornel Micloşi, Ştefan Procopiu, Plautius Andronescu,
Constantin Dinculescu,
Constantin Lazu, Dionisie Germani, Dorin Pavel,
Alexandru Th. Popescu, Cezar Parteni
Antoni, Martin Bercovici, Remus Baziliu Răduleţ, Marcel Ivan, Nicolae Gheorghiu,
Liviu
Mandru, Andrei Nicolaide etc. nu au avut doar rolul de a preda cunoştinte.
Prelegerile lor nu erau repetabile şi monotone, ci procese vii, metode reale de transmitere în care
experimentul avea un rol imens, şi permitea aplicarea informaţiilor, sub formă de observaţii
dirijate. Datorită lor, evoluţia şcolii a fost rapidă şi interesantă, capabilă să răspundă unor cerinte
şi exigenţe noi. Misiunea pe care şi-au asumat-o era anevoioasă. Au ţinut seama nu doar de
interesele şi particularităţile studenţilor, dotaţi adeseori cu o gândire independentă, inventivă şi
originală, ci şi de solicitările mediului economic greu încercat de război. Existenţa umană se
perpetuează atât timp cât gândurile şi faptele rămân în amintire. Cu cât ele au fost mai
reprezentative şi mai utile, cu atât continuarea este mai îndelungată.
Atragerea întregului potenţial ştiinţific al ţării (din institute de cercetare şi proiectare, învăţământ
universitar, specialişti din producţie) şi organizarea acestora în echipe complexe a reprezentat
garanţia rezolvării multor probleme.
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Contribuţia profesorilor legendari, pe care i-am amintit, a fost esenţiala pentru formarea şi
consolidarea în ţara şi în lume a prestigiului şcolii politehnice româneşti. Marii profesori au
devansat prin concepţia lor condiţiile momentului şi, fără excepţie, au contribuit activ la procesul
de electrificare a României.

Este rolul nostru de a le duce mai departe amintirea şi visul!
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