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Anun ă cu profund regret, încetarea din via ă aț ț
Academicianului TOMA DORDEA

(1 ianuarie 1921 – 11 aprilie 2015)

În ziua de 11 aprilie 2015 s-a stins din via ă Academicianul Toma Dordea.ț
S-a născut  în  localitatea  Bungard,  în  apropierea Sibiului,  la  1  ianuarie  1921,  într-o familie  de ăraniț

mode ti, harnici, cinsti i, demni, care au sădit în inimile copiilor lor aceste calită i umane. A urmat claseleș ț ț
primare obligatorii în localitatea natală. A absolvit Liceul „Gheorghe Lazăr” din Sibiu în 1940, iar apoi a
urmat  Facultatea  de  Electrotehnică  din  Timi oara  în  anii  grei  ai  războiului  şi  a  absolvit-o  în  1945  cuș
men iunea „Magna cum laudae”.  A devenit cadru didactic la această facultate trecând prin toate trepteleț
universitare: asistent, conferen iar şi profesor până în 1992. A fost aproape 40 de ani ef de catedră, 15 aniț ș
decan, 4 ani prorector. 

Activitatea didactică prodigioasă a profesorului Toma Dordea a fost sus inută de înalta sa competen ă şiț ț
pasiune pentru cunoa tere, de grija, dragostea, dar i exigen a manifestată fa ă de lungul ir al seriilor deș ș ț ț ș
studen i, sau mai tineri colaboratori. Începând din anul 1965, când a fost numit conducător de doctorat, aț
ridicat  la  un  nivel  superior  activitatea  de  formare  i  de  pregătire  a  inginerilor  în  specialitatea  „Ma iniș ș
electrice”. În această perioadă a proiectat, realizat i înzestrat Laboratorul de Ma ini Electrice din noul localș ș
al facultă ii pentru ca activitatea de cercetare să se poată desfă ura în cele mai bune condi ii. În calitate deț ș ț
conducător de doctorat a îndrumat peste 50 de cercetători, care astăzi constituie un corp de elită al colii deȘ
ma ini, aparate i ac ionări electrice, creată de profesorul Toma Dordea la Politehnica din Timi oara.ș ș ț ș

i-a  orientat  activitatea  de  cercetare  tiin ifică  aproape  în  totalitate  spre  domeniul  vast  al  ma inilorȘ ș ț ș
electrice, cu referire la teoria i ecua iile ma inilor electrice, precum şi la proiectarea, calculul şi optimizareaș ț ș
acestor ma ini. A făcut parte din numeroase comisii de recep ie a unor complexe energetice realizate în arăș ț ț
i a participat la multe expertize tehnice.ș

Rezultatele tiin ifice ob inute de profesorul Toma Dordea în activitatea de cercetare se regăsesc în celeș ț ț
peste 150 de lucrări tiin ifice publicate, 16 căr i i 5 brevete de inven ie. Drept recunoa tere a prodigioaseiș ț ț ș ț ș
activită i  a  profesorului  Toma  Dordea,  Academia  Română  l-a  primit  în  rândurile  sale  ca  membruț
corespondent în 1991, iar în 1994 ca membru titular. A fost apoi 11 ani Pre edinte al Filialei din Timi oara aș ș
Academiei Române i ulterior 4 ani Pre edinte ad-interim la Filială, până în 2014. În paralel cu sarcinileș ș
administrative pe care le-a avut, a continuat fără întrerupere munca de cercetare. Matematica şi calculatorul
i-au marcat întreaga activitate, iar ra iunea i încrederea în puterea tiin ei l-au călăuzit pe tot parcursul vie ii.ț ș ș ț ț

Ca urmare a recunoa terii prestigiului profesional, didactic sau tiin ific, academicianul Toma Dordea aș ș ț
fost distins cu numeroase premii, titluri i medalii: Doctor Honoris Causa al universită ilor tehnice din Cluj-ș ț
Napoca,  Craiova,  Timi oara,  Baia Mare; Ordinul na ional „Pentru Merit” în grad de Cavaler, acordat deș ț
Pre edintele României în 2000; Cinci medalii ob inute la diferite Saloane interna ionale de inven ii (Geneva,ș ț ț ț
Bruxelles, Budapesta, Bucure ti); Cetă ean de onoare al Municipiului Timi oara, ş.a.ș ț ș

Cu mintea-i  neobosită,  a  muncit  până în  ultimele clipe ale  vie ii,  lucrând la  optimizarea înfă urărilorț ș
turbogeneratoarelor de la Cernavodă i Turceni.ș

Prin  despăr irea  de  academicianul  Toma  Dordea,  învă ământul  superior,  tiin a  românească,  lumeaț ț ș ț
academică i fo tii colaboratori suferă o grea pierdere.ș ș

A fost o fire blândă, extrem de modestă, plină de bunătate i profundă generozitate, mereu disponibil săș
sprijine. Prin toate alesele calită i intelectuale i umane, academicianul Toma Dordea i-a câ tigat pre uirea iț ș ș ș ț ș
respectul tuturor celor care l-au cunoscut.

† Odihnească-se în pace †


