
 
 

Sunt doar două căi care duc către împlinirea  
scopurilor înalte şi a marilor lucruri: puterea şi perseverenţa.  

Puterea este norocul câtorva privilegiaţi, dar perseverenţa  
sobră,  aspră şi continuă poate aparţine chiar şi celor mai  mărunţi  

dintre noi... “ 
J. W. Goethe  
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CONSTANTIN C. TEODORESCU  (1892 – 1972)  
 

Among the prominent figures who have fixed the Romanian forms 
durable to be known both by his contemporaries and future generations, 
emerges as a teacher with a particularly deep thinker simultaneously 
pedagogical entered deep into the core of things and deciphering the crystal 
clear with their essence, engineer C.CTeodorescu. It shows life, school and 
university training, outstanding contributions of Professor C.C. Teodorescu into 
the realm of science and technology.  

He was a scientist of great humanity, had a modest and discreet life, 
concerned about all the time not to get in the way and not wards off anyone. 
This man's work is alive, living in and through his activity, not only to the 
Department but also to many institutions which offered them collaboration. 
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Printre figurile proeminente româneşti care trebuie fixate în 

forme durabile pentru a fi cunoscute atât de contemporani cât şi de 
generaţiile viitoare, se desprinde ca profesor înzestrat cu un deosebit 
simţ pedagogic simultan profund gânditor, pătrunzând adânc în miezul 
lucrurilor şi descifrând cu limpezime de cristal esenţa lor, inginerul C.C. 
Teodorescu. În cursul vieţii, soarta l-a întâmpinat destul de des cu 
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asprimi şi durităţi, care, aşa cum rezultă din scrisorile adresate 
prietenilor şi cunoscuţilor, nu l-au făcut totuşi să fie părăsit vreodată de 
sentimentul bucuriei de a trăi.  

Profesorul C.C. Teodorescu a fost un om care a fost iubit de 
studenţi şi apropiaţii săi, fie ca profesor, sau rector al Politehnicii din 
Timişoara, fie ca profesor şi rector al Politehnicii din Bucureşti, o 
personalitate care a imprimat în jurul său impuls tonic datorită vitalităţii 
sale inepuizabile şi afecţiunii pentru fiinţa umană. A manifestat o largă 
înţelegere pentru necazurile studenţilor şi a fost un straşnic gospodar în 
analele învăţământului superior politehnic. 

Născut la 22 martie 1892 în Bucureşti, ca fiu de funcţionar 
modest la Ministerul Instrucţiunii Publice, a urmat şcoala primară în 
Bucureşti şi apoi ca bursier – internist, la Liceul “Constantin Negruzzi” 
din Iaşi, absolvind secţia reală la Liceul Naţional din Iaşi, în 1911. Pe 

urmă a intrat prin concurs la 
Şcoala Naţională de poduri şi 
şosele, unde a avut ca profesori 
renumiţi pe Anghel Saligny, Elie 
Radu, Ion Ionescu, David 
Emmanuel, Nicolae Vasilescu-
Karpen şi Andrei Ioachimescu. 
Imediat după obţinerea diplomei 
de inginer de poduri şi şosele, 
adică în 1916, a fost numit ca 
inginer în Direcţia Generală a 
muniţiilor, de unde a trecut la 
Direcţia de studii şi construcţii a 
Direcţiei Generale de poduri şi 
şosele din Ministerul Lucrărilor 
Publice. Aici a  funcţionat până în 
1920. În acest an a fost numit în 
primul rând asistent suplinitor, 

apoi asistent definitiv la Catedra de Rezistenţa Materialelor de la poduri 
şi şosele, catedră al cărui titular era Gh. Em. Filipescu. 

În toamna anului 1920, o dată cu înfiinţarea celor două 
Politehnici, Lalescu l-a chemat pe C. C. Teodorescu să-i fie ajutor ca 
subdirector la Şcoala Politehnică din Timişoara, funcţie în care a activat 
din 1920 până în 1924. În acelaşi timp, însă, a funcţionat la această 
politehnică şi ca profesor suplinitor de mecanică raţională (1920-1921) 
şi profesor suplinitor de rezistenţa materialelor (1921-1923), făcând 
simultan şi lecţii de mecanică elementară cu anul preparator (1921-
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1923) sau trigonometrie (1921-1924). A ţinut o serie de conferinţe de 
mecanica mecanismelor (1922). Pe de altă parte, a predat la Şcoala 
pregătitoare de ofiţeri de artilerie din Timişoara (1921-1922) un curs de 
matematici. 

În anul 1923 a fost numit profesor provizoriu de rezistenţa 
materialelor la Politehnica din Timişoara, iar în 1926 a fost definitivat la 
această catedră. Aici a predat în continuare până în 1939, când a trecut 
ca profesor titular la catedra similară de la Politehnica din Bucureşti, la 
care până în noiembrie 1937 funcţionase predecesorul său Gh. Em. 
Filipescu. 

