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DORIN PAVEL 2015 

Adrian Alexandru DĂNCILĂ 

Profesorul, savantul şi omul Dorin Pavel este originar din 
Sebeș, la 31 mai 2015 profesorul ar fi avut 115 ani. Din păcate a fost 
răpit dintre noi mult prea devreme – curând împlinindu-se mulți ani de 
la trecerea lui în nemurire.  

Provenind din Sebeş, judeţul Alba, dintr-o familie de învăţători, 
pe linie maternă fiind nepotul filosofului și poetului Lucian Blaga, a 
urmat şcoala şi gimnaziul săsesc la Sebeş, iar liceul la Kun Kollegium, 

un liceu maghiar din 
Orăştie, la care şi-a 
exercitat pentru prima oară 
înclinaţiile didactice 
pregătindu-şi colegii. 
Rămâne toată viaţa legat 
de plaiurile transilvane, 
militând pentru amenajarea 
hidroenergetică a 

Sebeşului, amenajare care s-a realizat după visul lui. În întreg cursul 
vieții sale a desfășurat o activitate uriașă, elaborând schemele a 567 
uzine hidroenergetice pe toate râurile țării, cu date tehnice și 
economice, apoi contribuind la realizarea în teren a proiectelor de 
valorificare a potențialului energetic intern, cum sunt: sistemul de lacuri 
al capitalei, uzina Dobrești, salbele de hidrocentrale de pe Bârzava, 
Bistrița, Sadu, Argeș, Lotru, Sebeș, Someș, Olt, Siret, Râul Mare, 
Drăgan, Porțile de Fier ale Dunării, în plus și soluții la componența 
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hidraulică a Centralelor termoelectrice de la Doicești, San Georgiu de 
Pădure, Paroșeni, Luduș, Craiova, Deva și în sfârșit la sistemul de 
irigații din lunca Siretului, Jijiei etc.  

Își începe și activitatea didactică în învățământul superior, 
activitate pe care o va continua până la sfârșitul vieții. Dorin Pavel își va 
dedica o mare parte din timp studierii apelor țării, publicând, în anul 
1933, o remarcabilă monografie intitulată: "Plan general 
d'amenagement des forces hydrauliques en Roumanie". 

Am punctat o mică parte din vasta activitate a celui care a fost 
Dorin Pavel, fondatorul hidroenergeticii românești. Prezentată sintetic, 
activitatea desfășurată de profesorul Dorin Pavel în aproape 40 de ani 
pe şantiere şi peste 50 de ani la catedră, și-a pus amprenta pe întreaga 
dezvoltare ulterioară a industriei energetice românești. Dorin Pavel a 
fost direct implicat în realizarea unor importante proiecte care, la 
vremea respectivă, reprezentau o operă de pionierat. Marile sale 
realizări din domeniul hidroenergeticii românești, îl așază pe profesorul 
Dorin Pavel pe un loc binemeritat în marea galerie a personalităților 
care fac cinste științei și tradiției inginerești. 

Ajunse la cea de-a XV-a ediție, Conferinţele internaționale 
multidisciplinare „Profesorul Dorin Pavel – fondatorul
hidroenergeticii româneşti”, organizate întru cinstirea acestei mari 
personalităţi a științei și tehnicii românești, au o importanţă cu totul 

specială, constituind un 
eveniment important, 
așteptat cu nerăbdare de 
ingineri din țară și 
străinătate care vin la 
Sebeș în număr din ce în 
ce mai mare. 

Alături de 
Primăria municipiului 
Sebeş, Consiliul Local al 
municipiului Sebeş, 
Consiliul judeţean Alba, 
Filiala Cluj şi Sucursala 

Alba ale Asociaţiei Generale a Inginerilor din România – AGIR, 
parteneri fiind Academia de Științe Tehnice din România – ASTR, 
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Universitatea Tehnică din Cluj Napoca, Instituția Prefectului judeţului 
Alba, S.C. Hidroelectrica S.A. București, sucursala Hidrocentrale 
Sebeș-Alba, Hidroserv SA Sebeș și Colegiul Național „Lucian Blaga” 
Sebeș, la fel ca și în anii precedenți, Centrul Cultural „Lucian Blaga” 
Sebeș va fi gazda deschiderii în plen și a derulării tuturor lucrărilor 
conferinței, având totodată deosebita onoare de a întâmpina și de a 
adresa un călduros BUN VENIT tuturor participanților ! 

 
 
Devenită 

deja tradiție, 
întâlnirea anuală 
de la Sebeș a 
inginerilor români 
și nu numai, 
reprezintă un 
moment de 
analiză și 
cunoaștere a 
ultimelor cercetări 
din domeniul 
hidroenergetic, 
propunându-și să 
dezbată teme de 
actualitate din domeniu, să disemineze bune practici și să creeze punți 

de comunicare între 
specialiști. 

 
Ca primar al 

Municipiului Sebeș, 
vreau să mulțumesc 
celor implicați în 
organizarea lucrărilor 
Conferinței internațio-
nale multidisciplinare 
„Profesorul Dorin Pavel 
– fondatorul hidroener-
geticii româneşti”, și 
totodată să urez mult 

succes tuturor  participanților. 
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Așa cum am mai subliniat și cu alte ocazii, vom păstra cu 

sfințenie această frumoasă tradiție, începută în anul 2001, iar Sebeșul 
va primi, întotdeauna, cu dragoste și prietenie, oaspeții dragi care 
onorează aceste meleaguri aducând un prinos de recunoștință celui 
care a fost unul dintre cei mai importanți fii ai meleagurilor sebeșene. 

 
 

Prof.jur. Adrian Alexandru DĂNCILĂ 
Primarul Municipiului Sebeș 

 
  


