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ACADEMICIAN ȘTEFAN NĂDĂȘAN –  
OF HIS LIFE AND HIS WORK 

 
Stephen Nădășan (born 19 august 1901 in Timisoara on September 

23, 1967 in Timisoara) was a Romanian engineer. Is the founder of the 
Romanian School of testing materials. Contributed to the improvement of cast 
irons and brought important innovations in welding of metals. Titular member of 
the Romanian Academy. It shows aspects of his life and his work, 
supplemented with chronological data. 
 

Cuvinte cheie: Ștefan Nădășan, academician și inginer român, 
fondatorul școlii românești de încercarea materialelor 

Keywords: Ștefan Nădășan, academician and engineer, founder of the 
Romanian School of trial materials 

 
 

Ștefan Nădășan (n. 19 august 1901, 
Timișoara, d. 23 septembrie 1967, Timișoara) a 
fost un inginer electromecanic român. Este 
întemeietorul școlii românești de încercarea 
materialelor. A contribuit la îmbunătățirea 
fontelor și a adus importante inovații în sudura 
metalelor. Membru titular al Academiei 
Române.  

Studii primare (1907-1911) și 
secundare – curs inferior de liceu, secția reală (1911-1915) la 
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Timișoara, apoi cursul superior de liceu (1915-1918) la Eisenstadt 
lângă Viena. Bacalaureatul în 1918 
la Györ. Studiile superioare la 
Școala Politehnică din Timișoara 
(1920-1924), în prima promoție de 
ingineri. Din 1924 a intrat în 
serviciul C.F.R., activând în 
Atelierele Principale C.F.R. din 
Timișoara până în 1948. Din 1925 
a ocupat postul de asistent la 
Catedra de Rezistența materialelor, 
apoi din 1939 șef de lucrări, în anul 
1940 va fi numit profesor suplinitor, 
în 1942 profesor cu titlu definitiv, în 
anul 1949 devine decanul Facultății 
de Electrotehnică, din 1953 va 
deveni șeful Catedrei de Rezistența 
materialelor5 și la 40 de ani de 
activitate i se conferă titlul de 
Profesor universitar emerit (1964). 
A susținut prima teză de doctorat6 

la Politehnica din Timișoara, în anul 1939, cu titlul ”Rezistența dinamică 
a fontei” (115 p.), obținând gradul de doctor inginer, fapt care a 
reprezentat un eveniment important atât pentru ”școală”, în ansamblul 
ei, cât și pentru disciplina fundamentală de Rezistența materialelor, 
teză remarcată și în străinătate (Germania). Ca profesor a publicat 
foarte apreciatul curs în patru volume ”Rezistența materialelor”, primul 
volum în șase ediții, al doilea în patru ediții – ultimele două volume în 
Editura didactică și pedagogică, București (1957-1963). A mai publicat 
renumitele Probleme de rezistența materialelor, la început în colaborare 
cu Prof. C.C. Teodorescu, edițiile I – 1926, II – 1931, III – 1939, IV – 
1941, V – 1943 (pentru studenții anului II), respectiv edițiile I – 1932, II 
– 1943 (pentru anul III), apoi ca autor unic, edițiile 1945, 1948, mereu 
cu probleme noi în completarea edițiilor precedente. 

5 Şcoala timişoreană de rezistenţa materialelor îşi are originea în catedra de specialitate 
de la Şcoala Politehnică înfiinţată în 1921, condusă la început de prof. C.C. Teodorescu 
şi, apoi, din anul 1938, de acad. Ştefan Nădăşan. 
6 Titlul tezei: Die Schlagfestigkeit des Gußeisens (Rezistența dinamică a fontei) - Volumul 
1 din Politehnica din Timișoara. Teză. Politehnică din Timişoara. Teză prezentată 
Facultăţii electromecanice ... 1. Autor Ştefan A. Nădășan. Editor Tipogr. Român, 1939. 
Lungime 115 pagini. 
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În anul 1949 înființează primul Institut de proiectare în 
construcția de mașini, apoi IPROM pe care îl conduce până în 1954. 
Din 1956 devine Președinte al Comitetului de Stat pentru Tehnică de 
pe lângă Consiliul de Miniștri, iar din 1957 membru în Comitetul de Stat 

al Planificării și președinte al 
Comitetului pentru Tehnică Nouă 
(1961-1963). Din anul 1951 la 
înființarea Bazei de Cercetări din 
Timișoara a Academiei Române, în 
cadrul Centrului de Cercetări 
Tehnice, va organiza și va conduce 
Secția de oboseală și ruperi fragile 
a metalelor. A fost director al Bazei 
de Cercetări Științifice (1961-1962),  

al Centrului de Cercetări Tehnice (1963-1966), redactor responsabil al 
revistelor Academiei ”Studii și Cercetări de Metalurgie” și  ”Revue 
roumaine des sciences techniques – Serie de metalurgie” (1963-1967). 
A inițiat constituirea Comisiei de Sudură7 a Academiei Române al cărei 
președinte a fost până la moarte (1964-1967); de asemenea a fost 

vicepreședinte al CNIT – Consiliul 
Național al Inginerilor și Tehnicienilor. 
A coordonat organizarea 
prestigioaselor Conferințe de Sudură 
și Încercări de Metale CSIM Timișoara 
(I -1955, II – 1956, III – 1959, IV – 
1962 și V – 1965) cu participare 
internațională. 