Este de adăugat faptul că în timpul cât a activat la Timişoara 
a fost şi profesor de construcţii civile al Şcolii Superioare P.T.T. (Poştă, 
Telefon, Telegraf) din acest oraş (1924-1926), apoi profesor la Şcoala 
de textile (1927-1928,), director al Şcolii Superioare P.T.T. din 
Timişoara (1923-1929), membru în Comitetul de Direcţie al Politehnicii 
Timişoara (1924-1925 şi 1926-1927), subdirector la Uzinele şi 
Domeniile Reşiţa (1929-1932), organizatorul  laboratorului de încercări 
de materiale al Politehnicii din Timişoara, rector al Politehnicii din 
Timişoara (1934-1938). 

Trecând la Bucureşti, a fost rector al Politehnicii (1940-1944) 
şi profesor titular definitiv la Catedra de Rezistenţă a Materialelor 
(1940-1948). O dată cu noua organizare a învăţământului superior 
(decembrie 1948) a fost trecut ca profesor de rezistenţă a materialelor 
la Institutul feroviar din Bucureşti, unde a funcţionat până la trecerea 
acestui institut la Institutul Politehnic. Din 1959 este pensionar. În 
noiembrie 1962 i s-a acordat prin decret titlul de profesor emerit. 

Prezentând evoluţia ideilor referitoare la calculul secţiunilor de 
beton armat, el a pus în evidenţă felul cum au contribuit încercările de 
materiale la modificarea metodelor de calcul.  

Într-o comunicare făcută la Al doilea Congres interbalcanic al 
matematicienilor, ţinut la Bucureşti în 1937, a arătat că limitele impuse 
pentru caracteristicile materialelor sunt tangentele la elipsa de 
probabilitate. Ca urmare, spre a compara două limite, trebuie ca ele să 
reprezinte aceeaşi probabilitate, ceea ce înseamnă că ele trebuie să fie 
tangente la elipsele omotetice de aceeaşi probabilitate. 

Profesorul-inginer C.C. Teodorescu a tipărit mai multe ediţii 
pentru cursul său de rezistenţa materialelor predat la Politehnica din 
Timişoara sau din Bucureşti ori la Institutul feroviar din Bucureşti (azi 
desfiinţat prin înglobare în Institutul Politehnic Bucureşti). I s-au tipărit 
sau i s-au litografiat de asemenea mai multe ediţii pentru Culegerea de 
probleme şi exerciţii de rezistenţa materialelor şi teoria elasticităţii. Are 
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o serie de lucrări cu caracter divers, toate însă legate de preocupările 
sale de inginer şi de profesor.  

Aşa, de exemplu, a ţinut cursuri de deschidere, pline de sevă 
şi argument, tratând despre ce este şi ce face un inginer. Sau a fost 
obsedat de ideea de a dovedi şi altora că gândirea tehnică se 
deosebeşte de gândirea ştiinţifică. După profesorul C.C. Teodorescu, 
gândirea tehnică înseamnă “arta de a alege între condiţii contradictorii”. 
Era o rară plăcere intelectuală să-l asculţi făcând lecţii de deschidere 
pe când era rector al Politehnicii, tratând despre tehnică şi tehnicieni, 
despre gândirea tehnică sau evocând sentimental figuri de ingineri şi 
profesori de la Politehnică, precum, de exemplu, figura celui ce a fost 
profesorul inginer Gh. Em. Filipescu, înaintaşul său. 

În învăţământul superior tehnic, profesorul C.C. Teodorescu 
are un aport important prin instrucţia tehnică-ştiinţifică a patruzeci de 
serii de ingineri constructori, mecanici, mineri, feroviari sau de altă 
specialitate, cărora, la orele de curs sau la lucrările de seminar şi de 
laborator, le-a indus încrederea în puterea lor proprie de a calcula, 
proiecta şi executa construcţii de orice fel. 

Profesorul C.C. Teodorescu este primul care a aplicat pe larg 
metodele statistice pentru încercările materialelor. A studiat, de 
asemenea, distribuţia eforturilor produse de variaţia de  temperatură în 
calea ferată sudată continuu, iar în învăţământul superior, pe lângă 
profesor emerit, a fost şi un bun organizator. 

Prototip al modestiei care ascunde valori spirituale şi morale, 
trecând discret printre alţii, preţuitor de gânduri şi subtilităţi, profesorul 
C.C. Teodorescu a fost un om original, cultivat până la erudiţie, crescut 
la şcoala integrului şi celui demult trecut în legendă profesor Gh. Em. 
Filipescu, sufletul şcolii de poduri şi şosele al Politehnicii din Bucureşti 
şi al “Gazetei matematice”. Cu toate vicisitudinile vieţii care nu au reuşit 
să-l frângă, C.C. Teodorescu nu putea adopta în viaţă alt caz moral şi 
spiritual decât al marelui său înaintaş: rectiliniaritate  în toate, armonie 
deplină. A fost unul dintre aşii tehnicii româneşti din ultimii 80 de ani. 
Viziunea sa tehnică-ştiinţifică, surprinzător de inedită şi polivalentă, l-a 
făcut să fie consultat sau să-şi dea concursul în multe dintre proiectările 
şi realizările tehnicii româneşti de mare anvergură unde se cerea a fi 
folosită vastitatea competenţei sale inginereşti. 

