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DORIN PAVEL – PREZENT PRINTRE NOI 
PRIN MARILE SALE REALIZĂRI 

Constantin ȘALAPI 

Începând din anul 2001, an de an, timp de trei zile, la 
începuturi, reducându-se apoi la două, savantul Dorin Pavel se întoarce 
„la obârșie, la izvor” retoric întrebându-se, asemenea Poetului: „Fi-voi 
dor atuncea? Fi-voi nor?”  

La Sebeș, începutul lunii iunie 2015, prilejuiește cea de-a XV-a 
întâlnire a inginerilor de pretutindeni, cu ocazia desfășurării lucrărilor 
Conferinței internaționale multidisciplinare „Profesorul Dorin Pavel – 
fondatorul hidroenergeticii româneşti”. 

A cinsti memoria profesorului Dorin Pavel care a format 
generații întregi de ingineri, este un gest de onoare.  

A vorbi despre patriotismul omului Dorin Pavel care și-a iubit 
țara mai presus de orice, este un act de recunoștință.  

A cunoaște și a aprecia realizările inginerului Dorin Pavel, 
răspândite pe teritoriul întregii țări, este o mare mândrie pentru noi, 
sebeșenii.  

Să punctăm un singur exemplu din cele multe: 

 ”Prof.dr.ing. Dorin Pavel, strălucitul hidroenergetician, este 
proiectantul şef al amenajării cu barajul de la Văliug care alimentează 
turbinele Francis şi de asemenea, al conductelor de aducţiune Gozna-
Semenic pentru turbina Pelton. În Arhitectura Apelor el afirmă clar că: 



X 
 

 

„Faţă de echipamentul electric şi hidromecanic importat, consider că cel 
fabricat la Reşiţa a fost mai bun. Au fost obţinute la CHE Crăinicel 
randamente de 88 %, foarte bune la turbinele de putere mică". 

 
Întreaga paletă de manifestări organizate cu această ocazie 

constituie supremul omagiu pe care fiecare dintre noi trebuie să-l aducă 
ilustrului profesor. 

 
Lucrările 

conferinței, organizate 
pe secțiuni vor oferi 
platforma ideală pentru 
dezbaterea temelor 
propuse, aflarea 
ultimelor noutăți precum 
și schimbul de păreri, 
experiențe și informații 
legate de aspecte 
concrete ale muncii 
plină de răspundere și 
satisfacții a inginerilor. 

 
Mulțumesc tuturor celor care ne-au sprijinit, ne sprijină și au 

fost sau sunt alături de noi, dându-ne astfel posibilitatea de a desfășura 
în bune condiții și actuala ediție a Conferinței. 

     
       

Prof.Constantin ȘALAPI 
Manager Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș 
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