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MOTTO: 

 
„Dacă brusc ai devenit pentru 

cineva un om RĂU, atunci i-ai 

făcut prea mult BINE“ 

 
Lev TOLSTOI 

 

 
ÎN LOC DE PREFAȚĂ 
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UN OM AL ȘTIINȚEI 
ȘI AL CETĂȚII 

 
Domnul profesor Stanciu, rămâne, însă, în 

primul rând, dascăl în domeniul fundațiilor, unde 

a reușit să creeze o școală științifică perenă, 

continuată de doctoranzii și mai tinerii săi colegi 

din departament. Lucrările sale despre fundații, 

care însumează câteva mii de pagini, sunt lucrări 

de referință în domeniu. 

 

La mulți ani, 

domnule profesor Anghel STANCIU! 

 
Fie ca Dumnezeu să vă ofere multă sănătate, 

bucurii, împliniri și dragoste din partea celor 

care vă înconjoară! 

 
 

prof. Adrian BADEA 

Președintele Academiei Oamenilor de Știință 

din România 
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S 

LAUDATIUM 

domnul prof. univ. emeritus dhc.dr.ing. ANGHEL STANCIU 

 

La vârsta Senectuții 

ărbătorim astăzi, pe prof.univ. emeritus, dhc.dr., ing. Anghel 

Stanciu, membru titular al Academiei Oamenilor de Știință din 

România. E considerat nu doar membru fondator al acesteia, ci chiar 

unul dintre ctitorii structurii sale actuale, la vârsta de 70 de ani. 

Chiar dacă psalmistul David consideră că: 

„10. Anii noștri s-au socotit ca pânza unui păianjen, zilele anilor noștri 

sunt șaptezeci de ani; 

11. Iar de vor fi în putere optzeci de ani și ce este mai mult decât 

aceștia, osteneală și durere” (Psalmul 89). 

Are dreptate psalmistul în felul său de a gândi, însă pentru a aprecia cu 

adevărat vârsta omului trebuie să mai ținem seama de două aspecte: de 

inteligența umană și de realizările din scurta sa viață. 

Marele poet național Mihai Eminescu a trăit doar 39 de ani, însă ne-a 

lăsat drept moștenire o operă complexă pe care alți oameni, chiar dotați 

intelectual n-ar putea s-o egaleze nici măcar în 100 de ani. 

Privindu-l pe sărbătoritul nostru ne întrebăm: de unde atâta putere de 

muncă, de dăruire în profesiune și în viață, de unde o asemenea capacitate 

de creație și de persuasiune la un singur om care, pe măsura realizărilor de 

excelență din viața sa, a fost încercat și de grave tulburări trupești, care i- 

au pus viața în pericol, dar pe care le-a depășit ajutat fiind de priceperea 

unor mari taumaturgi. 

Un munte de om, atrăgător, cu o inteligență nativă intelectuală și socială 

și cu un șarm aparte, sărbătoritul nostru a ajuns la vârsta senectuții pe 

palierul cel mai înalt al capacităților omenești, fiind în aceeași măsură 

profesor universitar de înaltă ținută academică, inginer apreciat, care și-a 

asigurat nu doar fundația pregătirii sale profesionale, ci și fundațiile marilor 

construcții inginerești, la propriu și la figurat (prin tratatele sale științifice) 

cercetător recunoscut pe plan național și internațional, domnia sa este și un 

politician rarisim pentru perioada postdecembristă. 

Desigur că este greu, chiar foarte greu să vorbești astăzi de clasa politică 

din România și de realizările sale. Dar, dacă vom urmări cu atenție mersul 

evenimentelor vom întâlni și oameni de înaltă ținută morală, care au vegheat 

asupra unor interese ale țării și ale neamului nostru; domnul politician Anghel 

Stanciu este unul dintre aceștia. 

A reușit să candideze și să câștige nu mai puțin de șase mandate 

succesive de deputat de Iași și să fie deosebit de activ, proiectele sale de 

legi fiind reușite parlamentare, cu precădere în domeniul învățământului și 

în mod special pentru învățământul superior. 

În calitate de Președinte al Comisiei pentru învățământ, știință, tineret 

și sport al Camerei Deputaților, în perioada 1996-2005, domnia sa a reușit să 

creeze strategii benefice pentru dezvoltarea învățământului românesc și 
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să obțină, pe cale parlamentară alocarea de resurse corespunzătoare pentru 

asigurarea bazei materiale necesare învățământului modern. Prin tenacitatea 

sa și prin calitățile sale de iscusit om politic a reușit să obțină, prin legile 

propuse și votate în Parlament, mărirea salariilor cadrelor didactice cu 50% 

respectiv 100% pentru profesori universitari și, ceea ce este deosebit de 

important, a fost artizanul prevederii din legea Educației privind alocarea a 

6% din PIB pentru învățământ. 

Activitatea parlamentară a domniei sale a fost impresionantă: s-a 

implicat cu hotărâre, dar și cu mult tact diplomatic în concretizarea a nu 

mai puțin de 53 de propuneri legislative, 227 de luări de cuvânt în plenul 

celor două camere și a realizat 39 de declarații politice apreciate de 

parlamentari. 

Dedicarea permanentă a Profesorului Anghel Stanciu în promovarea 

învățământului românesc este recunoscută la cel mai înalt nivel, primind din 

partea Președintelui României Ordinul Național „Serviciu Credincios” în grad 

de Cavaler pentru merite deosebite în activitatea științifică și didactică, 

pentru modernizarea și promovarea reformei în învățământ, în 2002, precum 

și Ordinul Național „Serviciu Credincios” în grad de Cavaler pentru merite 

deosebite în activitatea parlamentară, în 2004. 

Profesorul Eugen Holban consideră că viața domnului prof.univ.dr. inginer 

Anghel Stanciu ar putea fi sintetizată astfel: 

- 1949 – ursitoarele au hotărât: îl facem inginer constructor; 

- 1972 – anul în care a ieșit din tunelul studiilor și a început urcușul pe 

versantul ingineriei geotehnice; 

- 2008 – s-a consolidat, are factorul peste 1, primește Premiul Academiei; 

- 2016 – a devenit un zid de sprijin, primește premiul Academiei 

Oamenilor de Știință. 

Noi considerăm că la zămislirea sa ursitoarele nu s-au putut înțelege în 

ceea ce privește alegerea unei meserii și a unor calități și fiecare l-a înzestrat 

cu anumite împliniri, să fie: profesor emeritus, inginer constructor, om de 

știință, academician, politician, familist devotat, om de spirit și om de 

omenie. 

Nu vom putea analiza aici împlinirile de excelență din toate aceste 

domenii, vom încerca însă să menționăm doar unele dintre ele. 

Așa cum am mai prezentat, domnia sa este membru fondator al AOSR, 

dar și un adevărat ctitor al structurii actuale a acestei instituții academice, 

prin folosirea cu iscusință a legilor existente, dar și prin inițierea unor legi 

favorabile în calitatea sa de Președinte al Comisiei pentru învățământ, 

știință, tineret și sport al Camerei Deputaților. 

Tenacitatea și inteligența nativă l-au ajutat să devină învingător în lupta 

crâncenă și susținută dusă împotriva celor care se opuneau, din motive greu 

de înțeles, reînființării AOSR, creată, încă din 1935-1936. Devenit, în 2007, 

Președinte al Filialei Iași a AOSR a reușit, prin relațiile excelente pe care le 

avea cu conducerea Universității Tehnice ”Gh. Asachi”, să obțină un sediu 

onorant pentru o instituție academică. Prin calitățile manageriale ale 

domniei sale și spiritul și unitatea membrilor Filialei a reușit să realizeze 

unul dintre cele mai reușite și funcționale sedii ale acestei Academii. 
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Filiala din Iași, una dintre cele mai mari din țară, desfășoară o activitate 

cu adevărat academică. Alături de contribuțiile științifice ale membrilor, de 

zecile de lucrări științifice publicate în reviste științifice cu impact ISI, 

evidențiem și seria conferințelor academice ținute de membrii Filialei și 

inițierea de a oferi noilor membri posibilitatea de a prezenta colegilor și 

celor interesați din mediul universitar ieșean, realizările de o viață în 

domeniul activității științifice și didactice. În felul acesta Filiala își face tot 

mai mult prezența în viața Iașului universitar, și nu numai, aceste acțiuni 

fiind prezentate publicului prin diferite posturi de televiziune. 

Activitatea didactică și cea științifică a domnului prof.univ.dr.ing. Anghel 

Stanciu se împletesc în mod armonios; acumulările intelectuale i-au servit la 

aprofundarea studiilor inginerești și la dezvoltarea unor direcții de 

cercetare, pe de o parte, iar pe de altă parte, rezultatele cercetărilor și a 

realizărilor practice inginerești au fost valorificate în activitatea didactică. 

Este suficient să răsfoiești Tratatul de Fundații, vol. I. Fizica și mecanica 

pământului, de 1600 pagini, publicat în 2006 la Editura Tehnică, volum care 

a primit, în 2008, Premiul Academiei Române  „Anghel Saligny”, pentru a-

ți da seama ceea ce înseamnă pentru un cadru didactic academic îmbinarea 

teoriei cu practica și mai ales pentru ilustrarea unor aspecte teoretice prin 

propriile realizări științifice. 

Acest Tratat, reprezintă o adevărată Biblie pentru specialiștii care 

lucrează în domeniul fundațiilor. 

Cel de al doilea volum: Fundații, vol. II, Investigarea terenului de 

fundare, publicat în Editura Tehnică reușește să realizeze întregul, primind 

premiul „Herman Oberth” al Academiei Oamenilor de Știință, Secția 

Științe Tehnice, în anul 2016. 

Ar fi fost suficient ca aceste două volume să-l înscrie pe autor și pe 

colaboratorii săi în galeria marilor profesori și oameni de știință ai neamului 

nostru. Nu putem însă să nu menționăm și celelalte 26 de cursuri universitare 

și îndrumătoare, în colaborare, puse la îndemâna studenților și a 

specialiștilor din domeniu, cele 216 lucrări științifice publicate în prestigioase 

reviste din țară și din străinătate, 71 contracte de cercetare științifică (5 

granturi – director de proiect); și cele 15 proiecte științifice și 7 dispozitive 

și instalații proiectate și realizate în cadrul Facultății, și în ultimii ani, cele 

patru invenții din două domenii ale ingineriei geotehnice: compresibilitatea 

și rezistența la forfecare a pământurilor. 

Domeniile de interes științific abordate de sărbătoritul nostru în 

activitatea sa academică sunt: 

- Împingerea pământului (generalizare a teoriei lui Charles Augustin 

Coulomb); 

- Capacitatea terenului de fundare (generalizare a teoriei Fröhlich- 

Puzîrevschi); 

- Stabilitate taluzuri/versanți, noi metode și modele în analiza stabilității 

masivelor de pământ; 

- Modele și metode de dimensionare a structurilor din pământ armat; 

- Noi criterii de identificare a pământurilor contractile (PUCM) respectiv 

sensibile la umezire (PSU). 
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Cercetările domnului prof.univ.dr.ing. Anghel Stanciu au adus contribuții 

însemnate la generalizarea a două teorii clasice. Domnia sa nu s-a mulțumit 

să aprofundeze și să pună în practică, cu studenții și discipolii săi aceste 

teorii, ci a deschis căile generalizării acestora și a lărgirii spectrului lor de 

aplicare. 

În ceea ce privește generalizarea teoriei lui Coulomb domnia sa a urmărit 

îndeaproape și efectele determinate de coeziunea pământului și de acțiunea 

seismelor. Iar în ceea ce privește generalizarea teoriei lui Fröhlich- 

Puzîrevschi a luat în calcul și presiunile critice inițiale ale terenului de 

fundare acționat de încercări excentrice și înclinate. 

Cercetările domniei sale nu sunt rupte de necesitățile învățământului 

academic de inginerie geotehnică. Laboratorul de cercetări este accesibil și 

studenților, masteranzilor și tuturor specialiștilor interesați în acest domeniu. 

Așa ne putem da seama de valențele crescute ale profesorului înzestrat 

cu har pedagogic. Învățăturile domnului profesor au devenit un bun comun 

pentru studenți, colegi și specialiști, deoarece unele echipamente de 

încercare în laborator și în situ permit identificarea și caracterizarea 

terenului de fundare: 

- 2 aparate prototip de concepție originală, edometrul cu dublă acțiune 

și forfecarea pe plan obligat vertical; 

- Consolidometrul și aparatul biaxial pentru stabilirea proprietăților 

mecanice ale pământurilor, sunt la îndemâna celor interesați la Laboratorul 

de Geotehnică de la Facultatea de Construcții și Instalații Iași. 

Deși spațiul și timpul ne dau un semnal de încheiere a periplului nostru 

realizat pe cărările formării și ale ridicării colegului nostru pe culmile 

exigențelor învățământului academic, nu putem să nu punem în lumină 

valențele multiple ale sărbătoritului nostru în ceea ce privește 

managementul academic cu toată complexitatea sa, demonstrate cu succes 

în funcțiile pe care le-a onorat: 

- Șef al Catedrei de Căi de Comunicații și Fundații, de la Facultatea de 

Construcții și Instalații; 

- Conducător de doctorat; 

- Tutore postdoc în Proiectul  „Dezvoltarea și susținerea de programe 

postdoctorale multidisciplinare în domenii tehnice prioritare ale strategiei 

naționale de cercetare-dezvoltare-inovare” (4D_POSTDOC) ID52603 

- Director al Departamentului Căi de Comunicații și Fundații, 

Facultatea de Construcții și Instalații; 

- Director educativ coordonator pe Complexul studențesc „Tudor 

Vladimirescu” 

- Președinte al Senatului Universității Tehnice  „Gheorghe Asachi” din 

Iași; 

- Președinte, aproape 10 ani, al Comisiei de Învățământ, Științe, Tineret 

și Sport din Camera Deputaților. 

Domnia sa a dovedit calități manageriale cu totul ieșite din comun, 

apreciate de studenți, de colegi, și de staful Universității Tehnice. 
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Desigur că, pentru toate realizările sale din activitatea didactică, 

științifică, politică, socială și managerială domnia sa a primit cele mai înalte 

aprecieri din partea forurilor superioare. 

La distincțiile pe care le-am menționat deja, în acest material, mai 

adăugăm următoarele: 

- Doctor Honoris Causa al U.S.A.M.V. București din 2003 și al 

Universității Bioterra București din 2014; 

- Membru de onoare al ASAS; 

- Membru al Internațional Tunneling Association (ITA); 

- Vicepreședinte al Asociației Române de Tuneluri (ART). 

- Membru al Academiei de Științe Agricole și Silvice ”Gheorghe Ionescu- 

Șișești” din 2002, 

- A fost membru al Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor 

si Certificatelor Universitare (CNATDCU) în domeniul Inginerie Civilă; 

- A fost Membru în Comisia Tehnică de Examinare nr. 5 – pentru atestarea 

tehnico-profesională în domeniul Construcții, cerința Af - Rezistența și 

stabilitatea terenului de fundare a construcțiilor și masivelor de pământ, 

fiind totodată Expert și Verificator de proiecte pentru aceeași cerință; 

- A fost Președintele Societății Române de Geotehnică și Fundații 

Filiala Iași din 2008-2016 și totodată vicepreședinte la nivel național în 

aceeași perioadă. 

Domnul coleg Anghel Stanciu este și un familist de excepție. Putem 

afirma că și-a dedicat viața frumoasei sale familii și că, alături de distinsa sa 

soție i-a crescut și educat pe cei trei fii care, astăzi, sunt de asemenea 

familiști și care au creat noi dimensiuni, nebănuite, ”Sfintei Familii” Stanciu. 

Stimate domnule profesor univ. Emeritus, dhc.dr.inginer Anghel Stanciu 

primiți din partea mea și a membrilor Biroului Executiv al Academiei 

Oamenilor de Știință din România, 

cele mai calde aprecieri și urări de 

sănătate, liniște sufletească și de 

succese în activitățile și funcțiilor pe 

care le onorați și să vă bucurați de 

căldura și iubirea familiei 

Dumneavoastră și a celor apropiați. 

 
LA MULȚI ANI!!! 

 
Președinte al A.O.Ș.R. 

Prof.univ.emerit, dhc.dr.ing. 

Adrian Badea 
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Prof.univ.emerit, dhc. dr.ing. 

ANGHEL STANCIU 

Data și locul nașterii: 15 august 1949, 

comuna Toporu, județul Giurgiu 

Cetățenie: română 

Stare civilă: căsătorit 

Studii: 

Absolvent al Institutului de Construcții 

București, Facultatea Căi Ferate, Drumuri și 

Poduri, în anul 1972. În anul 1981, obține 

titlul de doctor inginer în specialitatea 

Geotehnică și Fundații la Facultatea de 

Construcții, Institutul Politehnic Iași. A 

urmat, de asemenea, cursuri de specializare 

în limbaje de programare și cursuri de limba 

engleză. 

Activitate profesională: 

⚫ Parcurge treptele carierei didactice 

universitare din anul 1972, de la asistent, șef de lucrări, conferențiar până 

la profesor universitar din 1992. Profesor universitar titular la disciplinele 

Geotehnică și Fundații la Facultatea de Construcții și Hidrotehnică a 

Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași. În 1996 devine conducător 

de doctorat. 

⚫ Șef al Catedrei de Căi de Comunicații și Fundații, de la Facultatea de 

Construcții și Instalații; 

⚫ Tutore postdoc în Proiectul „Dezvoltarea și susținerea de programe 

postdoctorale multidisciplinare în domenii tehnice prioritare ale strategiei 

naționale de cercetare-dezvoltare-inovare”; 

⚫ Director al Departamentului Căi de Comunicații și Fundații, Facultatea 
de Construcții și Instalații; 

⚫ Director educativ coordonator pe Complexul Studențesc „Tudor 
Vladimirescu”; 

⚫ Fost președinte al Senatului Universității Tehnice (2012 - 2016); 

⚫ Din octombrie 2014 este profesor emerit al aceleiași instituții de 
învățământ superior. 

Titluri Științifice: 

⚫ Membru al Academiei Oamenilor de Știință din România și președintele 
Filialei Iași din 2008; 

⚫ Membru al Academiei de Științe Agricole si Silvice „Gheorghe Ionescu- 
Șișești din 2002; 

⚫ Doctor Honoris Causa al Universității de Științe Agricole și Medicină 
Veterinară București din 2003; 

⚫ Doctor Honoris Causa al Universității Bioterra București din 2004. 
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Activitate științifică: 
Cercetarea în domeniul construcțiilor de drumuri și poduri, cu 

aplicabilitate practică: soluții din pământ armat în realizarea 

infrastructurilor pentru construcții, studiu experimental pe model al 

fundațiilor prefabricate, impactul alunecărilor de teren asupra căilor de 

comunicații terestre. Noi concepte în analiza stabilității masivelor de 

pământ, rezistența, stabilitatea, protecția mediului pentru construcția de 

tuneluri, generalizarea teoriei lui Coulomb în calculul împingerilor pe zidurile 

de sprijin. A participat la realizarea a peste 71 de contracte de cercetare și 

a coordonat cinci contracte de cercetare de tip grant în calitate de director 

de proiect. De asemenea, a participat cu lucrări la numeroase congrese, 

sesiuni științifice, simpozioane. Colaborează în domeniul științific și didactic 

cu organizații și asociații internaționale. 

Domenii de interes: 

⚫ Împingerea pământului (generalizare teorie Charles Augustin Coulomb) 

⚫ Capacitatea portantă a terenului de fundare (generalizare teorie 

Fröhlich-Puzîrevschi) 

⚫ Stabilitate taluzuri/versanți, noi metode și modele în analiza 
stabilității masivelor de pământ 

⚫ Modele și metode de dimensionare a structurilor din pământ armat 

⚫ Noi criterii de identificare a pământurilor contractile (PUCM) 
respectiv sensibile la umezire (PSU) 

Activitatea politică: 

Este unul dintre reprezentanții de frunte ai clasei politice 

postdecembriste. Deputat de Iași din anul 1992, s-a implicat activ în procesul 

legislativ al României, desfășurând o activitate parlamentară remarcabilă, 

concretizată prin 141 de propuneri legislative (dintre care 45 promulgate), 

227 de luări de cuvânt în plenul celor două Camere, 39 de declarații politice, 

48 de întrebări și interpelări. Inițiator, printre altele, al Legii votului 

uninominal, s-a remarcat în special ca președinte al Comisiei pentru 

învățământ, știință, tineret și sport a Camerei Deputaților (timp de zece ani), 

din această postură fiind un susținător frecvent al drepturilor cadrelor 

didactice. Este inițiator, totodată, al legii privind alocarea unui procent de 

6% din PIB pentru Educație. A fost membru în Comisia Consiliului Național de 

Atestare a Titlurilor Universitare a Ministerului Educației, Cercetării, 

Tineretului și Sportului (2000 - 2011). 
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Publicații: elaborează numeroase cărți, cursuri universitare, monografii, 

comunicări științifice și compendii în domeniul construcțiilor civile și 

industriale 

⚫ 222 lucrări științifice publicate în țară și străinătate, sub semnătură 

proprie și în colaborare cu alți autori 

⚫ 18 cursuri, manuale, cărți și îndrumătoare; 

⚫ 71 contracte de cercetare științifică (5 granturi – director de proiect); 

⚫ 15 proiecte realizate. 

