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ABSTRACT: The review presents the second and third volumes of
the series entitled Ingineri români: dicționar enciclopedic (Romanian
Engineers: An Encyclopedic Dictionary) published by the Romanian
Academy of Sciences, at the initiative of late Academician Gleb
Drăgan. Up until 2019, the authors of the series have managed to
bring to the public attention 664 Romanian engineers (out of which
24 female engineers) who have made significant contributions to the
field, to the development of Romanian industry and/or to Romanian
engineering education.
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În cadrul seriei intitulate Istoria domeniului tehnic în România inițiată
de Acad. Gleb Drăgan (1920–2014), au văzut lumina tiparului la Editura
Mega din Cluj Napoca trei volume ale proiectului Ingineri români: dicționar
enciclopedic. Am recenzat primul volum apărut în 2014 în numărul trei
al revistei Columna, Supliment cultural-știinţific al revistei STUDII ȘI
COMUNICĂRI / DIS (http://columna.crifst.ro /issue3), iar în cele ce
urmează ne propunem să prezentăm pe scurt cel de-al doilea volum apărut
în 2018 și cel de-al al treilea volum apărut în 2019.
În Cuvânt înainte la volumul II, Acad. Dorel Banabic arată că, „de-a lun‑
gul timpului au fost formați peste 850.000 de ingineri în facultățile cu profil
tehnic din România […] O mare parte din rândul acestei comunități au adus
contribuții semnificative la dezvoltarea științei și tehncii românești, con‑
tribuind prin realizările lor la transformarea României dintr-o țară agrară
în una cu o industrie puternică” (p. 9–10). Pentru acest considerent, este
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salutată inițiativa Comitetului Român pentru Istoria Științei și Tehnicii
(CRIFST) de a selecta și include în volumele acestui dicționar pe cei mai
reprezentativi ingineri din cei 850.000, a căror contribuție la dezvoltarea
industrială a României este vizibilă fie „prin „formarea de noi generații
de ingineri”, fie prin activitatea desfășurată „nemijlocit în întreprinderile
românești” (p. 10).
Cele două volume ale Dicționarului apărute în anii 2018–2019 conti‑
nuă demersurile evidente în volumul întâi apărut în 2014, fiind structurate
în mod similar. Cele 269 de personalități din volumul al II-lea și cele 209
personalități din volumul al III-lea sunt descrise după același model
ca și cele 186 de personalități la care se face referire în primul volum al
seriei – familie, studii, cariera profesională și didactică (acolo unde este
cazul), activitatea publicistică/ lucrări de referință, lista distincțiilor pri‑
mite, referințe bibliografice. Profilurile inginerilor sunt de cele mai multe
ori însoțite de o fotografie a fiecărei personalități evocate. Remarcăm
utilitatea Tabelului nominal cu personalități incluse în cele trei volume
ale Dicționarului (p. 313–331 în vol. III), care oferă lista completă a
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personalităților avute în vedere până în acest moment, precum și o rapidă
identificare a volumului în care sunt incluse. Mai mult decât atât, con‑
siderăm deosebit de utile secțiunile de Bibliografie și Indice general de la
sfârșitul fiecărui volum, care pot constitui puncte de pornire pentru apro‑
fundarea cunoașterii în domeniu.
Ca și în cazul primului volum al seriei, sunt evidente eforturile
co-autorilor volumelor apărute în ultimii doi ani2 de a oferi o imagine
echilibrată și echidistantă a contribuției inginerilor din diverse ramuri
ale acestei profesii, din toate timpurile și din toate regiunile istorice ale
României, formați atât în țară cât și în străinătate, care au beneficiat de
recunoaștere pe plan național și internațional. În acest context, remarcăm
prezența a 24 de personalități feminine în totalul de 664 de personalități
inginerești descrise în cele trei volume ale Dicționarului.
Date fiind aspectele trecute în revistă mai sus, considerăm că publi‑
carea volumelor II și III ale proiectului editorial Ingineri români: dicționar
enciclopedic contribuie la o mai bună cunoaștere a personalităților
românești din domeniu și a contribuției acestora la dezvoltarea domeniu‑
lui pe plan internațional.
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