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(1929-2017)

       
    A slujit o viaţă învăţământul universitar românesc cu devotament, înaltă competenţă profesională şi
ţinută academică.
     S-a născut la 27 octombrie 1929 în Municipiul Craiova, jude ul Dolj. Este absolvent al Institutuluiț
Politehnic Timi oara, Facultatea de Chimie  Industrială, promo ia 1952, doctor inginer din anul 1961.ș ț
În anul  1951 a fost  reţinut  preparator la disciplina de Chimie Anorganică  iar  din anul  1957 şi-a
desfăşurat activitatea didactică şi de cercetare în cadrul specializării Ştiinţa şi Ingineria Materialelor
Oxidice  şi  Nanomateriale  (  SIMON) a  Facultăţii  de  Chimie  Industrială  şi  Ingineria  Mediului  din
Timişoara.
     Calităţile didactice remarcabile dublate de o ţinută ştiinţifică elevată fac din profesorul Dumitru
Becherescu una dintre personalităţile de referinţă pentru învăţământul românesc în general şi pentru
industria materialelor oxidice în special. Deosebit de exigent, cu o viziune modernă  asupra activităţii
academice, profesorul Dumitru Becherescu s-a înconjurat de cadre didactice valoroase, formând un
grup de cercetare puternic ceea ce a condus la creşterea continuă a prestigiului specializării SIMON
din Timişoara, atât în mediul academic cât şi în cel al industriei de profil din ţara noastră. 
    În decursul activită ii desfăşurate în cadrul facultăţii de Chimie Industrială şi Ingineria Mediului dinț
Timişoara,  domnul  prof.  dr.  ing.  Dumitru  Becherescu  a  elaborat  peste  160  de  lucrări  ştiinţifice
publicate în reviste de specialitate din ţară şi străinătate, un număr de 18 brevete de invenţie precum şi
un număr de 10 tratate, manuale şi cursuri universitare tipărite în edituri de prestigiu, care însumează
peste  4500  pagini.  Începând  cu  anul  1971,  domnul  prof.  dr.  ing.  Dumitru  Becherescu  a  condus
activitatea de doctorat în domeniul tiin a i Ingineria Materialelor, coordonând cu multă competen ăȘ ț ș ț
şi exigen ă pregătirea unui număr de 27 de doctoranzi atât din învă ământ cât i din industria de profilț ț ș
din ară.ț
     Pentru activitatea desfăşurată în domeniul învăţământului şi cercetării, în anul 2000, domnul prof.
dr.  ing.  Dumitru  Becherescu  a  fost  inclus  în  „Dicţionarul  Specialiştilor  în  Ştiinţa  şi  Tehnica
Românească” iar în anul 2002  a fost inclus în Ediţia PRINCEPS a „Who’s who în România”. De
asemenea domnul prof. dr. ing. Dumitru Becherescu a fost nominalizat în publicaţii pentru diverse
personalităţi:  Who’s Who, ABI şi IBC. Ca o recunoa tere a competen elor i profesionalismului său,ș ț ș
în anul 2006 domnul prof. dr. ing. Dumitru Becherescu a fost ales Membru de Onoare al Academiei de

tiin e  Tehnice  din  România  iar  din  anul  2014  este  profesor  emerit  al  Universită ii  PolitehnicaȘ ț ț
Timi oara.ș
      Pe lângă excelentele calităţi de cadru didactic şi cercetător, cu o putere de muncă deosebită,
profesorul Dumitru Becherescu s-a remarcat ca un foarte bun organizator, ocupând în perioada 1963-
1974  funcţia de şef al catedrei SIMO, în perioada 1976-1984 decan al facultăţii de Chimie Industrială
iar în perioada 1984-1989 a fost prorector al Universităţii Politehnica din Timişoara.     



     Personalitate puternică, cu multă demnitate,  domnul prof.  dr. ing.  Dumitru Becherescu a fost
respectat de  studenţi, colegi şi colaboratori. 

S-a stins din viaţă în luna august a anului 2017. Ne luăm rămas bun de la cel care a fost omul şi
profesorul, Dumitru Becherescu dedicat şi devotat vieţii academice din Timişoara. 