Principalele lucrări publicate (ca autor principal sau colaborator): 

⚫ „Structuri de Sprijin în Ingineria Geotehnică” - Stanciu A., Aniculăesi M., 

Bejan F., Editura Politehnium, Iași, 2018, 768 pagini 

⚫ „Fundații, vol. II – Investigarea și Încercarea Terenului de Fundare”, 

Stanciu A., Lungu I., Aniculăesi M., Teodoru I.B., Bejan F., Editura Tehnică, 

București, 2016, 965 pagini 

⚫ „Tuneluri și Metropolitane”, Stanciu A., Colț O.E., Aniculăesi M., Editura 

Politehnium, Iași, 2016, 514 pagini 

⚫ „Geotehnică. Note de curs” - Stanciu A., Lungu I., Teodoru I.B., 

Aniculăesi M., Editura Politehnium, Iași, 2014, 380 pagini 

⚫ „Geotehnică – Lucrări de laborator” - Lungu I., Stanciu A., Aniculăesi M., 

Teodoru I. B., Editura Politehnium, Iași 2013, 355 pagini 

⚫ „Fundații I” – Fizica și Mecanica Pământurilor – (2006), Ed. Tehnică – 

București, 1620p 

⚫ „Probleme Speciale de Geotehnică și Fundații” - (2002), Ed. Junimea – 

Iași, 247 p 

⚫ „Beton structural pentru acumulări” - (2000), 384 p, Ed. „Gh. Asachi” 

Iași; 

⚫ „Tuneluri și metropolitane”, (1989), 296 p., IP Iași; 

⚫ „Geologie, geotehnică, fundații”, (1986), IP Iași, vol. I, 304 p. vol. II, 356 

p. vol. III, 367 p; 

⚫ „Geotehnică și fundații – exemple de calcul” (1983), 408 p. EDP București 

⚫ „Fundații – pământ armat”, 

(1982), 280 p. IP Iași; 

⚫ „Geotehnică- exemple de calcul” 

(1977), 377 p. IP Iași; 

⚫ „Geotehnică, îndrumător pentru 

încercări de laborator”, IP Iași (1970), 

174 p. (1979), 262 p; 

⚫ „Dimensionarea lucrărilor din 

pământ armat”, (1981), 220 p. IP Iași; 

⚫ „Tuneluri și metropolitane”, 

curs, (1978), (1989), 286 p. IP Iași; 

Colaborează în domeniul științific și 

didactic cu organizații și asociații 

internaționale. Are lucrări de 

proiectare și este autor a peste 20 de 

studii geotehnice. 
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Brevete de invenții și inovații: 

În cursul activității didactice și 

științifice a proiectat și realizat 7 

dispozitive și instalații, aflate în 

diferite stadii de omologare. 

Dintre acestea, menționăm 

două aparate prototip de 

concepție originală: 

⚫ edometrul cu dublă acțiune 

și forfecarea pe plan obligat 

vertical; 

⚫ consolidometrul și aparatul 

biaxial pentru stabilirea 

proprietăților mecanice ale 

pământurilor (aflate la îndemâna 

celor interesați la Laboratorul de 

Geotehnică de la Facultatea de 

Construcții și Instalații Iași). 

Distincții: 

⚫ Premiul „Anghel Saligny” al 

Academiei Române la Secțiune 

Științe Tehnice, pe anul 2006, 

pentru Tratatul „Fundații, vol. I – 

Fizica și Mecanica Pământurilor”, 

(1620 pag); 

⚫ Premiul „Hermann Oberth” 

al Academiei Oamenilor de Știință 

din România la Secțiunea Științe 

Tehnice, pe anul 2016, pentru Tratatul „Fundații, vol. II - Investigarea și 

Încercarea Terenului de Fundare”, (985 pag); 

⚫ Ordinul Național „Serviciul Credincios” în grad de Cavaler pentru 

merite deosebite în activitatea științifică și didactică, acordat de Președinția 

României, pentru modernizarea și promovarea reformei în învățământ, 2002; 

⚫ Ordinul Național „Serviciul Credincios” în grad de Cavaler pentru 
merite deosebite în activitatea parlamentară, 2004; 

⚫ Diplomă de Excelență, Universitatea Româno-Americană, 17 aprilie 
2011; 

⚫ Diplomă și Plachetă de Aur, Academia Oamenilor de Știință, 29 
noiembrie 2007; 

⚫ Diplomă de Excelență, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din 
Iași, noiembrie 2007; 

⚫ Diplomă de Onoare, Societatea Română de Geotehnică și Fundații, 
septembrie 2014; 

⚫ Diploma et Charta Aureus, Academia Oamenilor de Știință din 
România, septembrie 2014; 

⚫ Diplomă de Excelență, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca și Filiala 
Cluj a Societății Române de Geotehnică și Fundații, septembrie 2014. 
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Iași 

Afilieri: 

⚫ Societatea Română de Geotehnică și Fundații - președintele Filialei 

; 
⚫ membru de onoare al ASAS; membru în International Tunneling 

Association (ITA), din 1993; 

⚫ membru al Asociației Române de Tuneluri ART (din 1993), membru în 
consiliul de conducere (din 2003); 

⚫ International Society for Soil Mechanics and Geotechnical Engineering; 

⚫ Membru CNATDCU în domeniul inginerie civilă; 

⚫ Membru în Comisia Tehnică de Examinare nr. 5 - pentru atestarea 

tehnic-profesională în domeniul construcții, cerința Af, - Rezistența și 

stabilitatea: terenului de fundare a construcțiilor și masivelor de pământ; 

⚫ Expert și verificator de proiecte MLPAT, pentru cerința Af, - Rezistența 
și stabilitatea: terenului de fundare a construcțiilor și masivelor de pământ 

⚫ Președinte al Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport a 
Camerei Deputaților (1996-2005) 

 
 
 
 
 
 
 

 

 Sinteză a activității profesionale desfășurată la: 

> > Facultatea de 
Construcții Iași 

 
 
 
 
 

 
> Facultatea de 
Hidrotehnică Iași 

z DIDACTICĂ 
Cursuri, ( seminarii, laboratoare ) de: 

- geotehnică ܈i funda܊ii; 

- fonda܊ii în condi ܊i speciale; 

- structuri de sprijin; 

- tuneluri  ܈i metropolitane 
la specializările 

z căi ferate, drumuri  ܈i poduri; 

z construc܊ii civile industriale  ܈i agricole; 

z construc܊ii hidrotehnice; 

z îmbunătă ܊iri funciare; 

z 14 cursuri  ܈i îndrumătoare publicate, două tratate; 

z îndrumare proiecte diplomă, licen܊ă 

 
z CERCETARE / PROIECTARE 
- 222 lucrări  ܈tiin܊ifice publicate 

- 71 contracte de cercetare ( 5 granturi – director de proiect) 

- 15 proiecte de funda܊ii realizate 

- 7 dispozitive  ܈i instala ܊ii realizate (4 inven ܊ii) 

 

z PARTICIPARE LA CONFERINȚE 
NAȚIONALE I INTERNAȚIONALE CU 

TEMATICĂ DE PROFIL 
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LISTA DE LUCRĂRI ȘTIINȚIFICE 

Prof.univ.emerit.dhc.dr.ing. Anghel STANCIU 

 
I. TRATATE ȘI MONOGRAFII ȘTIINȚIFICE 

 
3. Stanciu A., Lungu I., Aniculăesi M., Teodoru I.B., Bejan F., Fundații II 

– Investigarea și încercarea terenului de fundare, 965 pagini, Editura 

Tehnică, București, 2016, ISBN 978-973-31-2291-3, ISBN 978-973-31-2388-0 

2. Stanciu A., Lungu I. – Fundații I, Fizica și Mecanica Pământurilor – 

Editura Tehnică București, 2006 – 1620 pag. 

1. Silion T., Răileanu P., Boți N., Grecu V., Mușat V., Stanciu A. – 

Raionarea geotehnică a Județului Botoșani, Editura C.P.J. Botoșani, 1980 – 

150 pag.+10 hărți 

 
II. LUCRĂRI ȘTIINȚIFICE 

- în reviste ISI (cu factor de impact) 

 
2. Aniculăesi M., Lungu I., Stanciu A., Some effects of Eco-Cement 

stabilization of expansive soils on critical state parametres, Environmental 

Engineering and Management Journal, April 2013, Vol. 11, No.4, pp 1 – 10, 

Impact Factor – 1,004 

1. Pohrib M-D., Juravle D-T., Niacșu L., Ursu A., Stanciu A., Plătică D., 

Paleogeography of the Chersonian to Meotian in the north of Fălciu Hills 

(Moldavian Platform) based of sedimentological data, Carpathian Journal of 

Earth and Environmental Sciences, vol. 7, nr. 2, p. 23-36, ISSN: 1842-4090, 

factor de impact: 1,579, indice de rapiditate a citărilor: 0,425 

 
- în lucrările conferințelor (proceedings) indexate ISI 

4. Aniculăesi M., Stanciu A., Lungu I., Swell-shrink behavior of 

expansive soils stabilized with eco-cement, Proceedings of the 4th 

International Conference on Site Characterization 4, ISC-4, 2, pp 1677 – 1682, 

2013, ISBN 978-0-415-62136-6 

3. Lungu I., Stanciu A., Țăranu G., Budescu M., Aniculaesi M., 

Alternative solutions of soil mixing for benefits in housing industry and 

transportation, Proceedings of ICAMS 2010 – 3rd International Conference on 

Advanced materials and Systems 

2. Lungu I., Stanciu A., Boți N., Donciu O., Education, training and 

learning in geo-sciences for civil engineering, Proceedings of the 1st 

International Conference on Education and Training in Geo-Engineering 

Scinces: Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, Engineering Geology 

and Rock Mechanics, Pag. 293 – 296, Constanța, Romania,2008, ISBN: 978-0- 

415-47593-8 
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1. Stanciu A., Răileanu P., Boți N., Lungu Irina – A new concept in slope 

stability analysis. Proceedings of the XVth International Conference on Soil 

Mechanics and Geotechnical Engineering, Istanbul, 2001, ISBN: 90-2651-853- 

6 

 
- în reviste indexate de BDI (Scopus, Copernicus, Compendex, 

Engineering Village etc.), inclusiv Buletinul I.P.I. 

21. Hotineanu A., Stanciu A., Lungu I., The effect of mineral binders 

stabilization on the physical and mechanical properties of Bahlui clay. The 

Bulletin of the Polytechnic Institute of Jassy, Construction. Architecture, T. 

LX (LXIV), Fasc. 2, 2014, pp. 125-136, ISSN 1224-3884 (p), ISSN 2068-4762 

(e). 

20. Cioară Șt., Stanciu A., Lungu I., Comparative study on determining 

the internal friction angle for sand, The Bulletin of the Polytechnic Institute 

of Jassy, Construction. Architecture, T. LX (LXIV), Fasc. 2, 2014, p. 11, ISSN 

1224-3884 (p), ISSN 2068-4762 (e). 

19. Hotineanu A., Stanciu A., Lungu I., On the active and compressible 

behavior of Bahlui clay. The Bulletin of the Polytechnic Institute of Jassy, 

Construction. Architecture, T. LX (LXIV), Fasc. 1, 2014, pp. 9-20, ISSN 1224- 

3884 (p), ISSN 2068-4762 (e). 

18. Pohrib D., Stanciu A., Lungu I., The impact of site characteristics  

on the development of wind turbines, as sources of recoverable energy, 

Advanced Engineering Forum Vols.8-9 (2013), pp 157-164, Doi: 

10.4028/www.scientific.net/AEF.8-9.157 

17. Aniculăesi M., Stanciu A., Lungu I., The Effect of the portland and 

eco-cement stabilization on the physical and mechanical behaviour of the 

Bahlui clay, Advanced Engineering Forum Vols.8-9 (2013), pp 361-369, Doi: 

10.4028/www.scientific.net/AEF.8-9.361 

16. Aniculăesi M., Stanciu A., Lungu I., Analysis of a new expansive soils 

stabilization method made from eco-cement and fiber reinforcement, 

Advanced Materials Research Vol.649 (2013), pp 217-222, Doi: 

10.4028/www.scientific.net/AMR.649.217 

15. Aniculăesi Mircea, Lungu Irina, Stanciu Anghel, Cure Time Effect on 

Compressibility Characteristics of Expansive Soils Treated with Eco-Cement, 

Advanced Materials Research Vol. 587 (2012) pp 129-133 

14. Pohrib M-D., Stanciu A., Neacșu L., Wind Farms, Solution for the 

Economization of the Terrains in Fălciu Hills (Pădureni Area), Bulletin of the 

Polytechnic Institute of Iasi, Section of Architecture and Constructions, 

Tomme LVII (LXI), Fasc. 2, 2011, pp. 105-122 

13. Aniculăesi M., Stanciu A., Lungu I., Behavior of Expansive Soils 

Treated with Eco-Cement, Bulletin of the Polytechnic Institute of Iasi, Section 

of Architecture and Constructions, Tomme LVII (LXI), Fasc. 2, 2011, pp. 9-20 

12. Lungu I., Stanciu A., Țăranu G., Budescu M., Aniculăesi M., 

Alternative solutions of soil mixing for benefits in housing industry and 

http://www.scientific.net/AEF.8-9.157
http://www.scientific.net/AEF.8-9.157
http://www.scientific.net/AEF.8-9.157
http://www.scientific.net/AEF.8-9.361
http://www.scientific.net/AEF.8-9.361
http://www.scientific.net/AEF.8-9.361
http://www.scientific.net/AMR.649.217
http://www.scientific.net/AMR.649.217
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transportation, Proceedings of the 3rd International Conference on Advanced 

Materials and Systems, ICAMS, 2010, pag. 73-78 

11. Colț O., Stanciu A., Evolution of the stability work from classic 

retaining walls to mechanically stabilized earth walls, Bulletin of the 

Polytechnic Institute of Iasi, Section of Architecture and Constructions, 

Tomme LIV (LVIII), Fasc. 4, 2008, pp. 27-39 

10. Stanciu A., Răileanu P., Boți N., Mușat V., Lungu I., Judele R., The 

landslide impact of the roads in the North-East of Romania, Geotechnical 

engineering for transportation infrastructure. Proceedings of the 12th 

European conference on soil mechanics and geotechnical engineering, 

Amsterdam, June 1999, Vol. 2, pag. 1375-1382 

9. Silion, T., Stanciu A., Die Wahl der Art von Flachenfundament, 

Buletinul Institutului Politehnic Iași, 1992 

8. Răileanu P., Stanciu A. – Considerații privind dimensionarea  

masivelor de pământ armat, Buletinul I.P. Iași, Tom XXXI, Fasc.3-4, 1980, 10 

pag. 

7. Stanciu A., Mușat V., Răileanu P, Boți N. – Procedeu grafoanalitic 

pentru estimarea împingerii active exercitate de pământurile coezive asupra 

elementelor de sprijinire, Buletinul I.P.Iași, Tom XXIV, Fasc. 1-2, Secția V, 

1978 – 5 pag. 

6. Stanciu A., Mușat V., Boti N., - Procedeu grafo-analitic pentru 

estimarea împingerii active exercitate de pământurile coezive asupra 

elementelor de sprijinire. - Buletinul I.P.Iași, Fasc. 1-2/1978, pag 54-58. 

5. Stanciu A., Mușat V., Răileanu P., - Structuri plane în conlucrare cu 

terenul de fundare, Buletinul Institutului Politehnic Iași, fasc. 3-4, nr. 1- 

2/1977, pag. 37-41 

4. Muhlbacher R., Ionescu C.D., Precupanu D., Stanciu A., - Optimale 

auslegurg der haupttragher fon verbundbrucher, mit 

leightbetonenfahrbahnplatte (II).- Buletinul IP Iași, 3-4 februarie 1976 

3. Stanciu A., - Dimensionarea la acțiunea forțelor orizontale a 

coloanelor de fundație ce străbat mai multe straturi de pământ - Buletinul 

Institutului Politehnic Iași, februarie 3-4, 1976 

2. Benchea N., Stanciu A., - Dimensionarea la acțiunea forțelor 

orizontale a coloanelor ce străbat mai multe straturi de pământ, Buletinul 

Institutului Politehnic Iași, fasc. 3-4, 1975 

1. Stanciu A., - Dimensionarea la acțiunea forțelor orizontale a 

coloanelor de fundație ce străbat mai multe straturi de pământ. - Buletinul 

IP Iași, februarie 3-4 1975 

- în alte reviste internaționale (scrise în limbi străine) 

2. Stanciu A. - Le calcul de la pression critique initiale du sol de 

fondation - Revue Francaise de Geotehnique, nr.67, 2-e Trimestre, pp 39-49, 

1994. 

1. Stanciu A. – Une généralisation de la théorie de Coulomb pour le 

calcul de la poussée et de la butée des terres - Revue Française de 

Géotechnique, no.50, pp.39-59, Janvier, 1990 
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- în reviste naționale (scrise în limba română) 

6. Stanciu A., Lungu I., Boți N., Copilău J., Geotechnical issues 

regarding the concept of marginal stabilization in case of landslide, Academy 

of Romanian Scientists, Annals – Series on Engineering Sciences , Vol. 4, 2012, 

No. 1, ISSN 2066-8750 

5. Stanciu A., Lungu I., - Considerații privind calculul terenului de 

fundare la starea limită de deformații – Revista Română de Geotehnică și 

Fundații, nr. 2, 2004 

4. Silion T., Răileanu P., Cijevschi M., Boți N., Grecu V., Mușat V., 

Stanciu A., Nicuță A., - Unele aspecte privind dimensionarea pernelor de 

pământ - Revista Construcțiilor nr. 4/1981 

3. Silion T.,  Stanciu A., - Unele considerații privind calculul terenului 

de fundare la starea limită de capacitate portatntă, Revista Construcțiilor 

nr. 5, 1979 

2. Benchea N., Stanciu A., - Calculul căptușelii de tunel sub formă 

pleoștită, cu ajutorul calculatoarelor electronice - Revista transporturilor nr. 

1/1979, pag. 45-56 

1.  Benchea N., Stanciu A., - Calculul căptușelilor de tunel sub formă  

de boltă pleoștită, cu ajutorul calculatoarelor electronice, Revista 

Transporturilor, 1975 

 
- în lucrările conferințelor internaționale neindexate ISI 

29. Cristian ADOMNITEI, Irina LUNGU, Anghel STANCIU, Mircea 

ANICULAESI. Evaluation of the landslide risk based on the hazard maps for 

Iasi city, in Romania. XVI DECGE 2018 Proceedings of the 16th Danube - 

European Conference on Geotechnical Engineering, June 2018, Pages 275- 

280 

28. Irina LUNGU, Jenel COPILAU, Anghel STANCIU, Florin BEJAN. 

Construction management in zones with landslide risk. XVI DECGE 2018 

Proceedings of the 16th Danube - European Conference on Geotechnical 

Engineering, June 2018, Pages 341-346 

27. Alexandra Alisa GAINA, Anghel STANCIU, Ana NICUTA, Irina LUNGU. 

Ground response analysis of Bahlui Clay as a foundation layer. XVI DECGE 

2018 Proceedings of the 16th Danube - European Conference on Geotechnical 

Engineering, June 2018, Pages 633-638. 

26. Stanciu A., Lungu I., Laicu O., Teodoru B.I., Degradations of the 

roads from the North-East of Romania and the rehabilitation solutions, XV 

Danube – European Conference on Geotechnical Engineering (DECGE 2014), 

Viena, 9-11 septembrie 2014. ISBN 978-3-902593-01-6. 

25. Comisu C.C., Stanciu A., Lungu I., Boacă G., Modern solutions to 

perform urban underground constructions for transportation infrastructures 

in Romania, XV Danube – European Conference on Geotechnical Engineering 

(DECGE 2014), Viena, 9-11 septembrie 2014. ISBN 978-3-902593-01-6. 
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24. Hotineanu A., Stanciu A., Lungu I., The effect of freeze-thaw cycles 

on the lime-stabilized active clays, XV Danube – European Conference on 

Geotechnical Engineering (DECGE 2014), Viena, 9-11 septembrie 2014. ISBN 

978-3-902593-01-6. 

23. Comisu C.C., Stanciu A., Lungu I., Baca G., Rehabilitation 

techniques of bridge foundations in Romania, XV Danube – European 

Conference on Geotechnical Engineering (DECGE 2014), Viena, 9-11 

septembrie 2014. ISBN 978-3-902593-01-6. 

22. Aniculăesi M., Lungu I., Stanciu A., The influence of the swelling- 

shrinkage cycles on the stabilized Bahlui clay with eco-cement, XV Danube – 

European Conference on Geotechnical Engineering (DECGE 2014), Viena, 9- 

11 septembrie 2014. ISBN 978-3-902593-01-6. 

21. Bejan F., Stanciu A., Lungu I., The initial critical pressure for bridge 

foundations, XV Danube – European Conference on Geotechnical Engineering 

(DECGE 2014), Viena, 9-11 septembrie 2014. ISBN 978-3-902593-01-6. 

20. Teodoru I.B., Mușat V., Stanciu A., Lungu I., Parametric study 

regarding the interaction between direct foundations for bridge piers and 

foundation soil, XV Danube – European Conference on Geotechnical 

Engineering (DECGE 2014), Viena, 9-11 septembrie 2014. ISBN 978-3-902593- 

01-6. 

20. Cioară Șt., Stanciu A., Lungu I., Particularities in the calculation of 

active earth pressure on retaining walls imposed by the plane strain 

condition, XV Danube – European Conference on Geotechnical Engineering 

(DECGE 2014), Viena, 9-11 septembrie 2014. ISBN 978-3-902593-01-6. 

19. Stanciu A., Aniculăesi M., Lungu I., Soil chart, new evaluation 

method of the swelling-shrinkage potential, applied to the Bahlui’s clay 

stabilized with cement, The 18th International Conference on Soil Mechanics 

and Geotechnical Engineering, Paris September 2-6, 2013 

18. Bejan F., Stanciu A., The influence of load inclination on the 

magnitude of the initial critical pressure of the foundation soil. Conferința 

Internațională: 14th International Conference of PhD students “JUNIORSTAV 

2012", Brno, 26 ianuarie 2012. ISBN 978-80-214-4393-8 

17. Stanciu A., Lungu I., Ciobănița L., Aniculăesi M., A new concept to 

identify and characterize active clays, The 15th International Conference on 

Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, Athens September 12-15, 2011 

16. Lungu I., Stanciu A., Aniculaesi M., Specific parameters of the 

critical state model to active clays, Proceedings of the 14th Danube European 

Conference on Geotechnical Engineering, “From research to design in 

European practice”, Bratislava, Slovakia, 2010 

15. Stanciu, A., Lungu, I. A new methodology of determination of soil 

compressibility, Proceedings of the XVII International Conference on Soil 

Mechanics and Geotechnical Engineering, Alexandria, Egypt, 2009 
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14. Stanciu A., Boți N., Lungu I., Case study of a water tank on an 

improved collapsible soil, Proceedings of the 6th International Conference 

on Case Histories in Geotechnical Engineering, Arlington, VA, 2008 

13. Lungu I., Răileanu P., Stanciu A., Mușat V., Boți N. – Infrastructure 

rehabilitation of some steel tanks in urban areas on difficult foundation soil. 

Proceedings of the XV European Conference on Soil Mechanics and 

Geotechnical Engineering, Prague, 2003. 

12. Stanciu A., Răileanu P., Boți N., Mușat V., Lungu Irina, Judele R. – 

The landslide impact on the roads in the North-East of Romania. Proceedings 

of the 12th European Conference on Soil Mecahnics and Geotechnical 

Engineering – Nederland, 7-10 iunie 1999, Vol.II, pag.1375-1383. 

