
Prof. ing. Decebal Anastasescu (1926-2021)
S-a stins din viață Prof. Ing. Decebal Anastasescu, membru de
onoare a ASTR la data de 26 ianuarie 2021. S-a născut la 
Lugoj, la data de 27 iunie 1926. A absolvit in 1945 Liceul ”C. 
Diaconovici Loga” din Timișoara. A absolvit in 1950, ca șef 
de promoție, Facultatea de Construcții a Institutului 
Politehnic din Timisoara. După absolvire a început o carieră 
didactică la Facultatea de Construcții (disciplinele Rezistența 
materialelor, Mecanică teoretică și Statica construcțiilor), dar 
in 1959 a fost îndepărtat din învățământ din motive politice. 
Din 1951 a început activitatea de proiectare, in cadrul 
IPROMIN, proiectând lucrări specifice industriei miniere. Din
1958 a lucrat la IPROTIM. In acest cadru a proiectat o mare 
varietate de construcții. In 1966 a fost avansat la gradul de 
consilier, continuând și activitatea de proiectant. In urma 

cutremurului din 1977 a elaborat propuneri de modificare a condițiilor seismice pentru 
proiectare in zona Timisoara. In urma cutremurelor bănățene din 1991, a elaborat proiecte de 
consolidare și inițiative pentru reducerea riscului seismic care afectează construcțiile. Din 
1992 are o activitate de consultant, verificator și expert. Este autorul a peste 30 de proiecte, 
dintre care multe au reprezentat soluții de performanță inginerească. 
A avut și o activitate de cercetare, in special privind problemele specifice structurilor de tip 
cadre spațiale sau mixte (cadre și pereți structurali). In acest cadru, a participat la activitatea 
Asociației Internaționale pentru Clădiri Înalte. Studiile in acest domeniu au stat la baza tezei 
de doctorat pe tema „Calculul cadrelor spațiale de beton armat pe reazeme deplasabile”, 
susținută in 1973. In 1996 i s-a conferit titlul de profesor onorific la Facultatea de Construcții
Timisoara. In 1990, timp de câteva luni, a fost ales prefect al județului Timiș, străduindu-se 
să contribuie la transpunerea in realitate a așteptărilor care au generat evenimentele din 1989.
Este autorul a 130 de publicații (articole și comunicări). 
Pe lângă activitatea profesionala, științifica si de cercetare, Decebal Anastasescu a fost 
primul prefect liber ales al județului Timiș după 1990.  A fost un om credincios, mereu 
preocupat de spiritualitatea creștin – ortodoxa, cunoscător de excepție si iubitor al 
patrimoniului istoric si cultural al Arhiepiscopiei Timisoarei. Pentru întreaga sa activitate a  
fost ales ca membru de onoare al Academiei de Științe Tehnice din Romania.
A fost un foarte bun specialist în Statica Construcțiilor și Construcții din Beton Armat.  
Dar mai ales a fost un om de o aleasă ținută morală, intransigent cu el însuși și cu 
colaboratorii.
O pierdere mare pentru toți cei apropiați, pentru orașul Timișoara !
Într-unul din ultimele sale interviuri, profesorul spunea:
”Privind în urmă la întreaga mea activitate profesională, constat cu regret cât de repede a 
trecut timpulși că am realizat puțin din câte mi/am propus în anii tinereții, sau conform unui 
mare poet român ”nu câte au fost îmi vin în minte, ci câte ar fi putut să fie”.

Dumnezeu să-l odihnească în cetele drepților! -este mesajul Mitropoliei Banatului. †
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