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INGENIÉURS ET PROFESSEURS - PIONNIERS DE LA
FABRICATION DE TURBINES HYDRAULIQUES ET
GÉNÉRATEURS ÉLECTRIQUES EN ROUMANIE
On présente des grandes personnalités qui ont appuyé, initié, réalisé
et développé la fabrication de équipements hydrauénérgetiques en Roumanie.
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1. Introducere
Realizarea hidroagregatelor în România este o istorie de
succes, o istorie a profesionalismului autentic. Dacă valorificarea
energiei hidro era o strategie logică încă de la începutul secolului XX,
ea se putea realiza cu echipamente din import, aşa cum a demarat şi
chiar s-a amplificat în primul plan de electrificare din perioada 1950-60.
Ca să reuşeşti acest lucru trebuie să ai un prestigiu profesional
deosebit, prestigiu pe care doar realizările ţi-l asigură. Apoi trebuie să
crezi în ceea ce întreprinzi şi neapărat să câştigi şi să formezi adepţi
care să fie convinşi că prin această acţiune îşi pot împlini
personalitatea. Iar punctul de plecare este anul 1920 când s-a înfiinţat
Politehnica din Timişoara. Provincie a unui imperiu central european,
Austro-Ungaria, Banatul a fot teritoriul în care s-au aplicat unele
dezvoltări tehnice moderne la vremea lor, iar Politehnica Timişoreană a
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beneficiat de profesori de excepţie, care au cunoscut tendinţele
europene destul de bine. Mai mult majoritatea au început cariere
universitare în străinătate, dar s-au întors pe meleagurile lor, acum
devenite România Mare, pentru a se pune în slujba conaţionalilor.
Utilizarea energiei apei nu putea scăpa atenţiei lor, aici existând
numeroase instalaţii ţărăneşti sau industriale, mai mult Timişoara avea
o centrală hidroelectrică importantă încă din 1910.
Revenind la maşinile hidraulice este cazul să amintim că primul
profesor care a predat această disciplină la Politehnica Timişoreană a
fost Marin Bănărescu (1890-1974), care a activat aici din 1922.
Profesorul M. Bănărescu a fost o personalitate remarcabilă, ca
1
specialist în motoare termice . Meritul său este acela că deschis uşa
domeniului de specialitate maşini hidraulice, iar mai târziu a fost
conducătorul de doctorat al inginerului Aurel Bărglăzan.
Enumerarea acestor oameni deosebiţi, legaţi de utilizarea
energiei apelor şi încrezători în capacitatea tehnică a tinerilor ingineri
pe care îi pregăteau, începe cu Pompiliu Nicolau şi continuă cu
urmaşul său la catedra de Hidraulică şi Centrale Hidraulice Aurel
Bărglăzan, inginerul profesor, om de ştiinţă şi formator de şcoală. Cei
care s-au alăturat lui şi au desăvârşit opera au fost în primul rând
studenţi ai săi, apoi colaboratori şi continuatori pasionaţi. Aceştia s-au
remarcat în proiectarea, cercetarea, fabricaţia şi montajul
hidroagregatelor.
2. Pompiliu NICOLAU (1891-1972)
Născut la Târgu Jiu, dotat cu o
inteligenţă deosebită şi extrem de sârguincios,
câştigător al concursurilor Gazetei matematice
în 1909 şi 1910, premiant de onoare al liceului
Carol din Craiova, absolvent al şcolii
Naţionale de Poduri şi Şosele Bucureşti cu
Magna cum laude, pleacă şi se angajează la
firme din Anglia, Norvegia, Austria, Germania
pentru a se specializa în domeniul hidro. Este
angajat de Ministerul Lucrărilor publice pentru
lucrări importante: drumurile Novaci - Obârşia Lotrului şi Cărbuneşti Voineasa. În 1922 rectorul Victor Vâlcovici îl cheamă ca profesor şi de
la 1 noiembrie devine titularul disciplinei Hidraulică şi Centrale
1

Autorul primului tratat românesc de Turbine cu gaze, în 1949, apoi al celui de Motoare
cu combustie internă (vol.1 în 1957 şi 2 în 1959).
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Hidroelectrice la Politehnica Timişoara. În condiţiile crizei din 1929 – 32
reuşeşte să întemeieze Laboratorul de hidraulică şi Maşini Hidraulice.
Acesta a fost utilizat pentru finalizarea lucrărilor de diplomă, fiecare
student fiind obligat să realizeze turbina model apoi să o încerce în
laborator. Ulterior a servit pentru efectuarea a numeroase cercetări
ştiinţifice, multe cerute de industrie.