11. Stanciu A., Silion, T., Nichtliniare Verterlung des aktiven Frddruckes 

von kohasiven boden unter Berucksichtigung der seismichen krafte, 9-th 

Danube European Conference on soil Mechanics and Foundation engineering, 

Budapesta,1990 

10. Răileanu P., Stanciu A., Boțu N. –About torsion ring sehar tst on 

remoulded clay. 9-th Regional conference for Africa on Soil Mechanics and 

Foundation Engineering, Lagos, A.A., Balkema/ Rotterdam/Brookfield, 1987, 

pag.173-178 

9. Silion,T., Stanciu A., Boți N., - Planar Structures Founded on Large 

Diameter Bored Piles in Interaction with teh Foundation Soil - VIII CPMSIF- 

PCSMFE, 16-21 Agosto 1987, Cartagina, Columbia 

8. Răileanu P., Stanciu A., Boți N. - About torsion ring shear tests on 

remoulded clay - 9 Th:SD5/20/97 Regional Conference for Africa, Lagos, 

september, 1987, Nigeria. 

7. Silion,T., Stanciu A., Răileanu P., - Some consideration about the 

technology used for loading teste on piles and the interpretation of the 

obtained results. - 9-Th:SD5/20/97 Regional Conference for Africa on Soil 

Mechanics and Foundation Engineering, Lagos, september, 1987, Nigeria. 

6. Boți N., Silion,T., Stanciu A., - A new method to estimate the 

behaviour of an expansive clay. - 6 Th:SD5/20/97 International Conference 

on Expansive Soils. 1-4 december, 1987, New Delhi, India. 

5. Silion,T., Stanciu A., Boți N., - . Interaccion con el sueto de 

fundacion de estructuras planas cimentados sobre pilotes excavados de grand 

diametro. - VIII Congreso Panamericano, CPMSIF-PCSMFE, 16-21 augusto, 

1987, Cartagena, Colombia. 

4. Boți N., Silion,T., Stanciu A., - Some consideration about the 

technology used for loading teste on piles and the interpretation of the 

obtained results - 9-th Regional Conference for Africa on Soil Mechanics and 

Foundation Engineering, Lagos, september, 1987, Nigeria 
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riscului alunecărilor de teren. 

Etapa I/1998: Fundamentarea și evaluarea deciziilor privind dezvoltarea 

durabilă (PUG) a unor localități din Moldova pe baza riscului alunecărilor de 

teren (studiu) 

Etapa II/1999: Analiza comparativă (de stip SWOT) a unor PUG-uri din 

zone colinare aparținând unor localități din Moldova cu sintetizarea deciziilor 

adecvate întocmirii ghidului privind inventarierea, monitorizarea, 

conservarea și punerea în valoare a versanților 

 
IV. MANUALE, CĂRȚI, CAPITOLE DIN CĂRȚI CARE SE ADRESEAZĂ 

CURSANȚILOR PROGRAMULUI DE MASTER 

18. Stanciu A., Aniculăesi M., Bejan F., Structuri de sprijin în ingineria 

geotehnică, Note de curs, 768 oag., Editura Politehnium, 2018, ISBN: 978- 

973-621-478-3 

17. Stanciu A., Aniculăesi M., Colț E.O, Tuneluri și metropolitane, Note 

de curs, 530 pag, Editura Politehnium, 2016, ISBN: 978-973-621-453-0 

16. Stanciu A., Lungu I., Teodoru I.B., Aniculăesi M. – Geotehnică. Note 

de curs, Editura Politehnium, Iași, 2014, 380 pagini, ISBN 978-973-621-441-7 

15. Lungu I., Stanciu A., Covatariu G., Teodoru I.B. – Capitolul 12. 

Decision support to build in landslide-prone areas în Improving disaster 

resilience and mitigation – IT means and tools editat de Teodorescu H.N., 

Kirschenbaum A., 14 pag., Cojocaru S., Bruderlein C., Springer, 2013. ISBN 

978-94-017-9138-0 

14. Lungu I., Stanciu A., Aniculăesi M., Teodoru I. B. – Geotehnică – 

Lucrări de laborator, Editura Politehnium, Iași 2013, 355 pagini, ISBN 978- 

973-621-417-2 

13. Lungu I., Stanciu A., Boți N., - Probleme Speciale de Geotehnică și 

Fundații, 247 pagini, Editura Junimea, 2002, Iași 

12. Nour S.D., Popovici N.C., Stanciu A., Szalontay A.C., Rosca B., - 

Beton structural pentru acumulari - Editura Gh. Asachi, Iasi 2000, 300 pag 

11. Boți N., Stanciu A., Sfârlos D., Boțu N., - Tuneluri și Metropolitane 

. Rotaprint I.P. Iași, 1989, 296 pag. 

10. Răileanu P., Boți N., Stanciu A. – Geologie, geotehnică și fundații – 

Mecanica pământurilor, vol.II, Rotaprint I.P.Iași, 1986 – 365 pag 

9. Răileanu P., Boți N., Stanciu A. – Geologie, geotehnică și fundații – 

Geotehnică , vol.III, Rotaprint I.P.Iași, 1986 – 366 pag. 

8. Răileanu P., Boți N., Stanciu A. – Geologie, geotehnică și fundații, 

vol.I, Rotaprint I.P.Iași, 1986 – 305 pag 

7. Răileanu P., Athanasiu C., Grecu V., Mușat V., Stanciu A., Boți N. 

Chirică A. – Geotehnică și fundații – Exemple de calcul. Ed.Diadctică 
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și Pedagogică, București, 1983 – 408 pag. 

6. Stanciu A. - Dimensionarea lucrărilor de pământ armat – Rotaprint 

I.P. Iași, 1981, 220 pag. 

5. Silion T., Răileanu P., Stanciu A. – Fundații – Pamânt  armat, 

Rotaprint I.P.Iași, 1980 – 238 pag. 

4. Silion T., Răileanu P., Boți N., Cijevschi Maria, Grecu V., Mușat V., 

Stanciu A. – Geotehnică – Lucrări de laborator, Rotaprint I.P.Iași, 1979 – 262 

pag. 

3. Boți N., Stanciu A. - Tuneluri și Metropolitane – Rotaprint I.P. Iași, 

1978, 286 pag. 

2. Silion T., Răileanu P., Boți N., Cijevschi Maria, Mușat V., Grecu V., 

Stanciu A. – Geotehnică – Exemple de calcul, Rotaprint I.P.Iași, 1977 – 337 

pag. 

1. Răileanu P., Mușat V., Stanciu A., Herghelegiu C. – Fundații și 

procedee de fundare – Exemple de calcul, Rotaprint I.P.Iași – 345 pag. 

alte realizări (brevete, ...) 

9. efectuarea a peste 20 studii geotehnice pentru județele Iași, 

Suceava, Neamț, Vrancea, Bacău, în scopul realizării unor construcții civile, 

industriale și agricole, de căi de comunicații, construcții hidrotehnice și 

îmbunătățiri funciare. 

8. expertizarea unui număr de peste 15 construcții inginerești privind 

degradările structurale datorate terenului de fundare și fundațiilor în 

județele din Moldova. 

7. expertizarea unor construcții din Moldova în urma cutremurelor din 

martie 1977, 1986, 1990. 

6. proiectarea unor obiective proprii ale Ministerului Educației și 

Invățământului (Platforma Institutului Politehnic Iași de pe Splai Bahlui). 

5. participarea ca membru în comisiile de admitere la doctorat și în 

comisiile de susținere a examenelor încă din anul 1990, la peste 50 de 

comisii. 

4. autor a unui Brevet de Invenție (11) 133293 A2 (51) G01N 

33/24(2006.01); E02D1/04 (2006.01) ”Dispozitiv pentru determinarea 

caracteristicilor mecanice ale pământurilor prin încercări de compresiune 

axial simetrică, procedeu de încercare în ștuț, procedeu de încercare a 

probelor și procedeul unu/doi de asigurare a formei probelor” și o cerere 

pentru acordarea unui Brevet de Invenție pentru Aparat de compresiune 

biaxială, depus în 2017. 

3. autor a 7 dispozitive proiectate și realizate în specialitatea 

Geotehnică și fundații. 

2. particpant la efectuarea a peste 50 contracte de  cercetare  

științifică cu unități de cercetare, proiectare, execuție și exploatarea 

construcțiilor inginerești. 

1. președinte al comisiilor de bacalaureat din 1985-1989 și membru al 

comisiei de examen de diploma, specializarea Căi Ferate Drumuri și Poduri 

din 1998. 



41 
 

Pe 

 “antierul܈ „

didactic 

18 - CĂRȚI - SUPORTURI DE CURS - TRATATE 
 

 

18 - CĂRȚI - SUPORTURI DE CURS - TRATATE 
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18 - CĂRȚI - SUPORTURI DE CURS - TRATATE 
 

   



 

Premiul „Anghel Saligny“ al Academiei Române - 2008 

Cuvânt înainte 

 
De un “cuvânt înainte” beneficiază adesea volumele de debut 

ale unor poeĠi, prozatori sau dramaturgi tineri, doritori a avea 

girul cuiva care să facă parte dintr-o generaĠie mai vârstnică. 

Volumul de faĠă nu aparĠine literaturii beletristice. Autorii lui au 

depăúit de mult momentul debutului. PoziĠia úi prestigiul pe 

care l-au dobândit în lumea academică fac de prisos orice 

recomandare. 

Înainte de a aúterne aceste rânduri, am răscolit biblioteca 

lucrărilor de specialitate, în speranĠa că, doar-doar, voi găsi un 

“cuvânt înainte”, dar n-am găsit. 

Este drept că nici lucrări de factura úi anvergura aceleia pe 

care ne-o oferă colegii de la Iaúi, prof. univ. dr. ing. Anghel 

Stanciu úi conf. univ. dr. ing. Irina Lungu, nu am întâlnit. Un 

“cuvânt înainte” s-ar justifica, aúadar, oricum, prin caracterul 

              de excepĠie al lucrării. 

Urmărind capitolele tradiĠionale ale unui curs de Geotehnică, de 

la modul de formare a pământurilor la calculul terenului de 

fundare, autorii au transformat cele 10 capitole în adevărate 

monografii, fiecare dintre acestea putând reclama, prin conĠinut 

úi volum, statutul unei lucrări de sine-stătătoare.  

De regulă, la asemenea întreprinderi se încumetă colective 

largi. Cu atât mai mare este meritul celor doi autori care, iată, 

au îndrăznit úi au reuúit să ducă la bun sfârúit un proiect atât de 

ambiĠios. 

Este o lucrare – unicat pentru literatura de specialitate din Ġara 

noastră, un frumos dar pe care ùcoala de la Iaúi îl face 

comunităĠii geotehnice din România. 

 
Prof. univ. dr. ing. Iacint MANOLIU 

Preúedintele SocietăĠii Române 

de Geotehnică úi FundaĠii 

Bucureúti, 2 august 2006 

 

22000088 
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În Aula Academiei Române la conferirea premiului „Anghel Saligny“ 

Cu conf. Irina LUNGU, citind cu emoție diploma Academiei Române 



 

 

 

Cu familiile nostre la intrarea în Academia Română 

4
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Premiul Academiei Oamenilor de Știință din România 
„Hermann Oberth“ - 2016 

 
 

22001166 
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Cu prof. Adrian Badea, prof. Irina Lungu  

la înmânarea Premiului „Herman Oberth“ 
 

La Biblioteca Centrală Universitară cu foști colaboratori, 

Virginia și Adi Stanciu 
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STAREA LIMITĂ DE DEFORMAȚII (SLD/SLEN/SLS) 

a) TASAREA EFECTIVĂ (Δ ) ≤ TASAREA ADMISIBILĂ (Δ adm) 
 

Casă deformată din Polonia Turnul din Pisa 

b) PRESIUNEA EFECTIVĂ (Pef ) ≤  PRESIUNEA CRITICĂ INIȚIALĂ /PLASTICĂ (pcrin /ppl) 

5
0
 



 

 
 

Schema de calcul a 
presiunii plastice/presiunii critice inițiale după: 

Puzîrevschi (1929); Ghersevanov (1930); Frölich (1934) 
 

 

 

STAS 3300/2Ǧ85; S.N.I.P. 2.02.01.Ǧ83 
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Algoritmul Stanciu 
Pentru calculul Presiunii critice ini܊iale (pcrtic.in) / 
Presiunii Plastice (pplastic) a terenului de  fundare 

 
Funda܊ia Funda܊ia Funda܊ia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ȗ1B1N1+q1N2+c1N3=pCR.IN.1 

Ȗ2B2N1+q2N2+c2N3=pcr.in.2 

Ȗ3B3N1+q3N2+c3N3=pCR.IN.3 

Sistem de trei ecua܊ii cu trei 

necunoscute (N1, N2, N3) 

 
N1; N2; N3= f (ĭ, e/B, į/ĭ) 
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Coeficien܊ii (N1;N2;N3) ai presiunii critice ini܊iale /presiunii 

plastice a terenului de fundare calcula ܊i de A. Stanciu (1994) 

Pcr.in = m1(.BN1+qN2+cN3); N1,N2,N3 = f(ĳ; e/B; į/ĳ)  
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STAREA LIMITĂ DE DEFORMA܉IE ǻef. ” ǻad. 

TURNUL DIN PISA METODA ÎNSUMĂRII TASĂRII 

STRATURILOR ELEMENTARE (str.el.) 
 
 
 
 
 
 
 

 
Greutatea 

14.453 tone 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Construit între 1173 - 1372 
Înclinare de - 5,5 grade 

Tasare maximă – 2,80 m 

Tasare minimă – 0,80 m 

 
Ei = M0 Mi ; 

 
 
 

Modul de forma܊ie 

edometric stabilit pe 
baza curbei de 
compresiune/tasare 

(C-T) rezultată în urma 

unei încercări 

edometrice 

str.el. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Curba C-T 
rezultată prin încercare 

edometrică 
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APARATURĂ PENTRU DETERMINAREA CURBEI DE COMPRESIUNE 

– TASARE (C-T) / CONSOLIDARE (C-C) A PĂMÂNTURILOR 

> De la edometrul lui Karl Terzaghi, 
cu o singură ac܊iune (1925) 

 
 

 

> la edometrul 

cu dublă ac ܊iune al lui 

Anghel Stanciu (2018) 
Buletin Ofical de Proprietate 

industrială/Brevete de inven ܊ie 

(nr.5/2019) 
G01N 

(11)   133362   A0   (51)   G01N   3/36 

(2006.01); E02D 33/00 (2006.01); (21) a 

2018    01113    (22)    17/12/2018 (41) 

30/05/2019// 5/2019 (71) STANCIU 

ANGHEL, STR.BAùOTĂ NR.5, BL.D9, 

TR.1, ET.3, AP.7, IAùI, IS, RO; HERğA 

IOAN-CEZAR, ALEEA TUDOR 
NECULAI NR.45, BL.963, SC.B, ET.2, 

AP.9, IAùI, IS, RO (72) STANCIU 

ANGHEL , STR.BAùOTĂ NR.5, BL.D9, 

TR.1, ET.3, AP.7, IAùI, IS, RO; HERğA 

IOAN-CEZAR, ALEEA TUDOR 
NECULAI NR.45, BL.963, SC.B, ET.2, 

AP.9, IAùI, IS, RO (54) EDOMETRU 

CU DUBLĂ ACğIUNE ùI DISPOZITIV 

DE ÎNCĂRCARE FRONTALĂ, ÎN 

TREPTE, A UNEI EPRUVETE 

5
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BISHOP 

APARATURA PENTRU DETERMINAREA CURBEI DE COMPRESIUNE – 

TASARE (C-T) / CONSOLIDARE (C-C) A PAMÂNTURILOR – EDOMETRE: 

STANCIU & All (2018) 

5
9
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Analiza stabilită܊ii taluzurilor ܈i versan ܊ilor 
 
 
 

DE LA IPOTEZA SOLIDULUI 

RIGID (Janbu, 1954) 
 
 
 
 

LA 
Nilmar Janbu 

1921-2013 

LA IPOTEZA SOLIDULUI 

DEFORMABIL (2001) 

Stanciu A., Răileanu P., Bo܊i N., Lungu Irina, A new 

concept in slope stability analysis. European 
Conference of Soil Mechanics and Geotechnical 

Engineering – ISTANBUL (2001) 

6
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i 

¨ 

Analiza stabilită܊ii taluzurilor ܈i versan܊ilor 
Metoda Janbu 

Un ansamblu de blocuri/ fâ܈ii rigide pe o suprafa܊ă de cedare 
prestabilită, noncirculară 
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Un nou concept în stabilitatea versan܊ilor 

Stanciu A., Răileanu P., Bo܊i N., Lungu 

Irina, A new concept in slope stability 

analysis. European Conference of Soil 
Mechanics and Geotechnical 
Engineering – ISTANBUL (2001) 
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Analiza stabilită܊ii taluzurilor ܈i versan܊ilor 

Metoda Stanciu & All (2001) ipoteza solidului deformabil 
 

> Bloc deformabil (resort) înlocuitor al 

blocului rigid tip „cărămidă“ 

' 

> Fazele parcurse de blocul deformabil 

în cadrul procesului de alunecare 

G 

Ei-1 

Wf Wmax 

Curba de mobilizare a 

rezisten܊ei la forfecare ( 

-f ) în func ܊ie de 

deplasare (ǻ) 

 

Ei 

 
   D W 

 

 
RFi 

 
BB CC AA 

 

 
(ǻ) 

i fi lI’ (RFi/Es) deforma܊ie deplasare efect de sanie 

li 
tranziĠie (Sahuniant/Janbu) 

¾For܊e care ac ܊ionează asupra 

blocului 

autocomprimare + 
comprimare sub acĠiunea 

fâúiilor amonte 

alunecare sub RF 

| constanta 

z Greutatea proprie G; 

z Împingerea blocului amonte Ei-1 ; 

z Împingerea / rezisten ܊a blocului 
aval Ei ; 

z Rezisten ܊a la forfecare mobilizată 
pe suprafa ܊a de cedare (Rfi) 

Detensionare / decomprimare 

Eliberare de energie acumulata 
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k i 

Model mecanic „idealizat“ de analiză a stabilită ܊ii 

taluzurilor ܈i versanț ܊ilor cu blocuri deformabile 
 

> Succesiune de 

vagoane cu tampoane 
incluzând resoarte pe G 

Idealizare 

Blocuri/fâúii 
G1 k 

 

 
Vagoane ce tind să 

o cale de rulare 
n 

kn Gi k 

1 

G2 k2 

k2 
producă deplasarea 

 

Vagoane ce se 

opun deplasării 

SuprafaĠa de cedare idealizată 
(cale de rulare) 

Ac܊iunea resortului amonte din 

tamponul vagonului 

 
Reac܊iunea resortului aval din 

tamponul vagonului 

 

i+1 

 
i 

Gi 
GicosDi 

i-1  
 
ki-1�'i-1 

 
BLOC AMONTE 

GisinDi 

   Wfi R  =W  �  �1.0 
D i-1 / D i – înclinările 
suprafe܊elor de alunecare; 

BLOC AVAL 
ki�'i D 

Fi fi li 

li K i-1 – coeficientul de reac܊ie 
a resortului 

> Ecua܊ia de echilibru static a „blocului / vagonului“ deformabil amonte; 

Ki – coeficientul de reac܊ie k �' +R  G �sinD +k ' cos(D –D ) a resortului aval; 
i i fi i i i–1 i–1 i i–1 'i-1 , 'i -  deforma ܊iile celor 

ForĠe rezistive ForĠe active 
Care se opun alunecării Tind să producă alunecarea 

două resoarte amonte  ܈i 

aval 
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CEDAREA PĂMÂNTURILOR PRIN FORFECARE 
În general ruperea pământurilor are loc prin forfecare 

d. cedare versant prin depă ܈irea 

a. Funda܊ii continue b. Taluzuri/ versan܊i 
 

 
 

La cedare, tensiunea de forfecare (-s) 
de-a lungul suprafe ܊ei de cedare 
depă ܈e ܈te rezisten ܊a la forfecare (-f ) 

mobilizată în lungul aceleea܈i suprafe ܊e 

rezisten܊ei la forfecarersan܊ă 
 

Pârcovaci (iunie 2010) 
 

Mo܊ca (iulie 2011) 
 

6
9
 



Determinarea rezisten܊ei la forfecare (-f) a pământurilor 

A. Forfecarea pământurilor pentru starea plană a deforma ܊iilor 

7
0
 



APARATUL DE DETERMINARE A REZISTEN܉EI LA DEFORMARE A 

PĂMÂNTURILOR PENTRU STAREA PLANĂ DE DEFORMARE 
 
 

Inel dinamometric 
pentru măsurarea 

for܊ei 

 
Rezervor de 

apă ܈i aer 

comprimat 

 

 
Platformă ridicătoare 

pentru amplasarea 
celulei biaxiale 

 

 
Presă cu 

 urub melcat܈

Compresor 

(İz=0; İY=0 ܈i İX=0) 
Microcomparator de 
măsurarea 

deforma܊iilor verticale 

 
Manometru pentru 

măsurarea presiunii 

apei 

Celulă cu apă 
sub presiune 

 
Proba de 
pământ 

supusă 
încercării 

 
Cadru metalic 

 
 
 

Motorul 

electric 

7
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Determinarea rezisten ܊ei la forfecare (-f) a pământurilor 

(-f) T/A; T – for܊ă tăietoare, A – aria sec܊iunii de forfecare 

> De la caseta de forfecare pe plan orizontal a lui 

Casagrande (1929) 

A. 
 
 
 
 
 
 
 

Probă forfecată: 60 x 60 - 20 mm 

> La caseta de forfecare pe plan vertical 

a lui Stanciu et all (2018) 

B. 

