
        Profesorul Voicu SAFTA s-a născut la 06 Aprilie 1933, în județul Cluj. Este absolvent al
Institutului  Politehnic Timișoara, Facultatea de Mecanică, promoția 1957, i  s-a conferit  titlul  de
doctor inginer în 1970, iar din 1980 până în anul 2003 este profesor titular în cadrul Facultății de
Mecanică.
        Din 1990 devine conducător de doctorat, finalizând cu succes 12 teze de doctorat și având
alți 8 doctoranzi în stagiu.
        De-a lungul carierei didactice și de cercetare Profesorul Voicu Safta a deținut o serie de
funcții importante: șef de catedră 1980-2000; șef de laborator Centrul de cercetări tehnice, Filiala
Timișoara, a Academiei Române 1997-2004, consilier științific ISIM Timișoara din 2006.
        Domenii de competență: defectoscopie, rezistență și încercări de materiale, mecanica ruperii.
Rezultatele  din  activitatea  didactică  și  de  cercetare  însumează  peste  200  lucrări  științifice
publicate dintre care 40 în reviste și edituri din străinătate (Pergamon, Elsevier, VDEh-Verlag etc.)
și  25 în reviste ale Academiei  Române, 75 rapoarte și  memorii  de cercetare,  12 tratate,  cărți
monografii ca: „Defectoscopie nedistructivă industrială”, Ed. Sudura, Timișoara, 2001; „Încercări
tehnologice  și  de  rezistență  ale  îmbinărilor  sudate  sau  lipite”,  Ed.  Sudura,  Timișoara,  2006;
„Controlul îmbinărilor și produselor sudate”, 2 volume, Ed. Facla, 1986.
        Profesorul Voicu Safta a fost membru al Academiei Europene de Științe și Arte din 2004; al
Asociației  de  Sudură,  România  (vicepreședinte,  1994-2000),  Membru  titular  al  Academiei  de
Științe Tehnice din România,  profesor onorific al Universității Transilvania Brașov. 
       De-a lungul timpului a primit numeroase premii și distincții: Premiul „A. Vlaicu” al Academiei
Române, 1986; Premiile I, II al MICM, 1975; Premiul III al MEC, 1964; „Ordinul Muncii”, cls. a III-a,
1975; Medalia „Corneliu Mikloşi”, 1999. Who s Who in the World Ed. 24, 2007, p. 2212.

       Prin  disparitia  domnului  Profesor  Voicu Safta,  comunitatea Academica din  Timisoara ,
colectivul IMF , specializarea Ingineria Sudarii  pierde un pilon, un mentor, un coleg apreciat si
stimat. Colegii  de  la  Academia  de Ştiinţe  Tehnice din  Romania  îi  vor  păstra  o veşnică şi  vie
amintire.

Dumnezeu sa-l odihnească în pace !

Cu profund regret, comunitatea Academica a
Universitatii POLITEHNICA Timisoara, Facultatea de

Mecanica,  departamentul IMF, Ingineria Sudarii,
Academia de Ştiinţe Tehnice din Romania, Filiala

Timişoara,
anunţă trecerea la cele veşnice in data de 09

decembrie 2017  a

Profesorului emerit dr. ing. Voicu Safta
(1933-2017)

membru al Academiei de Ştiinţe Tehnice din România