A elaborat numeroase lucrări ştiinţifice de mecanica fluidelor şi
hidraulică, dar s-a ocupat intens de necesitatea amenajărilor complexe
a diferitelor râuri. Amintim aici studiile: ● Problema utilizării Văii Jiului
Superior ca forţă motrice; ● Studiu privind amenajarea integrală a
bazinului Jiului; ● Studiul amenajării integrale a râului Olt de la izvoare
până la Turnu Roşu; ● Studiul amenajării râului Mureş de la izvoare
până la Lipova; ● Studiul amenajării terenurilor agricole prin drenaje
subterane şi ploaie artificială cu folosirea apei freatice din Câmpia
Banatului.
La 7.11.1947 i se încredinţează înfiinţarea unui Institut
Agronomic la Craiova, al cărui rector va fi, apoi decan la Facultatea de
Îmbunătăţiri Funciare şi unde realizează un laborator.
Perioada de la Timişoara este divizată în două: 1922-41 şi
1949-72. Să mai amintim că în 1925 a fost membru în Comisia
Naţională de Electrificare, în 1930 în Comisia Naţională de Irigaţii,
primăria Craiova i-a încredinţat conducerea lucrărilor de canalizare, în
1928 este decan al Secţiei de electromecanică la Timişoara ş.a.
Perioada 1941-49 va fi marcată de mari necazuri în viaţa
profesorului. În 1941 este chemat de Guvernul Antonescu pentru o
funcţie importantă. După două săptămâni demisionează constatând că
politica acestui guvern este în totală contradicţie cu ideile sale. Ca
represalii, profesorul este scos din funcţia didactică şi încorporat până
în 1945. În vara lui 1946 este judecat ca demnitar al guvernului
Antonescu. Deşi lucrurile sunt clare va fi reabilitat complet abia în 1949.
În 1949 este reîncadrat la Politehnica Timişoara, ca profesor, şef al
catedrei de hidrotehnică. Obţine drept de condus doctorat, este
profesor universitar emerit în 1962, om de ştiinţă emerit în 1972.
Este de-a dreptul ciudat cum o personalitate de asemenea
forţă este foarte puţin amintită. Explicaţia o găsim în Monografia
Facultăţii de Mecanică, unde se arată: Profesorul Nicolau era un om
în care se împleteau inteligenţa scormonitoare, cu pregătirea
profesională de excepţie, probitatea morală cu respectarea legilor în
vigoare şi mai presus de orice curajul de a-şi susţine părerile proprii
indiferent de poziţia socială a interlocutorului. Ultima trăsătură de
caracter îl va duce la numeroase conflicte cu colegii şi cu oficialităţile.
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Eminent profesor şi om de ştiinţă, profesorul Pompiliu Nicolau
merită cu prisosinţă a fi amintit cu orice ocazie iar calităţile sale de om
integru şi cetăţean patriot evidenţiate cu respect şi admiraţie.
3. Cornel MIKLOŞI (1887-1963)
Academicianul C. Mikloşi s-a născut la 5.05.1887 în Covăsânţ
Arad, ca fiu al preotului ortodox Ioan Mikloşi. Şcoala elementară o
urmează în comuna natală, liceul la Arad, apoi cu o bursă Gojdu
urmează un an la Politehnica din Karlsruhe, se transferă la Budapesta
absolvind cu distincţie Universitatea de aici. Este reţinut asistent, în
timpul stagiului militar termină teza de
doctorat, cu aceeaşi menţiune cu distincţie,
iar în 1919 obţine gradul de docent. Se
hotărăşte să revină în ţară, întâi la Arad la
depoul CFR, apoi la Timişoara ca director al
Întreprinderii de Tramvaie în 1922. Aici
începe şi desăvârşeşte o activitate de
inginer, profesor şi om de ştiinţă strălucit,
până la decesul său din 10 august 1963.
Academicianul Cornel Mikloşi a
adus contribuţii fundamentale pe un larg
front tehnic, ştiinţific şi didactic, toate
contribuţiile sale fiind deschizătoare de
drumuri absolut noi. Cred că prea importante au fost realizările sale în
domeniul sudurii, în domeniul utilizării energiei electrice, al conducerii
întreprinderilor de tramvaie şi electromecanice din Timişoara, a
Centrului de Cercetări Tehnice al Bazei Academiei Române din
Timişoara, a şefului de catedră, ca să fie observate şi contribuţiile
sale în domeniul hidroenergetic.