Arthur Casagrade 

1902 - 1981 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Probă forfecată: 60 x 60 mm 
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Determinarea rezisten܊ei la forfecare (-f) a pământurilor 

B. Forfecarea pământurilor pe plan obligat vertical 

a. Baterie de trei casete de forfecare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b. Caseta Stanciu & All de forfecare pe plan vertical 

7
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Ac܊iuni ܈i reac܊iuni ale pământului 

pe lucrări de sus܊inere 

CLASICE (ZIDURI DE SPRIJIN) 
 

> ZIDURI DE SPRIJIN 

DE GREUTATE DIN BETON 

 
 

G 

> For܊ele care ac ܊ionează 
asupra zidului: 

z Pa – împingerea activă a 
pământului; 

z Pp – împingerea/rezistenta 
pasivă a pământului; 

z G – greutatea proprie a 

zidului de sprijin; 

z Q = G + Pa + Pp 

Rezultanta tuturor for܊elor care 
se exercită asupra zidului; 

z R – capacitatea portantă a 

terenului de fundare; 

z pcr.in ppl– presiunea 

critică ini܊ială / plastică a 
terenului de fundare; 
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DETERMINAREA ÎMPINGERII ACTIVE ȘI PASIVE A 
PĂMÂNTURILOR 

 
> DE LA TEORIA / METODA COULOMB 

(1773) 
 
 
 

> LA TEORIA / METODA COULOMB 
GENERALIZATĂ STANCIU (1990) 

 
 

 
Charles-Augustin de 

Coulomb 

1736-1806 
 
 
 
 

A. STANCIU (1990) 
Une généralisation de la théorie de Coulomb pour 

le calcul de la poussée et la butée des terres 
Revue francais de GEOTECHNIQUE 

NR. 50/ 1990 pag. 39 - 59 
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Generalizarea teoriei/ metodei Coulomb (1990) 
 

7
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Zid de 

sprijin 

Modelul de calcul în teoria Coulomb 
(neglijează coeziunea pământului, 

adeziunea zid – pământ ܈i for܊a seismică) 
 

Teorema sinusurilor 

  P(D )   G(D )  

sin(D – I) sin[S –\ – (D – I)] 

7
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«1 

TEORIA COULOMB (1773)  

Rela܊iile de calcul ale împingerii pământului 
fără coeziune, adeziune, seism: 

 

• activă 

 • pasivă 

Pa 0,5 � J � H2 � Ka 

P 0,5� J � H2 � K 

 
Func ܊ie numai de 

unghiul de frecare 

p p interioară (ĳ) 

• Coeficientul Ka 

sin2 (T + I) 
ª sin(I + G ) usin(I – E ) º

2

 

împingerii active sin2 T usin(T – G ) u «1 + 
( ) » 

¬ sin T – G usin(T + E ) ¼ 

• Coeficientul 
împingerii pasive 

Kp 

sin2 T usin(T 

sin2 (T 

+ G ) u 
ª 

– 

¬ 

– I) 

º
2 

» 
¼ 

 

sin(I + G ) usin(I + E ) 

sin(T + G )usin(T + E ) 

7
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Zid de 

sprijin 

Modelul de calcul în 

Teoria Coulomb Generalizată cu frecare (Rĳ), 

coeziune (C), adeziune zid-pământ (Cw) ܈i seism (S) 
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Poligonul generalizat al for܊elor / rezultant al 

for܊elor în Teoria Coulomb generalizată 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

a. Poligonul generalizat al for ܊elor care 

ac܊ionează asupra prismului de cedare 

b. Poligonul rezultant al for܊elor care 

ac܊ionează asupra prismului de cedare 
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¹¼ 

¼ 

Rela܊ii de calcul a împingerilor în Teoria 

Coulomb Generalizată (1990) 

• Împingerea pământului – cu coeziune, adeziune zid/pământ úi seism 

• activă 

 
• pasivă 

Pa 0,5 ̃  J ̃  H2 

Pp  0,5 ̃  J ̃  H2
 

˜  Ka 

˜  K p 

• Coeficientul împingerii active 

a4 
ª 

 
 

§ t2 + m2 
· § t1 – tgZ ·

– 
2  [1 

§ a1 
 

  

t2 – a2 
·º 

Ka 
sin>T – (G – T)@ ¬

m1
 © t2 

+ m3 
÷
¹ 

©1+ g ×t2 
÷
¹ a4 

¨
 

© 
1+ g ×t2 

÷»
 

• Coeficientul împingerii pasive 

a4 
ª 

 
 

§ t1 + m2 
· 

 
 

§ t1 – tgZ ·
– 

2 [1 
§ a1 

 
  

t1 – a2 
·º 

Kp 
sin>T – (G + T)@ ¬

m1
 ¨ 

t1 + m3 
÷
¹ ©1+ g ×t1 

÷
¹ a4 

¨
© 1+ g ×t1 

÷»
 

 

 

Ka, Kp = f (ș, ȕ, į, ĭ, c/ȖH, Ks) 
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Valori ale coeficien܊ilor împingerii active ܈i pasive în metoda Coulomb generalizată 
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DIVERSE STRUCTURI DE SPRIJIN DIN PĂMÂNT ARMAT 
 

  

Pământul armat 

8
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Dimensionarea structurilor de sprijin din 

pământ armat 

 
> De la metoda Vidal (1963-1965) 

la 

> metoda Stanciu (1981) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Henri Vidal 

(1925-2007) 
 
 

 

>  Anghel  Stanciu  (1981)  –  Teză  de  doctorat  “Contribuții  la 
dimensionarea lucrărilor din pământ armat”, Institutul 
Politehnic   Iaúi,   Facultatea   de   ConstrucĠii   sub   îndrumarea 

 ifică a prof.univ.dr.ing. Tudor SILION܊tiin܈ 
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8 DONAU 

Europaische Konferenz uber 

Bodenmeckanik und Grundbau 

 
HURNBERG 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CONTRIBUğII LA DIMENSIONAREA 

LUCRĂRILOR DIN PĂMÂNT ARMAT 

Berehnung von stutzmauern aus 

bewehrter erde 

 
Silion, T and Stanciu A. 

 

 

 

 

 

 

 
 

1986 
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Metoda Vidal de calcul a for܊elor de 
întindere din armăturile pământului armat 

Prism de cedare (pană) a lui Coulomb ARMĂTURI 
 
 

 
 

(O,O’,A) 

 

 
???? 

 

FOR܉A DE 

ÎNTINDERE 

DIN 

ARMĂTURA (i) 

 

 

 
DIAGRAMA 

LINIARĂ A 

FOR ܉ELOR 

DE 
ÎNTINDERE 
DIN 

ARMĂTURI 

Umplutură 
de pământ 

 

 
FOR܉A DE ÎNTINDERE DIN ARMĂTURA (i) 

 
POLIGONUL FOR܉ELOR CARE 

AC܉IONEAZĂ ASUPRA PRISMEI 

DE CEDARE 

z G – greutatea proprie a 

prismului de cedare; 

z Rezultanta for܊elor de frecare 

pe planul de rupere OB 
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???? 



° 

° 2 4 2 2 

Metoda de calcul la rupere – M.C.R. (Stanciu) 
pentru calculul for܊elor de întindere din armături 

 

 
Varia ܊ia for ܊elor 
de întindere din 

armături 

 
 

b. For܊ele care 

ac܊ionează asupra unui 
tronson curent (j) 

 

 

 
a. Masivul de pământ armat 

Ecua܊iile de echilibru static ale unui 
tronson curent j 

¦ Xi    0 � Vvi+1 � Yi +1 – V vi  �Yi  + g j  – Rjx � 's   0 

°¦Yi    0 � Ti +1 + Ti  – Ri  �Y � 's– W i+1 � Yi +1 � Aai+1 + W i  � Yi  � Aai    

0 

c. For܊ele de 
întindere din 

armăturile 

dedublate 

° Y2 Y + Y Y2 
X + X 

®¦ Ma   0 

� 

V vi+1 � 
    i +1   + g j  

  i+1 i  + Ti +1 � Xi+1 + Ti  � Xi  – V vi  � 
    i      – Rj Y � 's    i+1 i  – 

° Y + Y 
°–RjX  � ' s i +1 

i  – W i+1 �Yi +1 � Xi+1 �  Aai+1 + W i  �Yi  � Xi  � Aai    0 
¯ 2 
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Determinarea pozi v܊ iei suprafe܊ei de cedare din 

condi܊ia sumei maxime a for܊elor de întindere din 

armături pentru suprafe܊e circulare  ܈i liniare 
 
 

     

     

     
 

#H/3 
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Evolu܊ia pe înăl܊ime a for܊elor de întindere din 

armături - Suprafa܊ă de cedare circulară 
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Identificarea ܈i caracterizarea 

Pământurilor cu Umflături ܈i 

Contrac܊ii Mari (PUCM) 

> De la indicele de activitate 

al lui Skempton (1953) 

Ip = Indicele de plasticitate 

A2 = Procentaj particule < 0,002 mm 

> La coeficientul de activitate 

al lui Stanciu & All 

(Alexandria 2009, Paris 2013) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Alex Skempton 

1914 - 2001 

 
 
 

• A new concept to indentify and characterise active clays 

(2009) 
A. Stanciu, Irina Lungu, L. Ciobăni܊ă, M. Aniculăesi 

• Soil chart, new evaluation method of the swelling – shrinkage 

potential, applied to the Bahlui’s clay stabilized with cement 

(2013) 
A. Stanciu, M. Aniculăesi & Irina Lungu 

9
2
 



Degradări suferite de construc܊ii u܈oare 
datorită fundării directe pe argile active PUCM 
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Criterii de identificare a pământurilor active (PUCM)  

> Indicele de activitate al lui Skempton 

 
Ip = Indicele de plasticitate 

A2 = Procentaj particule < 0,002 mm 

 
 
 
 
 

 
> Coeficientul de activitate 

al lui Stanciu & All 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

The average soil charts of the investigated clay 
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10 TEZE – 10 DOCTORI INGINERI 
 
 
 

     
 

Jenel 

COPILĂU 

Mircea 

ANICULĂESI 

Cristian 

ADOMNI܉EI 

Adrian 

ILIESEI 

Florin 

BEJAN 

2008 2009 2010 2012 2013 
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10 TEZE – 10 DOCTORI INGINERI 
 
 

 

     

Anca 

HOTINEANU 

 tefan܇ 
CIOARĂ 

Oana DONCIU 

(COL ܉) 

Alisa 
GĂINĂ 

Andrei 

ILA ܇ 
2014 2014 2014 2016 2017 
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Universitatea Bioterra București 
„DOCTOR HONORIS CAUSA“ 

2004 
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USAMV București - „DOCTOR HONORIS CAUSA“ - 2004 
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Președinte al Senatului Universității Tehnice 

„Gheorghe Asachi“ din Iași (2012 - 2016) 

  

Membrii senatului TUIAȘI 2012-2016 Birou senat: Vicepreședinte Horoba și Secretar Cotiușcă 

 Sala Senatului 
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În cabinetul pre܈edintelui 
împreună cu cei doi secretari 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La inaugurarea filialei Ia܈i a AOSR 

 

În cabinetul președintelui 
împreună cu cei doi secretari Primirea în filială a dl. dr.ec. Aurel VAINER 

 
Președinte al Academiei Oamenilor de Știință – filiala Iași 
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La inaugurarea filialei Iași a AOSR 



Laboratorul de Geotehnică vizitat de profesorul Heinz Brandl – 13 mai 2019 

Dear Professor Stanciu, 

Having well returned from Iasi to Vienna (meanwhile I was one week in Bulgaria) I would like to thank you for the 

interesting presentation of your special laboratory equipment. Also the books are most impressive. 

Looking forward to meeting you again on other occasions. 

With best personal regards, H. Brandl 

 
Em.O.Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Dr.h.c.mult. Heinz BRANDL 

Head Em. of the Institute for Soil Mechanics and Geotechnical Engineering 

Vienna University of Technology 

Vienna, 27 may 2019 
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Dragă profesor Stanciu 

Ajungând cu bine de la Iași la Viena (între timp am fost o săptămână în 
Bulgaria) aș dori să vă mulțumesc pentru interesanta prezentare a 

echipamentelor speciale de laborator concepute de dumneavoastră. De 
asemenea și pentru cărțile impresionante. 

Cu cele mai calde salutări personale, Heinz Brandl 

Em.O.Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Dr.h.c.mult. Heinz BRANDL 

Head Em. of the Institute for Soil Mechanics and Geotechnical Engineering 

Vienna University of Technology 

Vienna, 27 may 2019 
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Conferirea Ordinului „Serviciul Credincios în grad de Cavaler“ 
pentru rezultatele obținute în activitatea didactică și științifică 

2002 
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Șase legislaturi ca deputat de Iași 
în Camera Deputaților 

 

   
● 1992 – 1996 

Luări de cuvânt 29 
Întrebări și interpelări 14 

 

 

●  2004 – 2008 
Luări de cuvânt 181 

Propuneri legislative 32 / 16 legi 
Întrebări și interpelări 9 

Moțiuni 2 

● 1996 – 2000 
Luări de cuvânt 215 

Propuneri legislative 14/ 3 legi 
Întrebări și interpelări 24 

 

● 2008 – 2012 
Luări de cuvânt 93 

Propuneri legislative 17 / 2 legi 
Întrebări și interpelări 

Moțiuni 10 

● 2000 – 2004 
Luări de cuvânt 267 

Propuneri legislative 29 / 9 legi 

 Întrebări și interpelări 24 

 
 
 
 
 
 

● 2012 – 2016 
Luări de cuvânt 10 

Propuneri legislative 49 / 15 legi 
Întrebări și interpelări 

Moțiuni 1 
 

Moțiuni 10 
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Activitatea parlamentară – Camera Deputaților 

(1992 - 2016) 

●   6 mandate de deputat  

de Iași 

●803 luări de cuvânt în plenul 

Camerei Deputaților 

●141 propuneri 

legislative 

● 45 legi promulgate 

z 82 întrebări și 

interpelări 

●32 moțiuni de cenzură 

●președinte al Comisiei 

de Învățământ, Tineret și 

Sport (1996 - 2005) 

●vicelider al grupului 

parlamentar PRM (8,5 ani) 

și PSD (7 ani) 

● vicepreședinte al 

Grupului Român al Uniunii 

Interparlamentare 
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Activitatea parlamentară – Președinte al Comisiei 
de învățământ, știință, tineret și sport (1996 - 2005) 

●2006 – aprobarea amendamentului în 

Legea Educației Naționale care 

prevedea 6% din PIB pentru învățământ 

●2007 – impunerea în Legea Bugetului a 

5,2% pentru MEN 

●2008 – prevederea în Legea 

Bugetului a 6% pentru MEN 

● 2009 – 2019 – prorogarea an de an a 

Cu ochii pe bugetul învățământului 

 

Stanciu și Andronescu cu liderii de 

sindicat Izvonanu, Croitoru și Cornea 

prevederii de alocare a 6% din PIB 

pentru învățământ prin legile anuale ale 

bugetului 

● dublarea salariilor profesorilor 

universitari 

z 2009 – inițiator, împreună cu 

Ecaterina Andronescu și Petru Andea, 
a creșterii cu 50% a salariilor 
profesorilor din învățământului 
românesc 
„legea a fost votată în Parlament, iar 
Curtea Constituțională a decis că este 
constituțională. Nu aveam nici un motiv 
să nu o promulg“ 15 septembrie 2009 
Traian Băsescu 
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45 de Legi aprobate din 141 propuse în calitate de 
deputat de Iași, în perioada 1992 - 2016 

1. Propunere legislativă privind jurământul de credință față de țară 
și popor al senatorilor și deputaților din Parlamentul 
României (Legea 8/2002); 

2. Propunere legislativă privind reglementarea situației juridice 

 i a administrării patrimoniului fostei Uniuni a Tineretului܈
Comunist 
- modificarea ܈i completarea Decretului-Lege nr.150/1990 

(Legea 146/2002); 
3. Propunere legislativă privind organizarea și funcționarea 

unităților de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, 
silviculturii și industriei alimentare și a Academiei de Științe 
Agricole și Silvice Gheorghe Ionescu-Șișești (Legea 290/2002); 

4. Proiect de Lege pentru alegerea autorităților administrației 

publice locale (Legea 67/2004); 

5. Proiect de Lege pentru alegerea Președintelui României 
(Legea 370/2004); 

6. Propunere legislativă privind instituirea Zilei naționale a 
tineretului (Legea 425/2004); 

7. Propunere legislativă privind modificarea și completarea 

Legii nr.461/2001 privind exercitarea profesiunii de asistent 

medical, înființarea, organizarea și funcționarea Ordinului 

Asistenților Medicali din România (Legea 496/2002); 

8. Propunere legislativă pentru completarea art.50 lit.e din Codul 
Muncii (Legea 480/2003); 

9. Propunere legislativă de modificare și completare a Legii 
nr.84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare 
(Legea 268/2003); 

10. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea 
Legii educației fizice și sportului nr.69/2000 (Legea 
472/2004); 

11. Proiect de Lege pentru alegerea Camerei Deputaților 

și a Senatului (Legea 373/2004); 

12. Propunere legislativă „Legea Tineretului” (Legea 350/2006); 
13. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea 

Legii învățământului nr.84/1995, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare (Legea 160/2007); 

14. Propunere legislativă pentru completarea articolului 174 din 
Legea nr.84/1995 privind învățământul (Legea 143/2008); 

15. Propunere legislativă pentru completarea Art.10 alin.4 din Legea 
Învățământului nr.84/1995 republicată cu modificările și 
completările ulterioare privind instituirea Bursa Școlară 

„Guvernul României” (Legea 32/2008); 

16. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.441/2001 pentru 
aprobarea ordonanței de urgență a Guvernului nr.133/2000 privind 
învățământul universitar și postuniversitar de stat cu taxă, publicată 
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.411/25.VII.2001 (Legea 
224/2005); 

17. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 
nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (Legea 264/2007); 

18. Proiect de Lege privind instituirea Zilei Școlii (Legea 289/2007); 
19. Propunere legislativă privind creșterea siguranței în unitățile de 

învățământ (Legea 35/2007); 
20. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea 

Legii învățământului nr.84/1995 și a Legii nr.128/1997 privind 
Statutul personalului didactic (Legea 296/2008); 

21. Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii 

nr.31/2007 privind reorganizarea și funcționarea Academiei 

Oamenilor de Știință din România (Legea 296/2007); 
22. Propunere legislativă pentru modificarea art.174, alin.(3) din Legea 

învățământului nr.84/1995, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare (Legea 428/2006); 

23. Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de Urgență a 
Guvernului nr.68/2004 privind unele măsuri în domeniul 
învățământului, aprobată, cu modificări, prin Legea nr.6/2005 (Legea 
490/2006); 

24. Proiect de Lege privind organizarea ܈i func܊ionarea sistemului 
de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii 
și industriei alimentare (Legea 45/2009); 

25. Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii 

nr.31/2007 privind reorganizarea și funcționarea Academiei 

Oamenilor de Știință din România (Legea 241/2009); 

26. Proiect de Lege privind înființarea și funcționarea Academiei  

de Științe Tehnice din România, prin reorganizarea Asociației 

„Academia de Științe Tehnice din România”, care își încetează activitatea 
(Legea 230/2008); 

27. Proiect de Lege privind reorganizarea și funcționarea 
Academiei Oamenilor de Știință din România (Legea 31/2007); 

28. Propunere legislativă pentru alegerea reprezentanților României în 

Parlamentul European (Legea 33/2007); 
29. Proiect de Lege pentru acordarea recompenselor financiare elevilor 

premianți la olimpiadele școlare internaționale (Legea 235/2010); 
30. Proiect de Lege privind declararea zilei de 15 ianuarie Ziua Culturii 

Naționale (Legea 238/2010); 
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45 de Legi aprobate din 141 propuse în calitate de 

deputat de Ia܈i, în perioada 1992 - 2016 
31. Propunere legislativă pentru modificarea alin.(2) al art.18 din Legea 

educației naționale nr.1/2011 (Legea 153/2015); 

32. Proiect de Lege pentru declararea zilei de 24 ianuarie ca zi de 
sărbătoare legală (Legea 171/2014); 

33. Proiect de Lege privind unele măsuri referitoare la veniturile 
medicilor de familie care asigură continuitatea asistenței medicale în 
centrele de permanență (Legea 149/2014); 

34. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 

nr.96/2006 privind Statutul deputaților și senatorilor, republicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.459 din 25 iulie 2013 

(Legea 357/2015); 
35. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.94/1992 privind 

organizarea și funcționarea Curții de Conturi (Legea 7/2016); 
36. Proiect de Lege pentru subvenționarea revistelor de cultură 

reprezentative din România (Legea 136/2015); 

37. Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței 

Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor 
persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere 
de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice 
(Legea 237/2018); 

38. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței 
Guvernului nr.22/1999 privind administrarea porturilor și a căilor 
navigabile, precum și desfășurarea activităților de transport naval în 
porturi și pe căi navigabile (Legea 235/2017); 

39. Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.263/2007 privind 
înființarea, organizarea și funcționarea creșelor (Legea 90/2014); 

40. Proiect de Lege privind modificarea ܈i completarea Legii nr. 7/2006 
privind statutul funcționarului public parlamentar (Legea 215/2015) 

41. Proiect de Lege privind acordarea pensiei de serviciu membrilor 
Corpului diplomatic și consular al României (Legea 216/2015); 

42. Propunere legislativă pentru completarea Legii audiovizualului 

nr.504/2002 (Legea 103/2014); 

43. Propunere legislativă pentru modificarea ܈i completarea Legii 

nr.266/2008 privind modul în care funcționează farmaciile și cum se 

vând medicamentele (Legea 160/2018); 
44. Propunere legislativă pentru modificarea art.277 din Legea Educației 

Naționale nr.1/2011 (Legea 140/2016); 

45. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 

53/2003 privind Codul Muncii (Legea 176/2016). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

... pentru majorarea pensiilor cu fostul 
premier Tăriceanu și senatorul Rușanu ... 

 
... cu miniștrii Athanasiu și 

Marga, pledoarie pentru școli, nu 
pușcării ... 
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Conferirea Ordinului Serviciul Credincios în grad de Cavaler 
pentru contribuția meritorie la desfășurarea actului legislativ, 
la adoptarea unor legi fundamentale necesare dezvoltării țării 

2004 

1
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PROFESORUL EMERIT DHC DOCTOR INGINER 

ANGHEL STANCIU, LA CEAS ANIVERSAR - 70 

esigur, este ceva greu de cuprins în câteva pagini esența 

existențială a unui om. La ceas de grație, la o aniversare, se caută 

pietrele grele, ale vieții unui sărbătorit, pentru a-l așeza într-o 

lumină cât mai frumoasă, pentru a lăsa o efigie generațiilor sale. În cazul 

profesorului Anghel Stanciu, ai unde să cauți, ai o grădină bogată din care să 

culegi florile unicate, nemuritoare, pe care le-a sădit și le-a îngrijit cu atâta 

dedicație… 

Domnia sa are un profil robust, format și dezvoltat sub exigențele unui 

model de repere sociale și profesionale și de demnitate pentru generațiile 

prezente și următoare. Este o personalitate care va rămâne în conștiința și 

istoria societății românești și nu numai. Se cunosc mulți oameni cu 

imaginație, curaj, tenacitate, umor, dar puțini au aceste calități în măsura  

și combinația în care le are Anghel Stanciu. Domnul Anghel Stanciu a parcurs 

treptele carierei didactice universitare din anul 1972, de la asistent, șef de 

lucrări, conferențiar, până la profesor universitar, în anul 1992. A devenit 

conducător de doctorat în anul 1996. Activitatea științifică este îndreptată 

spre cercetarea în domeniul construcțiilor de drumuri și poduri cu 

aplicabilitate practică. Elaborează numeroase cărți, cursuri universitare, 

monografii, comunicări științifice. 

