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CUVÂNT ÎNAINTE  
LA VOLUMUL IV

În perioada actuală, marcată de profunde transformări sociale şi econo-
mice, societatea are nevoie de repere profesionale, morale şi spirituale. Volumul 
de faţă vine în întâmpinarea acestei nevoi. Inginerii au contribuit esenţial la 
transformarea României dintr-o ţară eminamente agrară (la sfârşitul secolului 
al XIX-lea) într-una industrială (la începutul secolului al XXI-lea). 

În volumul de faţă sunt incluşi un număr de 104 ingineri, membri ai 
Academiei Române. Putem spune că acest volum este dedicat inginerilor 
români care sunt sau au fost membri ai acestui înalt for de consacrare şti-
inţifică şi culturală al ţării. Împreună cu ceilalţi membri, incluşi în volumele 
anterioare, este prezentat complet aportul comunităţii inginereşti în Academia 
Română. Parcurgerea biografiei acestora mi-a oferit ocazia de a revedea istoria 
ingineriei în Academia Română. Este o istorie fascinantă, făcută de oameni 
excepţionali din punct de vedere profesional şi cu un înalt spirit patriotic, 
mulţi dintre ei fiind implicaţi activ în viaţa socială şi politică a României.

Primul inginer a fost ales în Academia Română în anul 1870. Acesta a 
fost Petrache Poenaru, personalitate complexă, spirit enciclopedic, remarcabil 
inginer, inventator şi matematician. La scurt timp, în anul 1871, i-a urmat un 
inginer agronom, şi anume Ion Ionescu de la Brad. În primii ani, inginerii au 
activat în Secţia Știinţifică, alături de matematicieni, fizicieni, chimişti, medici, 
biologi, geologi. Odată cu creşterea rolului ştiinţelor exacte pe plan mondial, 
şi implicit în România, Secţia Știinţifică dobândeşte o însemnătate din ce în 
ce mai mare şi o consolidare continuă, inclusiv prin alegerea în rândul ei a 
unor ingineri eminenţi, în special constructori şi agronomi. Astfel, în anul 
1892 a fost ales membru al Academiei Anghel Saligny, unul din cei mai mari 
ingineri pe care i-a avut România, iar în anul 1901, Gheorghe Lahovary. Până 
în anul 1948, ponderea inginerilor în Academie a fost redusă, numărul total 
al acestora fiind 18, reprezentând un procent de sub 4% din numărul total 
al membrilor Academiei. Câteva nume de referinţă ale unor ingineri care au 
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fost primiţi în Academie până în anul 1948 au fost: Nicolae Vasilescu-Karpen 
– electrotehnician şi fizician (1923), Gheorghe Ionescu-Șişeşti – agronom, 
(1925), Elie Radu – constructor (1926), Dionisie Ghermani – inginer mecanic, 
(1945), Traian Vuia – inventator (1946). Evoluţia societăţii româneşti impunea 
o nouă structură a Academiei Române, adaptată la realităţile vremii. Prima 
propunere de formare a unei secţii de Știinţe Tehnice în cadrul Academiei 
Române a fost făcută de Dimitrie Gusti în anul 1941, propunere amânată 
din cauza războiului. Abia în anul 1948, odată cu reorganizarea Academiei 
Române de către noul regim politic instaurat in România, se înfiinţează o sec-
ţie de Știinţe Tehnice şi Agricole. Noua structură a Academiei, transformată 
de regimul comunist în Academia Republicii Populare Române, cuprindea 
şase secţii împărţite la rândul lor în 25 se subsecţii. După anul 1948, ponde-
rea inginerilor a crescut semnificativ, autorităţile comuniste punând accent 
pe ştiinţele exacte şi aplicate în detrimentul ştiinţelor sociale. Astfel, în anul 
1948 au fost primiţi un număr de 8 membri corespondenţi, iar 3 membri au 
fost titularizaţi. Aceasta primire masivă a inginerilor în Academie a avut sco-
pul de a se forma o secţie de Știinţe Tehnice de sine stătătoare, lucru care s-a 
întâmplat în anul 1955. Un an de graţie pentru Secţia de Știinţe Tehnice a fost 
anul 1963, când au fost primiţi 15 membri corespondenţi, iar 7 membri au 
fost titularizaţi. Noii membri acopereau domenii de specialitate recent apărute 
(automatica, electronica etc.) sau cu tradiţie în România (mecanica, aviaţia 
etc.). Secţia de Știinţe Tehnice cuprindea astfel personalităţile de prim rang 
ale ingineriei româneşti, precum: Elie Carafoli, Ștefan Bălan, Remus Răduleţ, 
Radu Voinea, Gheorghe Buzdugan, Ioan Anton, Aurel Beleş, Gheorghe 
Cartianu, George Bărănescu, Ștefan Nădăşan, Corneliu Penescu, Nicolae Tipei 
şi alţii. Într-o încercare de recuperare a inginerilor din diaspora în anul 1965, 
respectiv 1970, sunt aleşi membri titulari doi inventatori celebri pe plan mon-
dial, George Constantinescu şi Henri Coandă. Astfel, prin alegerea celor doi 
inventatori, alături de Traian Vuia (ales membru de onoare în anul 1946) şi 
Aurel Vlaicu (ales membru post mortem în anul 1948), Academia Română 
recuperează gloriile aripilor româneşti. Un al doilea val de primiri în Secţia 
de Știinţe Tehnice se realizează abia după Revoluţia din 1989, când, în doi ani 
succesivi (1990 şi 1991), au fost primiţi 13 noi membri şi au fost titularizaţi un 
număr de 8 membri. În momentul de faţă, secţia cuprinde 4 membri titulari, 
7 membri corespondenţi şi 7 membri de onoare (3 din ţară şi 4 din străină-
tate). De-a lungul celor peste 150 de ani de existenţă a Academiei, un număr 
de 160 ingineri au păşit pragul acesteia, provenind din domenii diferite: 104 
sunt ingineri mecanici, electrotehnicieni, constructori, electronişti, fizicieni, 
de calculatoare etc.; 30 sunt ingineri agronomi şi silvici; 16 sunt ingineri chi-
mişti; 7 ingineri geologi şi geofizicieni. Cu toate că ponderea lor numerică în 