Totuşi el a fost unul din inginerii români care a acordat atenţie
valorificării energiei cursurilor de apă. Vom aminti aici realizarea în
1930
a studiului Electrificarea Banatului, urmat în 1937 de
Electrificarea rurală în România în lumina datelor statistice, dar în mod
deosebit studiul din 1942: Utilizarea energiei hidraulice din Munţii
Banatului în folosul comunelor din Banat, studiu publicat şi în Revista
Institutului Social Banat – Crişana. Mai amintim că profesorul Mikloşi a
conceput, executat şi realizat o microhidrocentrală complet
automatizată pe Muntele Mic, microcentrală cu turbine Pelton, care
alimenta casa de odihnă a Intreprinderii de Tramvaie Timişoara,
cabana Bellavista.
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4. Aurel BĂRGLĂZAN (1905-1960)
Născut la 27.03.1905 în Porumbacu de Sus, strălucit absolvent
al Politehnicii Timişorene în anul 1928, după doi ani este conferenţiar
pentru maşini hidraulice, în 1940 susţine teza
de doctorat sub conducerea profesorului
Marin Bănărescu –Transformatorul hidraulic.
Studiu teoretic şi experimental – iar în 1941
este profesor. Ca urmare a performanţelor
profesionale deosebite, este numit decan al
facultăţilor de Electromecanică şi apoi
Mecanică, funcţie deţinută din 1944 până în
1960. Activitatea didactică şi ştiinţifică a
profesorului este deosebit de bogată, ea este
prezentată detaliat în lucrările citate la sfârşitul
prezentei expuneri, aşa că nu vom repeta cele
spuse aici, dar vom sublinia insistenţa cu care
a susţinut începerea fabricaţiei de turbine
hidraulice la Reşiţa. Decenii la rând profesorul Bărglăzan s-a deplasat
săptămânal la Uzinele din Reşiţa pentru a sprijini, a încuraja şi
dezvolta realizarea aici a maşinilor hidraulice.
Primul succes notabil fiind realizarea Centralei de la Văliug –
Crăinicel, urmat de iniţierea realizării în concepţie proprie a cascadei de
hidrocentrale de pe râul Bistriţa, pe care însă nu a apucat să o vadă.
S-a stins din viaţă la 17 octombrie 1960.
Profesorul Aurel Bărglăzan este părintele maşinilor hidraulice
româneşti, cel care cu pricepere, talent şi devotament a pus bazele
dezvoltării acestora ca profesor, inginer dăruit, cercetător ştiinţific
vizionar dar în acelaşi timp formator de şcoală, omul care a reuşit să
adune în jurul său şi să formeze urmaşi demni de maestrul lor.
5. Andrei BERZĂNESCU (1912-1987)
Născut la 15 iunie 1912 în Pârvova,
judeţul Caraş-Severin, inginer electromecanic
absolvent al Politehnicii din Timişoara. A lucrat
la UDR-UCMR peste un deceniu şi jumătate
(1938-1954) având funcţii de şef birou
proiectare, şef al serviciului de proiectări
construcţii metalice, locomotive şi maşini
electrice. În aceeaşi perioadă a fost cadru
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didactic la Politehnica Timişoreană predând cursul de centrale
hidroelectrice, tehnologia de fabricaţie a maşinilor hidraulice ş.a.
În anii următori a activat ca director al Direcţiei Construcţii de
Maşini din Comitetul de Stat al Planificării, inspector general pe
probleme de echipamente energetice la MICM, precum şi pentru
organizarea fabricaţiei de echipamente energetice. A avut o contribuţie
directă importantă la înfiinţarea şi dezvoltarea ICPEH Reşiţa.
Andrei Berzănescu este autorul a numeroase proiecte de
hidroagregate mici (din care însă nu a fost executat decât unul singur la
Moldova Nouă, jud. Caraş - Severin), a participat ca specialist în
componenţa a numeroase delegaţii române în diverse ţări cu care ţara
noastră a stabilit relaţii de contact şi schimburi de tehnologie.
6. Zeno Octavian JUMANCA (1913-1974)
S-a născut la Caransebeş, la 15
noiembrie 1913, ambii părinţi fiind descendenţi
ai unor familii de grăniceri bănăţeni. Zeno
Jumanca a făcut şcoala primară (1919-1923) şi
liceul (1923-1930) la Caransebeş, educaţia
şcolară fiind completată de valorile tradiţionale
cultivate în familie. Între anii 1930-1939 este
student la Şcoala Politehnică din Timişoara, cu
intermezzo-urile care înseamnă practica la
Uzinele Ferdinad (Oţelu Roşu), stagiul militar şi
concentrările
determinate
de
iminenţa
războiului.