Printre cele mai remarcante sunt Tratatele științifice FUNDAȚII vol. I - 

Fizica și Mecanica Pământurilor (2006) pentru care i-a fost acordat Premiul 

Anghel Saligny de către Academia Română în anul 2008 și FUNDAȚII vol. II – 

Investigarea și Încercarea Terenului de Fundare (2016), pentru care i-a 

fost acordat Premiul Hermann Oberth de către Academia Oamenilor de 

Știință din România. 

Domnul Profesor emerit dr. ing. Anghel Stanciu a primit distincția Ordinul 

Național Serviciul Credincios în grad de Cavaler pentru meritele deosebite  

în activitatea științifică și didactică. Pe lângă cariera didactică, Domnia sa, 

a îmbrățișat și cariera politică, fiind unul dintre reprezentanții de frunte ai 

clasei politice postdecembriste. A devenit parlamentar în anul 1992, s-a 

implicat în procesul legislativ și de guvernare a României, desfășurând o 

activitate parlamentară remarcabilă. Domnul Deputat și domnul Profesor 

Anghel Stanciu, alături de alți membri, a fost unul dintre principalii 

refondatori ai Academiei Oamenilor de Știință din România, instituție care îi 

datorează mult pentru implicarea continuă și fermă la îndeplinirea 

obiectivelor de succes ale acesteia. 

În încheierea mesajului meu sincer, țin să-mi exprim bucuria omenească 

de a-l cunoaște pe domnul Anghel Stanciu și îl asigur că, atât pentru mine, 

cât și pentru Academia Oamenilor de Știință din România, Domnia sa este și 

va rămâne un pilon important. Domnule Profesor Anghel Stanciu, vă doresc 

din toată inima să fiți sănătos, să vă păstrați același simț deosebit al umorului 

și să vă bucurați de tot ce este mai bun alături de familia Dumneavoastră și 

alături de familia AOSR. Și, pentru că vă știu un om optimist, vă scriu ce 
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spunea Soren Kiekegard: „Viața poate fi înțeleasă 

doar privind în urmă, dar poate fi trăită doar 

privind înainte”. 

La mulți ani! 

 

General (r) Prof. univ. dr. 

Vasile CÂNDEA, 

Președinte de onoare al AOSR 
 

 

UN OM AL ȘTIINȚEI ȘI AL CETĂȚII 

-am cunoscut pe domnul profesor universitar Anghel Stanciu prin 

intermediul mass media în anii `90, când dânsul era deputat în 

Parlamentul României. La început, vă mărturisesc că, deși partidul 

pe care îl reprezenta nu era foarte apropriat opiniilor mele din acea 

perioadă, intervențiile domnului profesor erau pertinente și dovedeau un 

sincer patriotism. 

Momentul în care am început să-l apreciez sincer a fost la începutul 

anilor 2000, când la un Consiliul al Rectorilor desfășurat în Politehnica 

Bucureșteană, la care participam și eu, dânsul, ca președinte al Comisiei de 

Învățământ al Camerei Deputaților, a avut un discurs excelent, care a fost 

călduros aplaudat de toții participanții, indiferent de simpatiile lor politice, 

pentru că a subliniat problemele esențiale ale educației, în special, și ale 

universităților, în particular. 

Personal, l-am cunoscut pe domnul președinte Anghel Stanciu, la 

începutul anului 2008, când, prin Legea 31, s-a reorganizat Academia 

Oamenilor de Știință din Romania ca instituție de interes public, cu 

personalitate juridică de drept public, autonomă, continuatoarea și unicul 

legatar al Academiei de Științe din România, înființată în anul 1935. Domnul 

profesor Anghel Stanciu a fost ales președintele filialei din Iași a AOSR, iar 

eu președintele secției de Științe Inginerești. De atunci, am reușit să îl cunosc 

mult mai bine. Este un Om dedicat trup și suflet învățământului superior, 

Academiei noastre, dar și oamenilor, în general. 

În Parlamentul României, domnul profesor universitar Anghel Stanciu a 

fost cel mai ardent susținător al Academiei noastre. La o Conferință 

științifică, în urma cu câțiva ani, am cunoscut un alt parlamentar, căruia 

când i-am spus că sunt vicepreședinte al AOSR, mi-a răspuns: „A, Academia 

lui Stanciu”! 

Filiala din Iași a AOSR, condusă de profesorul Stanciu, este una dintre 

cele mai active, organizând numeroase manifestări științifice, iar principalul 

merit îi revine președintelui. Nu pot să nu subliniez calitatea de orator a 

domnului președinte Stanciu. Cu o măiestrie înnăscută, dar și cultivată, 

discursul său, presărat cu glume cu tâlc, este convingător și reușește aproape 

totdeauna să își impună opiniile. 
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Domnul profesor Stanciu, rămâne, însă, în primul rând, dascăl în domeniul 

fundațiilor, unde a reușit să creeze o școală științifică perenă, continuată 

de doctoranzii și mai tinerii săi colegi din departament. Lucrările sale 

despre fundații, care însumează câteva mii de 

pagini, sunt lucrări de referință în domeniu. 

Dumnezeu i-a dăruit o familie minunată, copiii săi 

continuându-i opera de slujire cu dragoste și 

dăruire a cetății, cu toate problemele sale. La 

mulți și fericiți ani, domnule profesor! Suntem 

mândri că vă suntem colegi în Academia noastră! 

 
Prof.univ.  emerit dhc.dr.ing 

Adrian Badea, 

Președinte AOSR 

 

Stimate domnule Prof. Emerit DHC dr. ing. 

Anghel Stanciu, 
niversarea zilei Dumneavoastră de naștere îmi oferă plăcutul prilej 

de a Vă adresa urări de sănătate, rodnice împliniri, prosperitate și 

bucurie alături de cei dragi. Acest 15 August al anului 2019, când 

împliniți 70 de ani de viață, constituie un moment aniversar de bilanț al 

activității desfășurate în decursul vieții Dumneavoastră, când performanța, 

apreciem noi și nu numai, a fost și este cea care Vă caracterizează. În această 

„ecuație”, Omul care sunteți, cu performanțele lui, este elementul de bază, 

profesorul care transmite generațiilor viitoare gândirea și practica sa. Cu 

aceste gânduri, Vă cer îngăduința să-mi oferiți bucuria de a Vă adresa cele 

mai alese urări de bine și fericire, precum și pentru îndeplinirea obiectivelor 

Domniei Voastre în interesul oamenilor și al întregii Țări, al Lumii 

acesteia, a părții ei bune și a îndeplinirii părții ei 

nebune, ieșită din matcă, pe un drum încărcat de mari 

pericole care ne amenință și bucuriile pe care vrem să 

le făurim viitorului copiilor noștri. La mulți ani! 

Cu deosebită stimă, 

Dr. ing. Ion I. Basgan, 

Vicepreședinte AOSR 

LAUDATIO PROFESOR ANGHEL STANCIU 

LA 70 DE ANI 

e nasc oameni și în Moldova mai precis în dulcele târg al Ieșilor. 

Același lucru se poate spune altfel – se nasc oameni și în 

Transilvania, și în Banat, și în Muntenia, și în Oltenia, și în Dobrogea. 

Nu e un paradox. E lucru cel mai firesc pentru că Arcul Carpaților nu 

desparte, ci adună laolaltă fiii neamului românesc cu o precizare: când spun 

se nasc oameni, am în vedere oameni deosebiți. 
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Care spun ceva locului, țării întregi, duc știința, cultura, arta mai departe. 

Care formează noi și noi generații în spiritul românismului, fără ca aceasta 

să însemne izolare și îngustime. Care întregesc zestrea materială a țării cu 

noi și noi căi de comunicație și de legătură. Aș spune că în toate 

aceste direcții, profesorul Anghel Stanciu e un exemplu demn de urmat. 

A scris cărți despre fundații – fundații de pământ armat, cărți însumând 

multe mii de pagini. Despre Fundații și mișcarea pământului - un Tratat de 

peste 1600 de pagini. Nu e de mirare… a învățat s-a inspirat și a dus mai 

departe tradiția construcției de la Cernavodă. Pe teme asemănătoare a 

publicat zeci de studii și articole. Meritele sale în această privință au capatat 

o firească recunoaștere națională și internațională. 

Dar Anghel Stanciu e creator și de altfel de fundații. El, alături de 

generalul Vasile Cândea, pe atunci președintele Academiei Oamenilor de 

Știință din România, de doamna Ecaterina Andronescu, de inginerul Adrian 

Badea, pe atunci vicepreședinte, de inginerul Ion Basgan și el vicepreședinte, 

de inginerul Petru Andea, au obținut statutul legal actual al acestei instituții 

academice care este astăzi AOSR. 

Și cate greutăți au trebuit să învingă, câte înverșunări au trebuit să 

înfrângă ! Acum, Anghel Stanciu, în condiția în care generalul Cândea este 

președinte de onoare, iar Adrian Badea președinte, și poartă răspunderea 

destinului academiei, Anghel Stanciu e pe baricade. Activ, cu idei curajoase, 

față de care este dificil să nu-ți dai acordul. 

Pe scurt, Anghel Stanciu, e o parte a colectivității noastre în întregul ei. 

Pe acest teren ne întâlnim noi doi, în calitate de membri titulari fondatori. 

Dacă uneori, din aceste întâlniri, ies și ceva scântei o facem și unul și celălalt 

cu gândul la academie și la viitorul ei. 

Mai e ceva. Anghel Stanciu știe să vorbească. Când el ia cuvântul, dacă 

atmosfera lâncezește, toți trag cu urechea și ascultă ce spune și își îndreaptă 

privirile către el. Pentru că toți știu că el spune ceva și nu îi dezamăgește. 

Să trăiești încă mulți ani, Anghel Stanciu! Să produci în continuare 

știință, pentru că academia noastră e menită să progreseze cunoașterea 

științifică! Să rămâi în continuare același om incomod, dar constructiv! 

Ideile băltesc fără o adiere binefăcătoare, e nevoie și de puțină furtună 

și tunete. Așa se înseninează cerul. Așa merg lucrurile și în tehnica și în viață. 

La mulți ani, Anghel Stanciu, cu sănătate, împliniri personale și 

profesionale! Ești încă tânăr. Clubul octogenarilor și cel al nonagenarilor te 

așteaptă! 

 
 

Ambasador 

Constantin Vlad 

Membru titular fondator al AOSR 
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in mesajul transmis de Domnul Prof. Univ. Dr. Ing. Adrian Badea, 

Președintele Academiei Oamenilor de Știință din România, am 

aflat, cu bucurie, de apropierea zilei aniversării de către 

dumneavoastră a celor șapte decenii de viață. Stimate Domnule Profesor 

Emerit, dat fiind că ne cunoaștem de ceva vreme, doresc să vă exprim 

gânduri bune și simțăminte alese pentru dumneavoastră, întrunind 

deopotrivă calitățile omului de știință, profesorului universitar, dar și ale 

parlamentarului, dornic de bine pentru cei cunoscuți și nu numai. Din toată 

inima, vă adresez, împreună cu soția mea, Anette Vainer, care a avut 

plăcerea de a vă cunoaște la Covasna și de a auzi multe lucruri frumoase 

despre dumneavoastră, cele mai calde felicitări, prilejuite de această atât 

de importantă aniversare, însoțite de urări sincere de sănătate, reușite în 

viață și fericire personală și familială. 

Ca foști colegi în Parlamentul României, îmi amintesc de implicarea 

dumneavoastră în dezbaterile celor mai variate teme, în intenția de a 

contribui cât mai bine la adoptarea legilor în consecință, dar și la promovarea 

sistemului democratic de gândire și acțiune în Parlamentul României. 

Mulțumiri speciale țin să vă adresez pentru faptul că ați fost "nașul" meu la 

intrarea în Academia Oamenilor de Știință din România. Vă asigur, Stimate 

Domnule Profesor Emerit Anghel Stanciu, că voi rămâne mereu același în 

raporturile cu dumneavoastră, păstrând mereu vii în memoria mea 

frecventele și susținutele intervenții în Camera 

Deputaților, dar și dorința de a acorda șanse unor 

persoane, cu merite științifice și educaționale, în 

Academia Oamenilor de Știință din România. Din toată 

inima, vă adresez un sincer și mare "la mulți ani!" 

 
Cu profundă considerație și respect, 

Dr.ec. AUREL VAINER 

Membru de Onoare al AOSR 
 

Vârsta de argint 
Motto: 

„. ... de departe vezi albind, 

ș-auzi mândra glăsuire a pădurii de argint” 

M. Eminescu 

 
u certitudine, 70 de ani reprezintă argintul vârstei oricărui bărbat. Îl 

sărbătorim astăzi pe domnul prof.dr.ing. DHC Anghel Stanciu, membru 

fondator al Academiei Oamenilor de Știință din România, acoperit de 

argintul vârstei, înconjurat de prețuirea noastră, îndrăgit de noi toți ca om, ca 

dascăl, ca eminent cercetător și în egală măsură ca om politic de succes. 

Mândrie a tuturor școlilor pe care le-a urmat, impresionându-și dascălii și 

colegii cu inteligența sa sclipitoare, domnul prof.dr.ing. DHC Anghel Stanciu a 

urcat pe merit, până la vârf, toate treptele ierarhiei universitare, așezând la 

temelia acestora o impresionantă operă științifică și didactică, recunoscută și 

răsplătită cu onoranta calitate de membru fondator al Academiei Oamenilor 
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de Știință din România (AOSR). Domnul Anghel Stanciu este o proeminentă 

personalitate a vieții publice din România. Deputat în Parlamentul României 

timp de 24 de ani, președinte timp de 10 ani al Comisiei pentru Învățământ, 

Știință, Tineret și Sport din cadrul Camerei Deputaților, domnul Anghel Stanciu 

și-a pus amprenta asupra legislației menite să modernizeze învățământul, 

cercetarea științifică și activitatea sportivă din România. 

Am lucrat cot la cot cu Domnia sa, timp de aproape 16 ani. Pentru că am 

ajuns să-l cunosc bine, pot afirma că viața sa poate constitui subiectul unui 

palpitant roman. Domnul Anghel Stanciu reunește într-o manieră surprinzătoare 

un summum de trăsături de caracter care definesc o personalitate extrem de 

complexă. Jovial, comunicativ, energic, competent, inovator, neobosit, 

implicat, orator de excepție, iată doar câteva dintre calitățile care dau 

dimensiunea unui om de rafinată clasă. Este de necrezut că astăzi, când 

împlinește 70 de ani, domnul Anghel Stanciu reușește să dea dovadă de 

vitalitatea unui tânăr, că este aceeași prezență tonifiantă în școală, în AOSR, 

în cercul de prieteni și de colaboratori. Desigur, 70 de ani reprezintă un prag 

important în viață, prag de la care privim cu nostalgie în urmă și cu emoție în 

viitor. 

Știu că pentru domnul Anghel Stanciu trecutul este plin de bucuria 

multelor realizări adunate de-a lungul unei vieți tumultoase, în care necazurile 

au fost trecătoare, iar succesele au devenit trainice. Înadins nu am menționat 

câte cărți de specialitate, câte lucrări științifice, câte contracte de cercetare 

are domnul Anghel Stanciu, pentru că mai are destul timp și pricepere pentru 

a lungi lista acestora. Sunt convins că sunt în 

asentimentul tuturor colegilor din AOSR să îi urăm 

domnului Anghel Stanciu să adauge multe pagini 

frumoase în cartea vieții sale și să ajungă de la 

prezentul onorabil la viitorul venerabil. Din inimă, îi 

urez domnului Anghel Stanciu, bun venit în Clubul 70 și 

La mulți ani! 

Prof.dr.ing. dhc Petru Andea 

Președintele AOSR - Timișoara 

Membru fondator al AOSR 

Secretar de Stat al în MEN 

 

Mesaj cu prilejul împlinirii 

vârstei de 70 de ani de către 

PROF.UNIV.DR. EMERIT, DHC.DR.ING. 

ANGHEL STANCIU 

mpreună cu membrii Academiei Oamenilor de Știință din România - 

Filiala lași și din întreaga țară, ne aflăm în fața unui moment aniversar 

de excepție: prof.univ.emerit, dhc.dr.ing. Anghel Stanciu împlinește 

70 de ani de viață. Folosesc acest prilej pentru a-i adresa călduroase 

felicitări, însoțite de cele mai sincere urări de "La Mulți Ani"! 
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Prof.univ.emerit, dhc.dr.ing. Anghel Stanciu este un remarcabil cadru 

didactic din învățământul superior tehnic din țara noastră, dar și un 

remarcabil om de știință și cultură, dăruit progresului spiritual al poporului 

român. 

În mod deosebit, am păstrat amintiri cu totul remarcabile despre 

activitatea de parlamentar a domnului prof.univ.emerit, dhc.dr.ing. Anghel 

Stanciu, dorința sa de a se implica în modul cel mai hotărât în adoptarea a 

numeroase proiecte de legi, vizând cetățenii României. Cu o ardoare 

deosebită a promovat și a susținut proiectele vizând recompensarea specială 

a parlamentarilor cu activitate longevivă în cele două Camere ale 

Parlamentului. O preocupare specială a constituit-o îmbunătățirea continuă 

a învățământului superior românesc, promovând, cu competență și ardoare, 

proiecte de legi aducătoare de bine învățământului din țara noastră, dar și 

corpului său didactic superior. 

Am fost, cu adevărat, impresionat de intensitatea mesajului său 

parlamentar, de argumentația prezentată întotdeauna în favoarea adoptării 

unei legi sau alta. În fine, am reținut, cu totul special, dorința 

prof.univ.emerit,dhc.dr.ing. Anghel Stanciu de a dezvolta Academia 

Oamenilor de Știință din România, de a susține și promova în rândul 

membrilor oameni cu competență profesională, științifică și dorință de 

progres continuu. Îi mulțumesc, în mod special, domnului prof.univ.emerit, 

dhc.dr.ing. Anghel Stanciu, președinte al Filialei lași a Academiei Oamenilor 

de Știință din România, pentru faptul că m-a familiarizat cu activitatea 

Academiei, iar, mai apoi, mi-a acordat tot sprijinul pentru a fi introdus în 

lumea membrilor AOSR. Folosesc prilejul aniversării domniei sale pentru a-i 

transmite, din nou, o urare sinceră de "La Mulți Ani", cu bine, sănătate și 

prosperitate personală și a familiei. 

De asemenea, îi doresc să poată continua cu 

aceeași dăruire și elan activitatea de președinte a 

AOSR -Filiala lași și, în plan mai general, activitatea 

acestui Înalt for academic, la nivel național și 

internațional. 

„La Mulți Ani" domnule prof.univ. emerit, 

dhc.dr.ing. Anghel Stanciu! 

Dr.ec. Aurel VAINER 

PREȘEDINTE Federației Comunităților Evreiești din 

România – Cultul Mozaic 
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Crochiu de om politic: 

Profesorul Anghel Stanciu 

ând am primit invitația de a participa la volumul omagial închinat 

aniversării a 70 de ani ai profesorului Anghel Stanciu, m-am 

întrebat despre ce anume să scriu. Cum profesia Domniei Sale, în  

care, după opiniile specialiștilor, este un nume recunoscut, chiar și dincolo 

de hotarele țării, îmi este străină și deci nu s-ar potrivi a mă pronunța eu, 

iar un laudatio întemeiat chiar pe adevăruri de necontestat este una a 

momentului și așa va rămâne, am considerat că mai nimerit ar fi să aduc în 

atenția cititorului câteva lucruri de substanță despre Omul politic Anghel 

Stanciu, ca unul care în ultimul sfert de veac am fost împreună actori în 

acest domeniu al vieții publice deși, după cugetarea lui Terențiu „Când doi 

fac același lucru, nu-i totuși același lucru!” 

În media actuală, găsești adeseori câte un titlu de genul „un politician 

a…”, iar când parcurgi articolul sau asculți știrea constați cu surprindere că 

marele „politician” este un anonim consilier comunal, municipal sau, în cel 

mai bun caz, unul județean sau un primar! Cred că activitatea constantă și 

de durată pusă în slujba obștii consacră politicieni, oameni politici și bărbați 

de stat. Cei dintâi sunt mulți – deputați, senatori, primari ai marilor municipii 

și, de dată mai recentă, europarlamentari; cei din mijloc, recrutați din 

rândul primilor, sunt aceia care influențează în bine sau în rău existența 

oamenilor sau a unor largi categorii ale societății, iar cei din urmă, puțini la 

număr, din ce în ce mai puțini, pun pecetea pe evoluția întregii națiuni. 

Uneori chiar cu mult mai mult! Cred că profesorul Anghel Stanciu aparține 

prin activitatea sa dimensiunii de mijloc și sper că rândurile care urmează 

vor convinge cititorul. 

Domnia Sa a fost unul dintre cei mai longevivi parlamentari de după 

evenimentele din decembrie 1989, iar dintre cei ieșeni a bătut toate 

recordurile. Intrat în parlament în 1992 pe listele Partidului România Mare, 

a continuat activitatea de deputat pe listele Partidului Social Democrat, 

urmare a detașării de Corneliu Vadim Tudor, petrecută în iunie 2005. 

Accederea Domniei sale în PSD, survenită în toamna acelui an a avut loc, 

trebuie să recunosc, și cu concursul nemijlocit și decisiv al autorului acestor 

rânduri care, în acea vreme, deținea președinția Organizației Județene Iași 

a PSD. 

Am spus hotărâtor pentru că a trebuit să am acordul, cum era și firesc, 

al conducerii centrale a partidului unde dețineam și eu funcția de 

vicepreședinte pe probleme politice, postură în care a trebuit să conving pe 

unii dintre membrii Biroului Executiv. Argumentele mele au fost 

determinante. Între altele, profesorul Anghel Stanciu era recunoscut în 

Camera Deputaților ca fiind un „debateur” de temut. Avea aplombul, pe care 

nu și l-a pierdut nici până azi, mai rar întâlnit și, în plus, intervențiile sale 

aveau suport, deși este bine știut că în politică trebuie doar „să afirmi”. 