În tot ceea ce a produs, în toate discuţiile şi conferinţele sale 
s-a întrevăzut întotdeauna o seriozitate, o rigoare a discuţiei şi o 
argumentare nuanţată extrem de bogată.  

Pe scurt, puritate într-o viaţă de muncă plenar trăită. 
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Profesorul C.C. Teodorescu a publicat primul curs de 
Rezistenţa Materialelor de la noi din ţară în 1921 la Editura Şcolii 
Politehnice din Timişoara, reeditat în 1923. În 1926 a reluat cursul la 
editura autorului. De asemenea, a scos Culegere de probleme de 
Rezistenţa Materialelor  1921 la Editura Şcolii Politehnice din Timişoara 
în 1926, reeditată în 1934, împreună cu Ştefan Nădăşan.   

A creat primul laborator din ţară de încercare a materialelor la 
Timişoara. Aici a făcut zeci de mii de încercări asupra epruvetelor sau 
mostrelor, nu numai pentru recepţia materialelor, ci şi pentru a stabili în 
ce măsură teoria privind elasticitatea materialelor corespunde realităţii. 
Încercările sale asupra materialelor privesc relaţiile care există între 
rezistenţă, alungire, contracţie transversală şi rezilienţă la diferite 
materiale, de la şine de cale ferată până la ciment, sare, nisip, lemn etc.  

În mai multe lucrări publicate şi într-o monografie apărută la 
Editura Academiei expune teoria şinei fără joantă supusă la variaţii de 
temperatură şi arată cum are loc distribuţia tensiunilor în calea ferată 
sudată continuu. În teoria pe care o dezvoltă, Teodorescu asimilează 
şina continuă cu o grindă rectilinie aşezată pe un balast elastic, care 
conduce la o distribuţie a tensiunilor longitudinale după o lege 
exponenţială.  

A scris primul manual al inginerului mecanic, în două volume 
în limba Română, apărute în 1954 vol. I şi în 1955 vol. II, care şi astăzi 
după aproape o jumătate de secol este deosebit de util inginerului 
mecanic. A înfiinţat la Bucureşti împreună cu  academicianul Radu 
Voinea şi alţi profesori  cercul de mecanică la care participau 
doctoranzii şi profesorii din Bucureşti. Aici doctoranzii îşi expuneau 
parte din tezele de doctorat, iar profesorii prezentau diverse noutăţi din 
domeniul mecanicii aplicate. Acest cerc a funcţionat şi după dispariţia 
profesorului C.C. Teodorescu încă foarte mulţi ani. Aici am avut 
plăcerea să ascult conferinţe ale academicianului Radu Voinea, 
academicianului Ştefan Bălan, profesorului Petre Augustin şi alţii. 

A fost conducător de doctorat în domeniul Rezistenţei 
Materialelor şi sub conducerea lui şi-au susţinut teza o serie de actuali 
şi foşti profesori, printre care prof. Buga Mihai, prof. Iliescu Ioan, prof. 
Deutsch Ioan, prof. Goia Ioan, prof. Mocanu Dumitru, prof. Talpoşi 
Atanasie, prof. Tudose Ioan şi prof. Rusiu Vasile. 

Omul C. C. Teodorescu, un OM scris cu majuscule, s-a 
remarcat prin calităţi sufleteşti deosebite: competenţă, talent, putere de 
muncă, conştiinciozitate, perseverenţă, exigent cu colaboratorii dar şi 
cu el însuşi, model de dascăl dedicat  în totalitate apostolatului didactic, 
spirit de dăruire şi, peste toate acestea, o modestie care, întocmai ca 
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umbra unui desen, a dat relief personalităţii sale. A fost un om de ştiinţă 
de o mare omenie, a avut o viaţă modestă şi discretă, preocupat tot 
timpul de a nu incomoda şi de a nu indispune pe nimeni. Opera acestui 
om este vie, trăieşte în şi prin activitatea lui, nu numai la catedră, ci şi 
în atâtea instituţii cărora le dăruia colaborarea. 

Apropiat de omul simplu cu care ştia să vorbească pe limba 
lui, nu lăsa pe nimeni să simtă distanţa dintre el şi cei din jur. Simplu, în 
vorbă şi în faptă, câştiga încrederea celor cu care ajungea în contact. 
Sigur pe sine, vesel şi senin în toate împrejurările vieţii, lucid şi 
pătrunzător, concis în expresie, larg în concepţie, patriot înflăcărat, 
astfel va dăinui amintirea lui printre noi.  

Viaţa lui e o pildă de muncă închinată ţării, tineretului, de 
aceea a rămas şi el tânăr şi aşa dorim să îl păstrăm pentru totdeauna 
în amintirea noastră.  

După întuneric va veni iarăşi lumina care va împrospăta totul. 
În suflet va rămâne o altă lumină, aceea spirituală, care nu se va stinge 
decât după ce vor dispărea urmaşii urmaşilor săi, ai elevilor şi 
studenţilor săi.   

 
 

Prof.Dr.Ing. Ioan GOIA 
Universitatea Transilvania Braşov 
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