11

numărul total al membrilor Academiei de-a lungul timpului a fost de numai 
13%, inginerii au avut un rol important în devenirea instituţiei de la Societatea 
Literară Română din 1866 la Academia Română de astăzi. Pentru a ilustra 
acest lucru mă voi referi la Preşedinţii Academiei Române. Din cei 45 de 
preşedinţi ai Academiei, aleşi de-a lungul existenţei sale, un număr de 8 au 
fost ingineri (15,5%), începând cu Anghel Saligny, continuând cu Cristofor 
Simionescu, Ioan Anton, Radu Voinea, Mihai Drăgănescu, Virgiliu Niculae 
Constantinescu, Ionel Valentin Vlad şi Cristian Hera. Este de remarcat faptul 
că din ultimii 11 preşedinţi 7 au fost ingineri, ceea ce reflectă tendinţele actu-
ale din societatea românească. Ponderea inginerilor în Academia Română este 
astăzi de 17%. Este mult, este puţin? Reflectă acest procent evoluţia societăţii 
româneşti şi tendinţele globale de „tehnicizare” şi „computerizare”? Este core-
lat acest procent cu acela al ponderii inginerilor în societate şi cu contribuţia 
acestora la dezvoltarea societăţii? Vorbind strict cantitativ, din anul 1871 şi 
până în prezent au fost formaţi în România peste 900.000 de ingineri, aceştia 
formând cea mai numeroasă comunitate profesională cu pregătire superioară. 
Evident că răspunsurile la întrebările de mai sus sunt diferite, în funcţie de 
zona din care vin. Dar, de oriunde ar veni, această parte a inteligenței creatoare 
româneşti, cu atâtea performanţe admirabile, merită elogiul celor care se stră-
duiesc în zilele noastre să le consolideze şi să le sporească.

Acad. Dorel BANABIC,
Preşedinte al Secţiei de Știinţe Tehnice a Academiei Române