Dumnealui își și argumenta pledoaria coerent și logic, adeseori presărată cu 

umor. 
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În privința „aplombului” profesorului-deputat Stanciu, îmi vine în 

memorie o întâmplare petrecută prin 2001-2002. La zilele urbei Pașcani, 

organizate de primarul orașului, regretatul Neculai Rățoi, a participat și 

profesorul-deputat PRM Anghel Stanciu. La agapa restrânsă de după 

festivități, între invitați, s-a aflat și academicianul octogenar Constantin 

Ciopraga, ilustru fiu al orașului. Dezbaterile vii au fost acaparate nu de 

academician, ci de mult mai tânărul deputat Anghel Stanciu. De fapt era cel 

mai tânăr dintre toții mesenii. Academicianul Ciopraga asculta tăcut, dar cu 

interes conversația, dominată de verva profesorului Stanciu. După o vreme, 

beneficiind de o pauză, octogenarul academician făcea următoarea 

constatare: 

-„Domnule deputat Stanciu, dumneavoastră trebuie să fiți din Muntenia. 

Ei, muntenii, au făcut dâră în politica românească. Au aplombul care le 

lipsește moldovenilor, suplinit la aceștia de atitudinea molcomă, dublată de 

o judecată profundă. Mă gândesc la Cuza și Kogălniceanu, iar în literatură, 

la Sadoveanu”. 

Profesorul Stanciu fondase filiala Iași a PRM. Dezvoltarea și consolidarea 

unui asemenea demers cerea timp, tenacitate, pricepere și capacitate 

organizatorică. Nici una dintre cerințe nu i-a lipsit profesorului Stanciu care 

a înființat zeci de organizații în majoritatea localităților județului Iași, 

reușind să cucerească posturi de primari și consilieri, inclusiv la nivelul 

Consiliului Județean. Mai mult, Filiala Iași a PRM a participat în alegerile 

parlamentare pe a cărei listă profesorul Anghel Stanciu a fost ales deputat 

în legislaturile 1992-1996; 1996-2000; 2000-2004 și 2004-2008. Obținerea de 

către PRM Iași a unui singur loc în Camera Deputaților în legislaturile 1992- 

2000 nu trebuie să ne mire. Oferta electorală a fost impresionantă în 

circumscripția electorală nr. 24 Iași. Peste zece formațiuni politice 

depuseseră liste în respectivele alegeri parlamentare. Dintre acestea doar 

opt și, respectiv, șapte au reușit să-și trimită reprezentanți în Cameră în 1992 

și 1996 (PDSR, cu cinci în 1992, Dionisie Vitcu, Gh. Roman, Ion Ionescu, 

Valentin Soroceanu și Ionel Bondariu; Traian Dobre, Eremia Cotrutz, Marian 

Enache și Mugurel Vintilă, în 1996); celelalte, PSM (Fănică Dănilă), PL-93/PAR 

(Florin Dan Trepcea), PUNR (Ioan Petru), PSDR (Ioan Străchinaru), PRM 

(Anghel Stanciu), PNȚCD (V. Lupu) și PD (Dumitru Calance) câte unul, în 1992 

și tot câte un singur deputat au trimis PD (M. Baciu), PD/USD (Lavinia Pavel); 

PNL (Ion Mogoș) și PRM (Anghel Stanciu), Minorități, elenă (Gherasim Gazi)  

în 1996, în timp ce PNȚcd obținea patru locuri (C-tin Afierăriței, Mihai Dorin, 

V. Lupu și Traian Rânja). O remarcă se impune acum, la distanța a două 

decenii trecute de la respectivele alegeri parlamentare. Ea privește calitatea 

oamenilor trimiși în Camera Deputaților pentru a apăra interesele 

cetățenilor. Cei mai mulți (dacă nu chiar toți!) erau specialiști afirmați în 

domeniile lor de activitate – cadre universitare, medici, ingineri, juriști etc. 

– cu o bogată experiență și recunoscută competență, încât prezența lor în 

comisiile de specialitate și în dezbaterile din plen aducea un plus în procesul 

de legiferare. Excepția care întărește regula a fost Mugurel Vintilă, 

aventurier sugerat mie „de sus”, dar nu aici este locul mărturisirilor 

incomode! 
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Timpul și munca stăruitoare depusă în teritoriu sub coordonarea 

profesorului-deputat Anghel Stanciu au făcut ca filiala Iași a PRM să obțină  

la alegerile parlamentare din toamna anului 2000 trei locuri de deputați 

(Anghel Stanciu, Maria Apostolescu și Vlad Hogea) și unul de senator (Gh. 

Buzatu). Era cel mai impunător rezultat al filialei Iași a PRM, care devenea, 

la nivel de județ, cea de a doua forță politică după FDSN-PDSR-PSD. Numărul 

de primari, de consilieri locali și județeni a impus la acest nivel un post de 

vicepreședinte. Și consiliul municipiului Iași a trebuit să țină seama de forța 

votului PRM, desemnând un post de viceprimar. Conducerea autoritară a 

președintelui PRM de la „centru” a determinat însă îndepărtarea unor 

membri valoroși ai acestuia, între care și profesorul Anghel Stanciu. Cum în 

legislatura 1992-1996 PRM a făcut parte din așa zisul „patrulater roșu” (în 

realitate a fost un „pentagon” constituit din PDSR, PUNR, PRM, PSM și PDAR, 

negocierile de susținere parlamentară a guvernului Văcăroiu au fost începute 

în decembrie 1993 și încheiate prin declarația semnată în seara zilei de 31 

ianuarie 1994, scrisă de Adrian Păunescu, cu semnăturile olografe ale 

reprezentanților partidelor se află în arhiva personală a semnatarului acestor 

rânduri) a sporit influența în plan local a deputatului Anghel Stanciu. Aceasta 

nu l-a împiedicat însă să interpeleze guvernul de 14 ori! Pe durata prezenței 

în PRM, profesorul-deputat Anghel Stanciu a deținut, pe lângă funcția de 

președinte al Filialei Iași, și pe aceea de vicepreședinte la nivel național. De 

pe aceste poziții a folosit toate mijloacele pentru a-i fi auzită vocea și, 

implicit, a PRM, în mai toate problemele importante ale județului și ale Țării. 

Era o voce autorizată și, în consecință, ascultată. Stau mărturie sutele de 

intervenții făcute de la microfonul Camerei Deputaților (215 în legislatura 

1996-2000); 267, în următoarea; 181 în 2004-2008 etc.). Diversitatea 

temelor abordate era dictată de legile aflate în dezbatere, dar și de aspecte 

curente din viața economică, socială, culturală din circumscripția electorală 

24 Iași. Cum la dezbaterea Legii bugetului de stat din decembrie 1995 pe 

viitorul an reușisem să impun la investiții finanțarea Spitalului de Urgență 

din Iași (acesta, ca și grupul de locuințe pentru medici, ridicat ulterior în 

vecinătatea Spitalului Socola, erau proiecte inițiate de doctorul Mihai Frasin, 

director al Direcției sanitare județene Iași, cu care am și stabilit împreună 

terenurile de construire!) investiția demarând în 1996, dar stagnată după 

reușita CDR din toamna acelui an, deputatul Anghel Stanciu intervenea 

convingător și stăruitor de la tribuna Camerei (la 11 martie și 13 noiembrie 

1997) pentru finanțarea pe mai departe a lucrărilor, rămase la stadiul de 

groapă. 

Institutul de boli cardiovasculare „Prof. dr. George M. Georgescu”, 

singura unitate spitalicească cu acest profil din estul României, ceea ce îi 

conferea statutul de „inimă a Moldovei” cum plastic o numea deputatul 

Anghel Stanciu, a constituit subiectul repetatelor sale intervenții din 30 

martie și 13 noiembrie 1997; din 5 octombrie 1999 și din 14 februarie 2012. 

La acea dată, adresa chiar o scrisoare deschisă D-lui Răzvan Mihai Ungureanu, 

strălucit student al Facultății ieșene de Istorie, ajuns prim-ministru al 

României „după circa 110 ani de la înscăunarea junimistului Petre P. Carp” 

în același „jilț”, solicitându-i „bugetul corespunzător stării de excelență 
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pe care o reprezintă”, buget amputat pe nedrept de Casa Națională de 

Asigurări de Sănătate, printr-o decizie contabilicească. Din nenumăratele 

intervenții privind economia ieșeană amintesc doar cele privind scandaloasa 

privatizare a SC „TEPRO”. Îmi amintesc, că urmare a demersului făcut de 

sindicatele unității, un grup de parlamentari de Iași ai partidelor aflate la 

putere sau în opoziție, s-a deplasat la sediul FPS din București pentru o 

audiență la președintele acestuia, care ne-a sfidat, refuzându-ne până și 

întrevederea! 

Cele mai frecvente intervenții ale deputatului Anghel Stanciu au vizat 

domeniile păstorite în calitatea sa de președinte al Comisiilor de Agricultură, 

silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice (mai 1996-noiembrie 

1996) și Învățământ, știință, tineret și sport (1997-2000; 2000-2004; 2004- 

iunie 2005). Tot din aceste domenii sunt și cele mai numeroase inițiative 

legislative. În practica parlamentară, succesul unui asemenea demers 

depinde de mai mulți factori: oportunitatea propunerii; disponibilitatea 

Guvernului de a o susține (mai cu seamă dacă aceasta angajează bugetul de 

stat!) și, nu în ultimul rând, influența politică a autorilor și numărul acestora. 

Nu de puține ori, fiind în opoziție, am avut asemenea propuneri care au fost 

respinse de majoritatea aflată la putere și preluate apoi de aceasta spre 

dezbatere și adoptare. În ceea ce mă privește, amintesc doar proiectul de 

lege de subvenționare a Schitului românesc de la Muntele Athos, respins, apoi 

preluat de majoritate și adoptat! M-a inclus însă și pe mine între inițiatori! 

Am făcut această paranteză spre a preciza că profesorul Stanciu a înțeles 

repede practica parlamentară și s-a adaptat ei. Astfel, de-a lungul carierei 

sale de parlamentar PRM și PSD, profesorul Anghel Stanciu a inițiat împreună 

cu alți colegi din Camera Deputaților și Senat 141 inițiative legislative (14, 

1996-2000; 29, 2000-2004; 32, 2004-2008; 17, 2008-2012; 49, 2012-2016). 

Dintre acestea, 45 au fost adoptate de ambele camere, promulgate de 

președintele României, devenite legi prin publicarea în Monitorul Oficial, 

influențând ulterior viața unor întregi categorii sociale. 

Din postura de președinte al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, 

industrie alimentară și servicii specifice, Domnia sa iniția și susținea din 

importanta poziție amintită un proiect de lege care venea în sprijinul 

agricultorilor, statul despăgubindu-i pentru cele 650.000 ha calamitate în 

anul agricol 1995-1996, iar legea viei și vinului stabilea condițiile și cadrul 

juridic al acestui important segment al agriculturii din România. 

Experiența acumulată în domeniul educației, cât și longevitatea de 

aproape un deceniu în funcția de președinte al Comisiei pentru învățământ, 

știință, tineret și sport i-au îngăduit să-și pună amprenta pe evoluția acestui 

important domeniu de activitate, începând cu perioada preșcolară și 

continuând apoi cu învățământul primar, secundar, liceal, universitar și post- 

universitar. 

Diversitatea aspectelor abordate de inițiativele legislative promovate  

de profesorul Anghel Stanciu în acest domeniu cuprinde mai toate sferele de 

activitate – creșterea siguranței în învățământ; funcționarea claselor sub 

efectivul minim în zonele izolate din mediul rural; recompensarea financiară 

a elevilor olimpici premiați în competițiile internaționale; salarizarea 
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corpului didactic de toate categoriile etc. Pentru a fi în consens cu 

prevederea constituțională a priorității educației susținea, alături de un grup 

de parlamentari, alocarea unui procent de 6% din PIB, iar pentru stimularea 

cercetării fundamentale și aplicative solicita, în altă împrejurare, alocarea 

unui procent de 1% din PIB. 

Pentru recunoașterea contribuției științifice, deputatul Anghel Stanciu  

a fost unul dintre inițiatorii și susținătorii consecvenți pentru acordarea unui 

statut academic Asociației Oamenilor de Știință din România, înființată de 

ministrul dr. C. Angelescu, numărându-se între fondatorii Academiei de 

Științe din România, fiind ulterior și președintele filialei ieșene a acesteia. 

Partidul România Mare se impusese pe scena politică ca fiind unul al 

apărării identității naționale, dar și cu alunecări spre „naționalism”, mai cu 

seamă prin intervențiile liderului său, Corneliu Vadim Tudor, fie-i țărâna 

ușoară. Sub acest raport, profesorul Stanciu a fost mai ponderat. A militat 

pentru transpunerea în norme juridice a prevederilor constituționale conform 

cărora toții cetățenii României, indiferent de etnie și convingeri religioase, 

trebuie să se bucure de aceleași drepturi, dar să aibă și aceleași obligații 

față de țara în care viețuiesc. De pe această poziție principială îl aflăm între 

inițiatorii legii privind jurământul față de țară și popor al senatorilor și 

deputaților din Parlamentul României sau al legii de acordare a unor drepturi 

persoanelor persecutate din motive etnice de regimurile aflate la putere în 

România între 6 septembrie 1940 – 6 martie 1945. 

Grupurile parlamentare i-au recunoscut și apreciat seriozitatea, 

competența și profesionalismul alegându-l vicelider (PRM, 1996-2000; 2000- 

2004-iunie 2005 și PSD, septembrie 2005-2008; 2008-septembrie 2010; 

februarie 2011-septembrie 2014). 

Un segment nu mai puțin important din viața parlamentară a profesorului 

Stanciu l-a constituit participarea Domniei sale la diferite acțiuni interne și 

internaționale ale Grupului Român al Uniunii Interparlamentare. A fost 

membru în Comitetul Director (2000-2004; 2004-2008), iar din toamna anului 

2007 și până în 2012 a deținut și funcția de vicepreședinte. 

De la microfonul celei de a 110-a Adunări a UIP (Mexico City, 17-23 

aprilie 2004) în cadrul Dezbaterii generale privind situația politică, 

economică și socială în lume, cu tema Reconciliere și parteneriat, 

deputatul Anghel Stanciu evidenția faptul că este imposibilă crearea unui 

model de reconciliere care să poată fi aplicat tuturor situațiilor post-conflict. 
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Sublinia, totodată, contribuția indispensabilă a sprijinului și solidarității din 

partea comunității internaționale. 

La cea de a 114-a Adunare a UIP (Nairobi, 6-12 mai 2006) participa la 

dezbaterea temei Cum pot și cum trebuie să promoveze parlamentele 

combaterea eficace a violenței împotriva femeilor în toate domeniile? 

din cadrul Comisiei pentru democrație și drepturile omului. A folosit prilejul 

pentru a prezenta convingător cadrul legislativ și instituțional în materie, 

existent în România (legislația privind: egalitatea de șanse, prevenirea și 

combaterea violenței domestice, combaterea traficului de ființe umane; 

prevederile relevante din Strategia națională și Planul de acțiune 2006-2009, 

adoptate la propunerea Agenției pentru egalitatea de șanse). Sugera Comisiei 

includerea în rezoluția UIP a unor elemente suplimentare privind, în principal 

relația dintre fenomenul violenței împotriva femeilor și răspândirea HIV/SIDA, 

precum și importanța integrării acestei relații în strategiile naționale aferente 

celor două domenii; necesitatea valorificării Consiliului pentru drepturile 

omului al ONU și a Comisiei ONU pentru consolidarea păcii, organisme 

înființate nu cu mult înainte, pentru promovarea și apărarea drepturilor 

femeilor, inclusiv în perioadele post-conflict. În intervenția sa, profesorul 

Stanciu sublinia că pentru a fi eficiente, măsurile de ordin legislativ și 

instituțional trebuie completate cu programe educaționale și de sensibilizare 

care să elimine stereotipurile. În calitate de vicepreședinte al Comitetului 

Delegația Parlamentului României beneficia de prezența profesorului 

Stanciu și la a 118-a Adunare a Uniunii Interparlamentare și reuniunile 

asociate (Cape Town, 12 - 18 aprilie 2008, imaginea de jos, dreapta). 

Director, în ziua de 12 septembrie 2007 primea la Palatul Parlamentului 

(imaginea de sus, stânga) delegația Adunării Naționale a Republicii Serbia, 

condusă de dl. Marko Danilović, secretar general, care a efectuat o vizită 

oficială în România. Cu această ocazie, a prezentat modul în care este alcătuit 

și funcționează GRUI, procedurile de constituire/reconstituire a grupurilor 

parlamentare de prietenie și activitatea acestora. Cum în Parlamentul României 

fuseseră demarate procedurile de reconstituire a unui Grup de prietenie cu 

Serbia, profesorul Stanciu a adresat oaspeților rugămintea de a sprijini 

înființarea unui grup de prietenie omolog, în vederea stabilirii, cât mai rapid, 

a unor relații între cele două structuri. 

De pe aceeași poziție de vicepreședinte al Comitetului Director al GRUI, 

Domnia sa a condus delegația Parlamentului României la Conferința 
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Parlamentară privind Organizația Mondială a Comerțului (Geneva, 11-12 

septembrie 2008). Am insistat mai mult asupra participării profesorului Anghel 

Stanciu la activitățile internaționale ale GRUI (deși a fost prezent și la alte 

Conferințe ale UIP, precum New Delhi, Havana etc.) și datorită opiniei 

promovată de o parte a mediei cum că aceste deplasări ar fi simple „excursii” 

și irosirea banului public de către parlamentari. Or, atâta vreme cât Parlamentul 

României a devenit membru al Uniunii Inter-Parlamentare din 1891, la doi ani 

după fondarea ei în 1889, prezența GRUI la orice reuniune a forului constituie  

o obligație elementară! Este bine-știut că democrația costă, dar regimurile 

dictatoriale costă și mai mult! 

Firește că cititorul presei acestor decenii de activitate parlamentară a 

profesorului Anghel Stanciu va găsi și multe neadevăruri. A avut puterea și 

răbdarea să-și apere onoarea și demnitatea în justiție, unde a aflat-o în cele 

din urmă. Dar nu în toate cazurile! Fr. Bacon 

constata în urmă cu 400 de ani că „Defăimează cu 

îndrăzneală, căci va rămâne pururea ceva!”. Iar 

aceasta într-o vreme când presa era aproape 

inexistentă, iar de radio și televiziuni nici Jules 

Verne nu își imagina! Și asta o afirmă un alt pățit, 

care și semnează mai jos. 

La mulți ani, profesore Anghel Stanciu! 

 
Prof.univ.dr. Ion I. Solcanu 

Senator al României între 1990-2008 

 

 

O personalitate completă și complexă 

uține personalități ale lumii intelectuale contemporane se pot 

mândri cu un palmares al realizărilor de succes în multiple domenii, 

atât de diferite și atât de importante pe plan social, științific, 

educațional, administrativ, politic etc. 

Domnul Profesor universitar Anghel Stanciu este o astfel de 

personalitate, care s-a afirmat într-o multitudine de direcții, înregistrând 

realizări remarcabile, care i-au adus aprecierea celor care l-au cunoscut sau 

cu care a colaborat. Înainte de toate, Profesorul Anghel Stanciu este un 

cercetător care s-a impus prin lucrările sale în domeniul fundației 

construcțiilor, care i-au adus recunoașterea și respectul colegilor de breaslă, 

culminând cu premiul Academiei Române. 

O consecință a profesionalismului său și o certificare a realizărilor sale 

științifice o constituie și includerea sa în Academia Oamenilor de Știință din 

România, la a cărei consolidare a contribuit substanțial, sub aspect juridic, 

administrativ și organizatoric. În calitatea domniei sale de Președinte al 

Filialei Iași a Academiei Oamenilor de Știință din România, și-a pus amprenta 

personală, privind organizarea filialei, căreia i-a imprimat acea sobrietate și 

substanță academică, atât de necesară unei astfel de structuri. 
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Dar, înainte de toate, Domnul Anghel Stanciu rămâne un profesor universitar, 

un didact desăvârșit, care a consolidat o catedră și un laborator fără de care 

pregătirea teoretică și practică a studenților constructori ieșeni nici nu poate 

fi concepută. Cu răbdare și mult tact pedagogic, dar mai cu seamă printr-un 

înalt profesionalism, a creat, prin grupul de cadre didactice din disciplină și 

catedră, o adevărată școală a competenței și seriozității profesionale. 

Calitățile sale profesionale și organizatorice nu puteau trece 

neobservate, astfel încât cadrele didactice de la Universitatea Tehnică 

,,Gheorghe Asachi” din Iași l-au ales Președinte al Senatului sus-numitei 

universități. În această poziție, a contribuit substanțial la consolidarea 

spiritului de echipă, precum și la impunerea unor măsuri, care au marcat 

pozitiv viața universitară a instituției. 

Cele de mai sus și încă alte multe realizări nu ar fi fost posibile domnului 

Profesor Anghel Stanciu, dacă valoarea sa academică nu ar fi fost însoțită de 

o muncă asiduă și bine organizată în direcțiile amintite mai sus, dar și de o 

corectitudine exemplară în relațiile sale de cooperare în varii domenii, toate 

dublate de calitate umană rar întâlnită, care fac din domnia sa nu numai un 

profesor, președinte, academician etc., dar și un 

prieten cald și generos. 

Cu prilejul împlinirii a 70 de ani, îi dorim să 

aibă răgazul de a se bucura de cele realizate, de 

căldura familiei și aprecierea colegilor și 

prietenilor. Cunoscând spiritul său neliniștit și 

creativ în domeniul profesional, îl rugăm să 

primească acea frumoasă urare cu care latinii se 

congratulau: „Semper altius!” 

 
Prof.univ. emerit dhc. dr. Vasile BURLUI 

Președintele Universității APOLLONIA 

 

Un universitar mereu activ 

omnul profesor Anghel Stanciu a împlinit rotunda vârstă de 70 de 

ani, prilej cu care dorim ca, în numele meu personal, precum și în 

numele Filialei Iași a Academiei de Științe Medicale din România, 

să-i urăm viață lungă, multă putere de muncă și sănătate, pentru a putea 

continua frumoasa carieră, pe treptele căreia a urcat în cele șapte decenii 

de viață. În evoluția sa, domnul profesor Anghel Stanciu s-a bucurat de o 

omniprezență de invidiat în variate domenii: științifice, manageriale, 

administrative, în care s-a distins prin seriozitate, corectitudine, asiduitate 

și forță vizionară rar întâlnite. 