Pe tărâm științific, Ștefan 
Nădășan a desfășurat o rodnică și 
valoroasă activitate de cercetare în 
domeniul rezistenței materialelor și 
încercărilor de metale. Datorită 
studiilor sale, s-au obținut fonte 
fosforoase pentru saboții vehiculelor 

feroviare cu durabilitate ridicată. Ștefan Nădășan a fundamentat 

7 Înfiinţat la 9 februarie 1970 Institutul de Sudură şi Încercări de Materiale ISIM Timişoara 
este continuatorul şcolilor româneşti de sudură şi rezistenţa materialelor dezvoltate la 
Timişoara, centru universitar cu mare tradiţie în cercetarea ştiinţifică. Începuturile şcolii de 
sudură datează din anul 1937 când a luat fiinţă Cercul pentru Încurajarea Sudurii (CIS), o 
asociaţie profesională care a reunit sub conducerea academicianului Corneliu Mikloşi o 
serie de personalităţi ştiinţifice de înalt prestigiu ca academician Ştefan Nădăşan, 
academician Remus Răduleţ, prof. Constantin C. Teodorescu. 
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introducerea sudării prin topirea intermediară la barele de oțel-beton și 
la șinele de cale ferată; a făcut ample cercetări pentru introducerea 
construcțiilor sudate din oțel slab aliat cu mangan, studii de oboseală, 
fragilitate și fluaj.  

Rezultatele cercetărilor sale se regăsesc în numeroase lucrări 
și studii, între care: Sudarea barelor de fier pentru construcțiuni de 
beton armat (1940); Noțiuni elementare de rezistența materialelor 
(1947); Rezistența materialelor (4 vol., 1957-1963); Oboseala metalelor 
(1962); Studii și cercetări de rezistență și încercări de materiale (1965); 
Încercări și analize de metale (1965) ș.a. 

Ștefan Nădășan a fost membru de onoare a Academiei de 
Științe din Budapesta (1965).  

Pentru activitatea științifică deosebită a fost decorat cu ordine 
și medalii în țară (1954,1957, 1966 – Meritul Științific) și străinătate 
(China).  

 
Academia Română. Sediul din Calea Victoriei. Sursa: Wikipedia 
 
Prin opera sa Ștefan Nădășan s-a impus ca un mare om de 

știință care a contribuit din plin la dezvoltarea POLITEHNICII 
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timișorene. Membru corespondent (2 iulie 1955) și membru titular (21 
martie 1963) al Academiei Române8 și Vicepreședinte al Academiei 
Române (1963-1966). 

 
Date cronologice 

 
1901 – se naște, în Timișoara, la 19 august 
1907 – studii primare, în Timișoara 
1911 – studii secundare, curs inferior liceu, în Timișoara 
1915 – curs superior liceu, la Eisenstadt lângă Viena 
1918 – bacalaureat la Györ – Ungaria 
1920 – începe studiile superioare la Școala Politehnică din Timișoara 
1924 – obține diploma de INGINER (Nr. 16) și intră în serviciul CF –  

Atelierele Principale CFR 
1925 – ocupă postul de ASISTENT la Catedra de Rezistența  

materialelor 
1939 – obține primul titlu de DOCTOR INGINER (Nr. 1) din  

POLITEHNICA timișoreană 
- avansează pe post de ȘEF DE LUCRĂRI 

1940 – numit PROFESOR SUPLINITOR 
1942 – numit PROFESOR CU TITLU DEFINITIV 
1949 – DECAN al Facultății de Electrotehnică din Timișoara 

- înființează primul institut de proiectare IPROM 
1951 – conduce Secția de oboseală și ruperi fragile în cadrul Bazei de  

Cercetări a Academiei Române la Timișoara 
1953 – Șef al Catedrei de Rezistența materialelor 
1955 – membru corespondent al Academiei Române (2 iulie) 
1956 – Președinte al Comitetului de Stat pentru Tehnică, București 
1957 – membru în Comitetul de Stat al Planificării, București 
1961 – Director al Bazei de Cercetări științifice a Academiei Române  

din Timișoara 
- Președinte al Comitetului de Stat pentru Tehnică Nouă, 

București 

8 Academia Română este cel mai înalt for de știință și de cultură din România. A fost 
fondată la 1 aprilie 1866, sub denumirea de Societatea Literară Română, devenită în 
1867 Societatea Academică Română, iar în 1879 Academia Română. Conform statutului, 
rolul principal al Academiei constă în cultivarea limbii și literaturii române, stabilirea 
normelor de ortografie obligatorii ale limbii române, studierea istoriei naționale române și 
cercetarea în cele mai importante domenii științifice. Cele mai reprezentative lucrări 
academice sunt Dicționarul limbii române, Dicționarul explicativ al limbii române, 
Dicționarul general al literaturii române, Micul dicționar academic și Tratatul de istoria 
românilor. Academia Română are 181 de membri activi aleși pe viață. 
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1963 – Director al Centrului de Cercetări Tehnice al Bazei Academiei  
Române ”Studii și cercetări de metalurgie”  și ”Revue roumanie 
des sciences techniques” 

- Președinte al Comisiei de Sudură a Academiei Române 
- Vicepreședinte al CNIT – Consiliul Național al Inginerilor și     
   Tehnicienilor, București 

1965 – membru de onoare al Academiei de Științe din Ungaria – MTA,  
Budapesta 

1967 – dispare fulgerător, în Timișoara, la 23 septembrie 
 

 
 

Prof.Dr.Ing. EurIng. Tiberiu Dimitrie BABEU 
Membru al Academiei de Științe Tehnice din România – ASTR 

Președintele Sucursalei Timiș a AGIR 
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