Tema proiectului de diplomă, Centrală hidroelectrică pe Bega,
la Sânmihai, susţinut la 1 martie 1940 şi perioada în care a fost
preparator la Laboratorul de Maşini Hidraulice i-au marcat preocupările
tehnice ulterioare, iar relaţiile de colaborare cu Prof.Dr.Ing. Aurel
Bărglăzan şi cu fostul coleg şi prieten, Ing. Andrei Berzănescu au
continuat şi după absolvirea facultăţii.
După o scurtă perioadă de activitate la Şantierele Navale din
Galaţi, războiul l-a readus pe meleagurile bănăţene, fiind angajat la
UDR (Uzinele şi Domeniile de Fier din Reşiţa), la minele de cărbune din
Anina; a parcurs ierarhia profesională, de la inginer de exploatare
subteran până la inginer mecanic şef al Trustului.
Turbina Pelton de 6 CP a fost proiectată şi realizată pentru
microhidrocentrala de la Mărghitaş (Anina), asigurând alimentarea cu
energie electrică a fermei de animale anexă a UDR-ului. Între anii
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1953-1955 a fost arestat, consecinţele, unui dosar pregătit şi regizat în
maniera vremurilor respective.
După eliberarea din detenţie s-a stabilit la Reşiţa, între anii
1955–1964 fiind şeful secţiei Utilaj Mecanic din cadrul ICMMR
(CROSI). Ultima perioadă de activitate (1964-1972) a desfăşurat-o la
sucursala judeţeană a Băncii de Investiţii. A decedat la 12 septembrie
1974.
7. Flore COSTE (1926-2007)
Născut în 7 decembrie 1926 în
satul
Mocirla-Ineu. Absolvent al
Facultăţii de Mecanică de la Institutul
Politehnic Timişoara în 1954, se
angajează la Combinatul Metalurgic
Reşiţa,
apoi
după
reorganizarea
acestuia la Uzina Constructoare de
Maşini Reşiţa, iar în 1962 este numit
şeful atelierului de proiectare turbine
hidraulice. A contribuit la înfiinţarea
IPEE-ICPEH, unde a deţinut funcţia de
inginer şef pe partea mecanică, ca apoi
să devină şeful filialei Timişoara. În
această calitate a reuşit dezvoltarea deosebită a acesteia pe profilul de
echipamente hidromecanice, proiectare, cercetare şi microproducţie.
A decedat în 9 decembrie 2007 la Timişoara.
Iată cum a rememorat în 1986 începutul de drum al institutului
din Reşiţa: ”…Era în octombrie 1959, când ilustrul profesor Aurel
Bărglăzan mi-a propopus să-mi asum răspunderea de a începe
proiectarea de turbine hidraulice la Reşiţa, promiţându-mi tot sprijinul
său. Am acceptat propunerea şi începând cu 1 ianuarie 1960, prin ordin
al Ministrului Industriei Construcţiilor de maşini am fost transferat din
funcţia de şef adjunct al fabricii vechi de Maşini, în cea de inginer
proiectant la serviciul Constructor şef al I.C.M. Reşiţa cu sarcina de a
începe şi dezvolta proiectarea turbinelor hidraulice. În scurt timp am
reuşit să constituim un birou de proiectare turbine hidraulice având ca
nucleu de început: Gheorghiţă Leonida, Moldoveanu Valeria, Vidraşcu
Vladimir, Lupşeasca Carol. După câteva luni s-a constituit şi biroul de
proiectare hidrogeneratoare avându-l ca şef pe ing. Opaschi Mihai.
Aceste colective au avut ca sarcină de început realizarea
hidroagregatelor cu turbine Kaplan de 7.500 kW pentru CHE Roznov II
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şi 11.500kW pentru CHE Pângăraţi, în condiţiile existenţei la Ministerul
Energiei Electrice a unui puternic curent ce se opunea proiectării şi
fabricaţiei în ţară a echipamentelor hidroenergetice….. Peste toate, la
puţin timp după începerea proiectării acestor echipamente, a survenit
subit şi moartea profesorului Bărglăzan Aurel în toamna lui 1960…..
A fost realizată Cascada Bistriţa aval, Cascada Argeş aval …,
astfel că atunci când s-a pus problema realizării S.H.E.N. Porţile de
Fier I şi C.H.E. Lotru, s-a hotărât înfiinţarea Institutului de Proiectare
pentru Echipamente Energetice cu sediul în Reşiţa şi filială în
Timişoara…”.
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