A avut întotdeauna talentul de a-și alege și apropia colaboratorii, 

realizând echipe de lucru sudate și bine orientate, în domeniile sale de 

activitate. Mai mult decât cele de mai sus, trebuie să-i recunoaștem 

contribuția la așezarea Academiei Oamenilor de Știință din România pe 

fundamente juridice solide. 



153  

D 

Frumoasele sale realizări, precum și vârsta 

înțeleaptă pe care a atins-o, ne îndreptățesc să 

suplimentăm urările noastre cu academicul 

„Vivat, Crescat, Floreat!”, pentru că are încă 

mult potențial de creștere și înflorire. 

 
Acad. Carol Stanciu, 

Președintele                   

Academiei de Științe Medicale din România, 

Filiala Iași 

 
Anghel Stanciu - dascăl, înainte de toate 

omnul prof.univ.dr.ing. Anghel Stanciu este membru fondator al 

Academiei Oamenilor de Știință și președintele Filialei Iași a AOSR. 

D-sa este și membru al Academiei de Științe Agricole și Silvice, este 

doctor Honoris Causa a numeroase universități de prestigiu din țară, dar, în 

primul rând, este profesorul universității noastre, a fost președintele Senatului 

Universității Tehnice. 

Orice funcție ar avea un om în viață, noi, universitarii, considerăm că cea 

mai importantă este funcția de Dascăl. Or, domnul Anghel Stanciu are peste 45 

de ani de activitate în universitate, o activitate foarte bogată, cu un mare 

accent și cu pasiune pentru partea de cercetare. Are numeroase teze de 

doctorat coordonate, nu mai spun de activitatea didactică, pe care nu a 

neglijat-o niciodată. Îl sărbătorim astăzi pe profesorul Anghel Stanciu pentru 

întreaga activitate, d-sa fiind un membru activ al colectivității noastre, deci 

mai are încă multe de spus pe viitor. 

Pe lângă toată această activitate bogată de cadru didactic, dl. Anghel 

Stanciu a avut și multe alte funcții, prin care a ajutat întotdeauna învățământul 

universitar, nu doar local, ci din toată țara. Să nu uităm că, dacă noi, ca 

profesori universitari, avem astăzi salariile pe care le avem, un merit deosebit 

îl are dl deputat Anghel Stanciu”. 

 

Prof.univ.dr.ing.  Ion Giurmă, 

rector al universității Tehnice 

„Gheorghe Asachi” din Iași, 2008 - 2016 
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D 

Gânduri și impresii despre Anghel Stanciu 

ersonalitate complexă, un imbold pentru cei care doresc să 

cunoască, un model pentru învățăcei. Cândva, undeva, într-un tren 

îl întâlneam citind, studiind, concentrat pe un laptop, probabil că 

pregătea un curs, o conferință, o prezentare sau, pur și simplu, studia. Un 

salut scurt, dar cald, simbolic pentru prietenie. Atunci m-a încurajat, am 

prins putere și am mers mai departe. Prestanța se îmbina cu o sensibilitate 

și o frumusețe interioară delicată, iar zâmbetul sugerează un umor discret 

care dezvoltă în jurul domniei sale o stare de bine și siguranță. Ca medic, 

privind din exterior pregătirea profesională, percep o personalitate perfectă 

cu tendințe spre perfecțiune. Alegerea Domniei sale ca Președinte al Filialei 

Iași a Academiei Oamenilor de Știință din Romania presupune stima colegilor 

și încrederea acestora în reprezentarea națională și internațională. 

Domnule Profesor, vă felicit cu ocazia acestui eveniment fericit. Ca 

medic geriatru, vă spun că începe a doua tinerețe. Vă așteptăm cu drag și 

interes să ne reprezentați în continuare, iar 

zâmbetul dumneavoastră să ne încurajeze și să 

ne deschidă aripi noi spre viitor. 

Aleasă considerație și La mulți ani! 

 
Prof. Univ. Dr. Rodica Ghiuru 

Rectorul Universității Apollonia din Iași 

Șefa Clinicii a V-a Medicală și de Geriatrie, 

Spitalul CF Iași 

Președinta Societății Universitare de Geriatrie 

și Gerontologie Iași 

 
Un reper pentru Iași 

omnul profesor Anghel Stanciu este un reper pentru tot ce înseamnă 

municipiul Iași, prin tot ceea ce a făcut și prin tot ceea ce face. Cu 

siguranță, așteptăm să vedem și realizările viitoare. Este un reper 

pentru tânăra generație, pentru toți cei care am avut câte ceva de învățat 

de la d-sa. Și nu vorbesc numai despre profesie 

aici, ci vorbesc și despre omul Anghel Stanciu, cel 

care a oferit un exemplu pentru multe generații 

cu care s-a confruntat. Din partea Primăriei 

municipiului Iași și a mea, personal, îi doresc 

multă sănătate, împliniri și să dea Dumnezeu să 

ne împărtășiți și la 75 de ani din experiența și tot 

ceea ce ați creat de-a lungul timpului. 

Mihai Chirica, 

Primarul Municipiului Iași 

26 septembrie 2014 
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DE LA PĂMÂNT PÂNĂ LA CER, 

ÎN 70 DE ANI DE VIAȚĂ 

a și pentru copaci, pentru oameni viața înseamnă creștere prin 

rădăcini până la cer, mai mult în fiecare zi, fără oprire. Cei 70 de 

ani sărbătoriți acum de Domnul Profesor universitar emerit, 

dhc.dr.ing. Anghel STANCIU încununează o viață dedicată neobosit progresului 

cunoașterii în Ingineria Geotehnică, pornind de la Facultatea de Construcții 

și Instalații din Iași, către toată lumea. Am fost unul dintre cei care au învățat 

continuu de la acest maestru, fiind un modest discipol -în domeniul 

Ingineriei Geotehnice - colaborând în elaborarea a numeroase publicații, 

cărți și lucrări științifice, și participând alături de alți colegi în echipele de 

cercetare științifică inițiate pe teme fundamentale din acest domeniu, 

provocator prin imensa variabilitate a aceluiași material etern, pământul. 

Enumerarea anterioară include într-o măsură mult prea generală 

rezultate excepționale, care necesită o prezentare detaliată spre 

recunoașterea importanței realizărilor care definesc în mare măsură, viața 

Profesorului. De la începutul colaborării, pe unul din pereții biroului de lucru, 

am găsit sistematizate ideile pentru noi proiecte de cercetare, de-a lungul 

anilor lista suferind modificări, fie prin finalizarea unora, fie prin 

aprofundarea și mai ales prin adăugarea altora. 

Mereu, Profesorul a considerat sistematizarea și prioritizarea zonelor de 

interes pentru cercetare și publicare ca fiind esențiale pentru finalizarea 

eficientă a lucrărilor odată începute. Într-un domeniu în care aparatura de 

încercare de laborator nu putea fi diversificată prin achiziții, înainte de 1990, 

a creat prototipurile a două aparate complexe, pornind de la concept până 

la realizare și demonstrarea utilității lor: Consolidometrul și Aparatul de 

Compresiune Biaxială. 

În ultimii ani, când noile aparate de laborator existente pe piață au 

căpătat noi valențe numai prin digitalizare, Profesorul Anghel STANCIU a 

implementat două noi concepte de operare a unor aparate clasice, creând 

prototipurile pentru Noul Edometru cu Dublă Acțiune si noul Echipament 

pentru determinarea rezistenței la forfecare pe plan obligat vertical și pe 

plan obligat orizontal. 

Profesorul a creat istorie și în domeniul publicării de carte, atât prin 

cursurile universitare în format tipărit: Geotehnica (2014), Tuneluri și 

Metropolitane (2016) și Structuri de Sprijin în Ingineria Geotehnică (2018), 

cât mai ales prin Tratatele Științifice FUNDAȚII vol I – Fizica și Mecanica 

Pământurilor (2006) pentru care i-a fost acordat premiul ”Anghel Saligny” de 

către Academia Română în 2008 și FUNDAȚII vol II – Investigarea și Încercarea 

Terenului de Fundare (2016) pentru care i-a fost acordat premiul ”Hermann 

Oberth” de către Academia Oamenilor de Știință din România în 2018. 

Față de acestea, de dată mai recentă, sunt și alte cărți ale Profesorului, 

mărturii ale încrederii de nestrămutat că accesul la cunoaștere trebuie să 

fie o prioritate a celor care, fiind oameni de școală, sunt obligați să asigure 

permanent suportul necesar învățării pe tot parcursul vieții, tuturor celor 
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interesați de domeniul ingineriei civile în general și mai ales celor care 

activează în cel al Ingineriei Geotehnice. Ancorat în cerințele și necesitățile 

actuale din Învățământul Superior, pentru care digitalizarea resurselor 

educaționale în beneficiul studenților este o prioritate, a creat manuale în 

format electronic, atractive și explicite, însoțite în permanență de exemple de 

aplicare practică a cunoștințelor nou dobândite, excelent primite în mediul 

studențesc ieșean, accesabile imediat la nivel național prin postarea pe 

platforme educaționale special create. 

A devenit Conducător de Doctorat în 1996 și de atunci și-a dedicat o parte 

a vieții profesionale acestei formări avansate a specialiștilor în Inginerie 

Geotehnică, promovând prin acest tip de cercetare teme complexe, cu un real 

folos pentru practicienii din proiectare, consultanță, verificatori de proiecte și 

experți din domeniul Af - Rezistența și stabilitatea: terenului de fundare a 

construcțiilor și masivelor de pământ, Profesorul fiind el însuși Verificator și 

Expert Af, cunoscător al provocărilor pe care actualul mod de construire îl 

generează în multiple amplasamente cu mari riscuri geotehnice. Întotdeauna a 

crezut în importanța organizării și participării la Conferințe Naționale și 

Internaționale în domeniul Ingineriei Geotehnice, ca diseminare către colegi 

specialiști, a rezultatelor obținute prin cercetare științifică proprie, mărturie 

fiind lucrările publicate și participările la București, Cluj Napoca, Timișoara, 

Iași, Galați, Oradea, Constanța, alternativ față de Amsterdam, Atena, Istanbul, 

Paris, Viena, Edinburgh, Alexandria, Skopje, Brno, Bratislava, Arlington, Praga, 

Budapesta, Cartagena, Lagos, New Delhi, Kyoto, Nuernberg. 

Având calități de lider de opinie și manager, Profesorul Anghel Stanciu a 

fost ales în două legislaturi diferite Șef al catedrei de Căi de Comunicații și 

Fundații, iar în perioada 2012-2016, Președinte al Senatului Universității 

Tehnice ”Gheorghe Asachi” din Iași, având contribuții importante în 

consolidarea acestui for de conducere a comunității noastre academice. Cu 

aceleași calități de necontestat a condus ca Președinte, Filiala Iași a Societății 

Române de Geotehnică și Fundații, organizația profesională de profil a 

specialiștilor în Ingineria Geotehnică, menită să promoveze cunoașterea 

profundă și calitatea lucrărilor de construcții geotehnice și să susțină 

colaborările multiple în regiune între învățământ, practică și cercetare. Prin 

toate cele împărtășite cu dumneavoastră, stimați cititori, în rândurile scrise în 

calitate de discipol și colaborator, am intenționat să conturez multidimensional, 

la ceas aniversar, profilul profesional al Domnului 

Profesor Universitar Emerit, multiplu Doctor Honoris 

Causa, Doctor Inginer ANGHEL STANCIU. 

LA MULȚI ȘI LUMINOȘI ANI, DOMNULE PROFESOR! 

VĂ DORESC VIAȚĂ LUNGĂ, SĂNĂTATE ȘI PUTEREA 

DE A CONTINUA PROIECTELE DE SUFLET ALE ACESTEI 

VÂRSTE DE 70 DE ANI! 

Cu aleasă considerație și mulțumiri pentru 

propria mea devenire profesională, 

Prof.univ.dr.ing. Irina LUNGU, 

prorector,  Universitatea Tehnică 

„Gheorghe Asachi” din Iași, Romania 



157  

Î 
Cărțile Profesorului Stanciu 

n anul 2008 am citit un articol de presă din care aflam despre faptul 

că prof. dr. Anghel Stanciu și conf. dr. Irina Lungu sunt laureați ai 

Premiului Academiei Române pentru lucrarea „Fundații”, vol. I. Apoi, 

am răsfoit cartea într-o librărie și, cu toate că nu sunt specialist în fundații, 

căi ferate, drumuri și poduri, am fost impresionat de ținuta grafică și de 

conținutul informațional foarte dens al lucrării. Pe doamna Lungu o 

cunoșteam dintr-o deplasare în străinătate și am păstrat ziarul pentru a i-l 

înmâna. Pe Prof. Stanciu nu-l cunoșteam decât ca persoană publică. Acel ziar 

a zăcut în servieta mea aproape un an, până când i l-am oferit doamnei 

Lungu, atunci când, în sfârșit, ne-am reîntâlnit, tot în străinătate. Mi-a spus, 

în câteva cuvinte, ce experiență profesională și personală a însemnat scrierea 

acelei cărți. 

Primele mele întâlniri cu prof. Anghel Stanciu nu s-au desfășurat sub cele 

mai favorabile zodii. Eram proaspăt prorector didactic, cu ceva experiență 

în asigurarea calității, iar domnia-sa președinte al Senatului universitar, cu 

o îndelungată experiență de parlamentar. Oricum, am fost, de la început, 

ținta întrebărilor insistente ale domnului președinte, în legătură cu temele 

pe care pe prezentam, la care nu aveam, întotdeauna, cele mai potrivite 

răspunsuri. Cu timpul, reacțiile mele au fost pe măsura întrebărilor, schimbul 

nostru de replici fiind, de multe ori, pata de culoare care anima acele ședințe 

de Senat. Astfel, la ultima ședință a Senatului universitar din mandatul nostru 

comun, i-am adresat un „vibrant omagiu” pe care domnul profesor Stanciu 

l-a recepționat cu desăvârșitul simț al umorului care îl caracterizează. 

Apoi am avut întâlniri profesionale legate de procesarea părților 

mecanice ale standurilor de cercetare pe care le utilizează la studiul 

fundațiilor, de propunerile de brevete de invenție pe care le-a înaintat la 

OSIM etc. Astfel, am avut posibilitatea să înțeleg o parte din preocupările 

științifice ale domniei-sale. 

După care am făcut schimb de cărți... 

Primul a fost domnul profesor, care mi-a oferit „Fundații”, vol. II, cu o 

dedicație deosebită, care mă onorează. Apoi i-am oferit eu o carte, legată 

de industria de război din primul război mondial. Domnul profesor a replicat 

prin cartea sa „Tuneluri și Metropolitane”... 

Toate cărțile domnului profesor Anghel 

Stanciu se remarcă prin mare acribie științifică, 

fiind un exemplu de excelență, atât ca fond, cât 

și ca formă. 

Vă doresc, domnule profesor, să scrieți cât 

mai multe cărți pentru dezvoltarea culturii 

ingineriei în România. 

 
Prof. univ. dr.  ing. Neculai Eugen SEGHEDIN 

Prorector,  Universitatea Tehnică 

„Gheorghe Asachi” din Iași, Romania 
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Prof.univ.emerit dhc.dr.ing. Anghel Stanciu, 

la aniversarea de 70 de ani 

ilele de naștere mereu sunt ocazii ideale de a ne arăta admirația și 

respectul pentru persoana sărbătorită! A vorbi sau a scrie despre 

Prof.univ.emerit dhc.dr.ing. Anghel Stanciu la cea de-a  

70-a aniversare este relativ ușor, dar și complicat, în egală măsură. Este 

ușor pentru că, după ce l-ai cunoscut, prin firescul și familiaritatea lui 

molipsitoare, este aproape imposibil să nu-i devii apropiat și chiar prieten, 

după cum este greu, pentru că este imposibil de ilustrat, în integralitatea 

sa, o viață dedicată profesiunii și societății. 

Domnul Profesor Anghel Stanciu a absolvit Institutul de Construcții 

București, Facultatea de Căi Ferate, Drumuri și Poduri, în anul 1972. În 1981 

obține titlul de doctor inginer în specialitatea Geotehnică și fundații și 

parcurge treptele carierei didactice universitare, începută în anul 1972, de 

la calitatea de asistent, șef de lucrări, conferențiar până la profesor 

universitar, în 1992, titular la disciplinele Geotehnică și Fundații la 

Facultatea de Construcții și Hidrotehnică a Universității Tehnice Gheorghe 

Asachi din Iași și conducător de doctorat, din anul 1996. 

Activitatea sa științifică este orientată spre cercetarea în domeniul 

construcțiilor de drumuri și poduri, cu aplicabilitate practică în realizarea 

infrastructurilor pentru construcții, fundații prefabricate, impactul 

alunecărilor de teren asupra căilor de comunicații terestre. Prof. Anghel 

Stanciu a dezvoltat noi concepte în analiza stabilității și rezistenței masivelor 

de pământ, protecția mediului pentru construcția de tuneluri, generalizarea 

teoriei lui Coulomb în calculul împingerilor pe zidurile de sprijin. În acest 

context, a participat la realizarea a peste 70 de contracte de cercetare și a 

coordonat 5 contracte de cercetare de tip grant în calitate de director de 

proiect. De asemenea, este autor a peste 20 de studii geotehnice, a 

proiectat, brevetat și realizat dispozitive și instalații în domeniul său de 

expertiză. 

Prin elaborarea și publicarea a numeroase cărți, cursuri universitare, 

monografii, comunicări științifice și compendii în domeniul construcțiilor 

civile și industriale (115 lucrări științifice și 16 cursuri universitare) și 

participarea cu lucrări la numeroase congrese, sesiuni științifice, simpozioane 

în colaborare cu organizații și asociații internaționale, rezultatele activității 

sale didactice și de cercetare au fost făcute cunoscute lumii științifice și 

constituie un suport de cunoaștere generos adresat studenților și specialiștilor 

din domeniu. Două dintre lucrările sale, de proporții impresionate ca întindere 

și densitate de informații, au fost premiate cu Premiul „Anghel Saligny” al 

Academiei Române la Secțiunea Științe Tehnice, pe anul 2006 (Tratatul 

„Fundații - Fizica și mecanica pământurilor” Editura Tehnică, București, 

1620 pagini) și, respectiv, Premiul „Hermann Oberth” al Academiei 

Oamenilor de Știință din Romania la Secțiune Științe Tehnice, pe anul 2016 

(Tratatul „Fundații - Investigarea și încercarea terenului de fundare”, 

Editura Tehnică, București, 2016, 975 pagini). 
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Realitatea confirmă faptul că Prof. Anghel Stanciu este înzestrat cu 

talentul de dascăl, fiind șlefuitorul a zeci de generații de ingineri constructori 

și a contribuit la consolidarea Școlii de Construcții și Instalații a Universității 

Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași. Totodată, a fost mentorul devenirii 

profesionale a multor cadre didactice. De asemenea, traseul didactic s-a 

împletit armonios cu îndeplinirea unor funcții de conducere universitară, 

domnia sa deținând funcții de coordonare a activității didactice și 

studențești, iar în perioada 2012-2016 a avut calitatea de Președinte al 

Senatului Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași. 

Prof. Anghel Stanciu este unul dintre reprezentanții de frunte ai clasei 

politice postdecembriste. Parlamentar din anul 1992, s-a implicat activ în 

procesul legislativ și de guvernare a României, desfășurând o activitate 

parlamentară remarcabilă, concretizată prin propuneri legislative, luări de 

cuvânt în plenul celor două camere, declarații politice, întrebări și 

interpelări, moțiuni de cenzură. Eforturile și perseverența domnului Prof. 

Stanciu, alături de cele ale general(r) Prof.univ.dr. Vasile Cândea, președinte 

de onoare, membru titular fondator al Academiei Oamenilor de Știință din 

Romania, au făcut posibilă inițierea, susținerea și aprobarea în anul 2006, 

aproape în unanimitate, atât în Camera Deputaților cât și în Senat, a 

proiectului de Lege a Academiei Oamenilor de Știință din România, pentru 

care s-a primit acordul Biroului Prezidiului Academiei Române și al 

Președintelui acesteia, legea intrând în vigoare din 15 ianuarie 2007. Astăzi, 

Academia Oamenilor de Știință din România (AOSR) reprezintă un for 

național de consacrare științifică, care reunește personalități reprezentative 

ale științei. Grație implicării și eforturilor Prof. Anghel Stanciu, principalele 

domenii de interes ale AOSR sunt promovarea, dezvoltarea, sprijinirea, 

protejarea științei sub toate formele, acțiunile și metodele directe, indirecte 

sau adiacente. În calitate de președinte al Filialei Iași a AOSR, domnia sa a 

încurajat și dinamizat eforturile membrilor filialei pentru asigurarea unui climat 

academic și științific de înalt nivel, astfel încât Filiala Iași a AOSR este 

recunoscută ca fiind una dintre cele mai active, pe o serie de coordonate 

științifice, culturale și sociale. 

Prezența deosebit de activă a domnului Profesor Anghel Stanciu în plan 

academic, științific, politic și social i-a adus o înaltă recunoaștere a meritelor 

și o deosebită apreciere din partea unui public larg - studenți, cadre didactice, 

specialiști din domeniul construcțiilor, lideri de organizații, asociații 

profesionale, autorități publice, ca o dovadă a faptului că domnia sa 

întruchipează personalitatea unui specialist recunoscut la nivel național și 

internațional, cercetător și profesor universitar de înaltă ținută academică, 

care a transmis prin entuziasmul său dorința de autodepășire pentru toți cei pe 

care i-a îndrumat de-a lungul carierei sale. 

Prof. Stanciu a fost distins cu Ordinul Național Serviciul Credincios în grad 

de Cavaler pentru merite deosebite în activitatea științifică și didactică, în anul 

2002. De asemenea, este membru titular, fondator al Academiei Oamenilor de 

Știință din România; Doctor Honoris Causa al Universității de Științe Agronomice 

și Medicină Veterinară din București; membru de onoare al Academiei de Științe 

Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești” (ASAS); membru al International 
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Tunneling Association (ITA), din 1993; membru al Asociației Române de Tuneluri 

(ART), din 1993, membru în consiliul de conducere al ART, din anul 2003. 

La împlinirea vârstei de 70 de ani, îi urez Domnului Profesor Anghel Stanciu 

LA MULȚI ANI, sănătate, fericire și mult succes, alături de întreaga familie și 

de prieteni, în tot ceea ce își dorește să realizeze pe termen scurt, mediu și 

lung! Să-i dea Dumnezeu tot binele din lume și o viață lungă și minunată, să 

rămână mereu așa cum îl știm, un OM și un DASCĂL adevărat, să mai adauge 

încă atâtea mii de clipe încărcate de bucurii și realizări la momentul special pe 

care îl sărbătorim acum. Îi doresc să aibă parte de multă sănătate, aceeași 

forță pentru a pune în practică dorințele și năzuințele, să fie înconjurat mereu 

de oameni buni și de multă armonie. Aceste 

momente deosebite să fie un prilej de bucurie, 

fără apăsarea grijilor mai mari sau mai mici și care 

să-i umple gândurile și sufletul de căldură. 

La mulți ani și viață lungă! 

 
Prof.univ.dr.ing.  Maria Gavrilescu 

Universitatea Tehnică 

„Gheorghe Asachi” din Iași 

Membru titular al Academiei Oamenilor de 

Știință din Romania, Filiala Iași 

 

Anghel STANCIU - Profesor, Parlamentar și 

Luptător pentru drepturile corpului academic 

omnul profesor Anghel Stanciu a devenit colegul nostru la 

Facultatea de Construcții din Iași în anul 1972, după absolvirea 

cursurilor de la Facultatea de Căi Ferate, Drumuri, Poduri și 

Geodezie din cadrul Institutului de Construcții București. 

A parcurs în ritm alert toate treptele ierarhiei universitare, devenind 

profesor universitar în anul 1992 și conducător de doctorat în 1996. 

S-a implicat cu devotament în viața academică, atât în relațiile cu 

specialiștii în domeniu, cât și cu studenții pe diverse paliere ale activității, 

onorând la superlativ calitatea de cadru didactic universitar și cercetător de 

elită. 

Pentru mine, unul dintre cele mai convingătoare exemple de atașament 

față de școală îl reprezintă activitatea pe care a desfășurat-o în calitate de 

parlamentar, Președinte al Comisiei pentru Învățământ, Știință, Tineret și 

Sport din Camera Deputaților, respectiv Președinte al sub-comisiilor de lucru 

pe pachete de legi în cadrul aceleiași comisii. 

Am urmărit cu interes preocuparea pentru conceperea și redactarea 

Statutului Personalului Didactic, devenit Legea nr. 128 din 12 iulie 1997. În 

diverse faze de elaborare ale acestui act legislativ, ne-a consultat pe noi, 

colegii săi din Facultatea de Construcții și din Universitatea Tehnică 

„Gheorghe Asachi”, insistând asupra modului în care se reflectă specificul 

activității didactice în reglementările din Statut. 
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A militat pentru recunoașterea contribuției personalului din învățământ 

la dezvoltarea generală a societății românești și pentru acordarea unor 

drepturi în concordanță cu importanța muncii desfășurate de membrii 

corpului academic. 

A fost o lege primită călduros atât de lucrătorii din învățământ, cât și 

de opinia publică, în general, recunoscându-se importanța muncii noastre în 

dezvoltarea societății. Păcat că unele dintre aceste drepturi au fost pierdute 

prin decizii politice ulterioare, iar membrii corpului academic au trebuit să 

lupte pentru redobândirea acestora. 

În același spirit a condus Senatul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” 

din Iași în calitate de Președinte, instaurând un 

mod de lucru profesionist și eficient, ce răspunde 

în mod adecvat dezvoltării învățământului tehnic 

din universitatea noastră. 

La ceas aniversar, îi doresc multă sănătate și 

spirit mereu tânăr! 

 
Prof.univ.em.dr.ing. dhc Nicolae ȚĂRANU 

Membru al Academiei 

Oamenilor de Știință 

din România 

Vicepreședinte al Secției de Științe Tehnice 

 

DOMNUL PROFESOR UNIVERSITAR EMERITUS 

DR.ING. ANGHEL STANCIU, LA VÂRSTA 

SENECTUȚII 

Timpul trece peste noi provocând metamorfozări greu de anticipat, atât 

în structura și funcționalitatea trupului biologic, cât și a celui spiritual. 

Adolescența este o etapă din existența omului, când personalitatea sa începe 

să se cristalizeze și să se reverse peste toată osatura spirituală plămădind 

parcă o nouă ființă, uneori greu de recunoscut. Senectutea depășește atât 

fructificarea cât și maturizarea ființei, scoțând la lumină împlinirea deplină, 

care strălucește ca un diamant, ale cărei fațete au fost șlefuite cu multă 

trudă și migală și etalate apoi în lumina miraculoasă a asfințitului. 

Caratele diamantului uman sunt zămislite de-a lungul vieții, în funcție 

de potențele intelectuale native, de acumularea și valorificarea experienței 

umane și mai ales de capacitatea fiecărei persoane de a transforma roua 

inteligenței umane în cristale diamantine. 

Vârsta senectuții este vârsta împlinirii finale, prin care omul își expune 

în văzul tuturor împlinirile care atestă faptul că ființa umană este după chipul 

și asemănarea cu ființa divină. 

Vârsta senectuții nu este un bilanț, ci o expoziție, cu participare 

deschisă, în care sunt expuse spre cunoaștere toate împlinirile unei 

personalități. Aceste împliniri pot fi descoperite de participanți în totalitate 
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sau numai parțial, în funcție de capacitatea fiecăruia de cuprindere și de 

înțelegere. Aprecierile pot fi extrem de variate, depinzând și de participarea 

afectivă a celor interesați. 

Sărbătoritul nostru de astăzi, domnul profesor universitar Emeritus, 

doctor, inginer, membru titular al Academiei Oamenilor de Știință din 

România, politician și patriot de frunte al României postdecembriste, ne 

oferă posibilitatea de a descoperi multiplele sale realizări acumulate în 

timpul existenței sale în varii domenii. 

Cunoscându-i în mod direct sau indirect unele dintre realizările domniei 

sale, declar cu toată sinceritatea că sunt impresionat de modul în care a 

reușit să obțină rezultate de excepție atât în didactica academică, în 

profesiunea de inginer constructor, cât și în cea de cercetător, precum și în 

politică și în viața socială. 

Nu putea să obțină atâtea realizări, multe demne de invidiat, dacă nu 

era dotat de la natură cu o inteligență intelectuală și socială, moștenită pe 

linie genealogică de la moșii și strămoșii săi, dacă nu era dotat cu o putere 

de muncă, comparabilă doar cu structura sa corporală (un munte de om), cu 

pasiune și cu dăruire și profesie și cu un echilibru sufletesc demn de invidiat. 

Deși în viața sa a fost încercat de grave tulburări, care i-au pus viața în 

pericol, a reușit să supraviețuiască grație proniei cerești, care l-a dat pe 

mana unor adevărați taumaturgi. 

Bine alcătuit, cu o structură atletică și cu un șarm personal aparte, 

dotat, așa cum am mai spus, cu o inteligență intelectuală sclipitoare, dar și 

cu o inteligență tehnică și socială, a reușit să străbată prin jungla politică 

postdecembristă fără să-și piardă patriotismul, iubirea de neam și onoarea, 

obținând realizări de excelență în toate domeniile în care s-a implicat. 

Cadru didactic de înaltă ținută academică, domnul profesor a reușit să 

îmbine în mod armonios meseria de profesor cu cea de cercetător. 

Rezultatele uimitoare obținute în cercetarea științifică au fost valorificate 

cu măiestrie în cursurile și tratatele universitare. Inginerul constructor a 

reușit să pună în practică toate acumulările teoretice obținute în facultate 

și pe cele desprinse din tratatele de specialitate. 

În situația fericită în care un inginer este și un cercetător pasionat și 

iscusit, creațiile sale pot deveni adevărate opere de artă, iar atunci când 

aceeași persoană este și cadru didactic universitar se realizează o încununare 

a unei profesiuni noi. 

Aducem ca argument, în acest sens, valoarea teoretică și practică a 

impresionantului „Tratat de Fundații, vol. I, Fizica și mecanica 

pământului”, publicat în 2006 la Editura Tehnică. 

Răsfoind acest tratat descoperi talentul și priceperea cu care autorul a 

reușit să grefeze în studierea acestuia experiența acumulată în profesiunea 

de inginer constructor în acest domeniu și rezultatele remarcabile, obținute 

în cercetarea științifică. 

Devenind o adevărată „Biblie” pentru specialiști, Tratatul a fost 

răsplătit, în 2008, cu Premiul Academiei Române „Anghel Saligny”. 

Cel de al doilea volum, cu o aceeași întindere și valoare: „Fundații și 

studii geotehnice”, publicat în Editura Tehnică și premiată de 
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Academia Oamenilor de Știință din România, reușește să realizeze un tot 

unitar. 

Doar prin aceste tratate domnul profesor și colaboratorii săi ar fi reușit 

să intre în istoria științelor tehnice și în galeria marilor oameni de știință ai 

neamului nostru. Aceste tratate nu au apărut în mod întâmplător, au fost 

zămislite pe o adevărată fundație științifică, fiind o încununare a celor 216 

lucrări științifice publicate în țară și străinătate, în reviste de înaltă ținută 

academică. Pentru a veni în sprijinul studenților, masteranzilor, doctoranzilor 

și a specialiștilor din acest domeniu domnia sa a publicat și un număr de 26 

cursuri și îndrumătoare universitare. 

Experiența acumulată i-a permis domnului profesor să realizeze și 

cercetare contractuală impresionantă: este vorba de 15 proiecte științifice 

și de 7 dispozitive și instalații. 

Meseria de inginer constructor solicită cunoaștere de specialitate în 

domeniu, simț practic și capacitate de creație. O construcție nu trebuie să 

fie doar trainică și funcțională, ci trebuie să aibă și design. Prin îmbinarea 

acestora poate deveni, așa cum am mai afirmat, o adevărată operă de artă. 

Un profesor universitar din domeniul științelor tehnice trebuie să fie capabil 

să facă joncțiunea dintre teorie și practică, dar trebuie să se ridice și la 

inițierea și/sau dezvoltarea unor teorii. Apreciem în acest sens faptul că 

domnul profesor a adus o contribuție însemnată la generalizarea unor teorii 

clasice. Menționăm meritul domniei sale în generalizarea teoriei lui 

Coulomb. 

Alături de alți parametri introduși de Coulomb pentru calculul împingerii 

pământului pe structuri de sprijin a luat în calcul și coeziunea pământului și 

acțiunea seismelor. Fiind specialist în fizică și mecanica pământului, domnul 

profesor a adus contribuții importante la generalizarea teoriei lui 

Ozarewscki, de calcul al presiunii critice inițiale de fondare acționat de 

încercări excentrice și înclinate. 

Domnia sa aduce completări la propria teză de doctorat, privind 

pământul armat, ca opțiune de material nou pentru structura de sprijin sau 

teren de fundare îmbunătățit, precizând metoda de calcul. 

Țin să menționez că am avut fericita ocazie să vizitez Laboratorul de 

Geotehnică ctitorit de sărbătoritul nostru la Facultatea de Construcții și 

Instalații și să fiu inițiat chiar de domnia sa în ceea ce privește complexitatea 

aparaturii existente și inovațiile aduse prin această aparatură. 

Merită toată atenția inovațiile aduse de domnul profesor în domeniul 

cercetării: 

- Consolidometru pentru studiul compresivității pământului, prin care 

se elimină efectul perturbator de recoltare a probelor; 

- Aparatul biaxial pentru starea plană de deformație a pământurilor 

naturale remaniate sau îmbunătățite ca teren de fundare a construcțiilor; 

- Fundamentează un nou criteriu de identificare a pământurilor cu 

umflări și contracții mari, ca noutăți în domeniu. 

Laboratorul de Geotehnică a fost vizitat de experți străini și apreciat 

pentru conceptul de realizare și pentru inovațiile de talent reușite, care 

deschid căi permeabile pentru cercetările viitoare. 
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De mai bine de un deceniu am constatat că domnia sa este înconjurat 

de doctoranzi, studenți și masteranzi care nu fac doar o ucenicie clasică, ci 

sunt parteneri valoroși atât în cercetare, cât și în realizarea celor două mari 

tratate și a multor lucrări științifice publicate în colaborare în reviste de 

prestigiu, cotate I.S.I. Îmi dau seama că domnia sa este inițiatorul unei Școli 

de cercetare în domeniul FUNDAȚIILOR CONSTRUCȚIILOR, Școală care prinde 

rădăcini la Iași și care își întinde ramurile și către alte universități tehnice 

din țară. 

O altă direcție pe care sărbătoritul nostru a onorat-o prin munca sa 

sisifică și prin inteligența sa socială este munca politică. 

Menționez, cu durere în suflet, că nu sunt impresionat plăcut de clasa 

politică românească postdecembristă. Însă, cunoscându-l îndeaproape pe 

sărbătoritul nostru și urmărindu-i crezul politic și adâncul patriotism, precum 

și tenacitatea cu care și-a susținut propunerile legislative, în calitate de 

Președinte al Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport, 

aparținând Camerei Deputaților, în perioada 1996-2005 mi-am dat seama că 

în România încă se mai nasc OAMENI. 

Domnul deputat Anghel Stanciu a reușit să obțină rezultate de excepție 

în activitatea sa, pe parcursul celor șase mandate succesive pe care le-a 

câștigat în calitate de deputat de Iași. 

Alături de excelența dovedită în activitatea didactică academică și în 

domeniul cercetării științifice, domnia sa s-a impus cu aceeași dăruire și 

persuasiune și în viața politică și socială a României postdecembriste. 

Merite cu totul deosebite a obținut în domeniul învățământului românesc 

în general și al celui superior în mod special. 

Cu regret trebuie să mărturisesc că mă simt oripilat când văd calitatea 

unor parlamentari și cum participă ei la viața parlamentară; nu ne permitem 

să intrăm în detalii, dar nici nu putem neglija dăruirea și tenacitatea cu care 

un grup restrâns de parlamentari, între care și sărbătoritul nostru, a strălucit. 

Prin cele 227 de luări de cuvânt în plenul celor două camere ale 

Parlamentului, prin cele 141 de propuneri legislative, dintre care 45 au 

devenit legi, și prin zecile de declarații politice pline de realism și bazate  

pe cunoașterea profundă a realităților din România postdecembristă, domnia 

sa se dovedește a fi un politician realist, de înaltă ținută morală, un patriot 

adevărat și un exponent de frunte al neamului nostru. 

Grație inițiativelor sale legislative, a tenacității cu care le-a susținut și 

a atragerii unui număr cât mai mare de parlamentari pentru sprijinirea 

acestora, a reușit să obțină, pe cale parlamentară, alocarea fondurilor 

necesare pentru întărirea bazei materiale a învățământului românesc. 

Reamintim celor care au uitat sau au neglijat acest aspect că omul politic 

Anghel Stanciu a reușit să obțină, prin legile propuse și acceptate de 

Parlament și de Președinția României, mărirea salariilor cadrelor didactice 

cu 50% și alocarea a 6% din PIB pentru învățământ. 

Alături de senatorul Ion Solcanu și de alți parlamentari vrednici și de tot 

respectul semenilor noștri, deputatul Anghel Stanciu a reușit să treacă prin 

Parlament o lege prin care s-a hotărât reînființarea Academiei Oamenilor 

de Știință din România, fondată încă din anii 1935-1936. 
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Toți oamenii cinstiți din țara noastră care au reușit sau vor reuși să 

cunoască „războiul” dus cu adversarii acestei inițiative vor considera, ca și 

noi, că artizanii acestei reușite istorice succes sunt, cu adevărat, ctitorii 

Academiei Oamenilor de Știință din România în noua sa structură. 

Am fost membru al Asociației Oamenilor de Știință din România și al 

Academiei Oamenilor de Știință din România, atunci când se plătea o 

cotizație. M-am înrolat cu entuziasm în acțiunile cu adevărat academice 

organizate de eminentul profesor Marțian Cotrău, în calitate de Președinte 

al acestor două forme de organizare. Fiind o personalitate științifică de înaltă 

ținută academică, profesorul Marțian Cotrău și-a pus amprenta asupra acestei 

instituții. Numărul membrilor filialei Iași a Academiei Oamenilor de Știință 

era impresionant, peste 250. Foarte mulți dintre aceștia având documente 

puse la punct și cotizația plătită se simt nedreptățiți astăzi pentru 

abandonarea lor. Numărul însă era uriaș. 

Președintele Filialei AOSR, profesorul Marțian Cotrău, un profesor 

universitar de înaltă ținută academică, decan al Facultății de Farmacie de la 

Universitatea de Medicină „Grigore T. Popa” din Iași, intelectual de vastă 

cultură, de tip enciclopedic, a reușit să ridice Filiala din Iași la nivelul celor 

mai bune filiale din țară. Conferințele academice lunare atrăgeau sute de 

participanți, constituind adevărate sărbători spirituale. Toate secțiile Filialei 

funcționau ca o mașină de performanță. Secția de Ecologie umană condusă 

de venerabilul doctor Vlad Bejan a scris adevărate pagini de istorie a științei. 

După dispariția eminentului profesor Marțian Cotrău conducerea Filialei 

a fost preluată de profesorul universitar doctor Mihai Țarcă, un economist și 

statistician de înaltă ținută academică, însă boala destul de avansată nu i-a 

permis o activitate continuă și bine organizată. 

Aceasta a fost situația din Iași, însă la nivelul întregii țări, acest GOLEM 

începea să intre în inerție; o academie cu peste 1000 de membri, fără o 

selecție bine organizată, nu mai putea avea șanse de izbândă. 

A sosit și momentul adevărului. În luna decembrie 2007 au fost invitați, 

la o primă ședință membri selectați de un juriu oarecum tainic, dar bine ales, 

să pună bazele structurii moderne a Academiei Oamenilor de Știință din 

România. Piatra unghiulară a Noii Academii a Oamenilor de Știință din 

România nu putea fi decât excelentul medic, profesor universitar și om de 

cultură Vasile Cândea, care și-a închinat toată viața acestei instituții 

academice, rămânând managerul suprem. Renașterea Academiei Oamenilor 

de Știință din România asemenea Păsării Phoenix din propria cenușă, îi revine 

cu adevărat. 

Prima întâlnire a celor 18 membri de la Iași nominalizați de forul 

superior, recunoscut prin lege, a avut loc la Seminarul de „Istoria Artei”,  

de la Facultatea de Istorie a Universității „Al. I. Cuza” condus de domnul 

prof.univ.dr. Ion Solcanu, unul dintre ctitorii AOSR în structura sa actuală. 

Nu exista un sediu pentru Filiala Iași a acestei instituții academice, iar 

membrii (titulari, corespondenți și onoare) se cunoșteau bine între ei, fiind 

reprezentanți ai Iașului universitar. 

La prima întâlnire a avut loc înființarea oficială a Filialei Iași a AOSR și 

alegerea Biroului de conducere. 
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Cunoscut fiind rolul de adevărați ctitori ai Academiei Oamenilor de 

Știință din România, în structura sa actuală, domnii profesori universitari: 

Anghel Stanciu, deputat de Iași, și Ion Solcanu, senator, au fost felicitați de 

membrii noii Filiale pentru contribuția adusă la renașterea AOSR. 

Trecându-se la vot, membrii Filialei au ales Biroul acesteia, format din: 

Președinte: prof.univ.dr.ing. Anghel Stanciu, de la Universitatea 

Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași (M.T); 

Secretar științific: prof.univ.dr. Gheorghe Mustață, de la Universitatea 

„Al. I. Cuza” Iași (MT); 

Membru al Biroului: prof.univ.dr.ing. Nicolae Țăranu, de la 

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” Iași (MT). 

Neavând un sediu propriu pentru Filială membrii Biroului au început să 

caute diferite soluții. 

Salvarea a venit de la Președintele Filialei, prof.univ.dr.ing. Anghel 

Stanciu, și de la domnul prof.univ.dr.ing. Nicolae Țăranu, care onora, în 

acel timp, funcția de decan al Facultății de Construcții și Instalații. 

Devenit Președinte al Filialei și având relații excelente cu conducerea 

Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași și înțelegerea deplină a 

domnului decan Nicolae Țăranu a găsit soluția cea mai optimă și cea mai 

onorantă pentru un sediu al Filialei. 

Trebuie să recunoaștem că, prin calitățile sale manageriale, domnul 

Președinte a reușit să pună la punct unul dintre cele mai funcționale sedii 

dintre toate filialele acestei academii. 

Filiala Iași a AOSR este cea mai mare din țară. Are peste 25 de membri, 

oameni de știință din multiple domenii, care formează un colectiv unitar, din 

ce în ce mai puternic. Selecționând mari personalități ale științei, Filiala Iași 

a AOSR desfășoară o activitate academică susținută, făcând cinste științei 

românești. Membrii Filialei publică an de an sute de lucrări științifice, în 

reviste de prestigiu cu impact I.S.I 

În cadrul Filialei a devenit deja o tradiție ca noii membri primiți în AOSR 

să prezinte în fața colegilor și a tuturor celor interesați din învățământul 

academic ieșean realizările de o viață și contribuțiile lor aduse la dezvoltarea 

științei românești și universale. Datorită faptului că acestea sunt prezentate 

pe larg de mai multe posturi de televiziune, Filiala își face tot mai mult 

prezența în viața științifică și culturală a Iașului universitar și istoric. 

Inteligența socială și arta managerială ieșite din comun ale domnului 

Președinte au ca efect atragerea unor mari personalități ale științei 

românești, care sunt apreciate atât pe plan național cât și internațional. 

Prima încercare a caratelor Filialei noastre a fost organizarea Sesiunii 

de toamnă a AOSR din anul 2017, la Iași. Reușita acesteia a ilustrat potențele 

intelectuale și manageriale ale membrilor Filialei, ceea ce ne dă speranța  

că suntem, cu adevărat pe linia cea bună. 

Domnul Președinte Anghel Stanciu este și un familist de excepție. 

Considerând familia ca fiind celula de bază a societății umane, și-a dedicat 

toată viața „Sfintei Familii”, străduindu-se împreună cu distinsa sa soție să 

crească și să educe pe cei trei fii conform principiilor filosofice și sociale ale 

civilizației occidentale, astfel încât, devenind și ei familiști, au creat noi 
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dimensiuni familiei în evoluția progresului social. 

Trăind între oameni și străduindu-se să contribuie la evoluția firească a 

societății umane, domnul profesor universitar Emeritus, doctor, inginer 

Anghel Stanciu a fost onorat și răsplătit pentru rezultatele obținute în viața 

sa și închinate semenilor și neamului său, ca un adevărat patriot și om de 

omenie. 

Pentru capacitățile sale intelectuale și creative și pentru excelența 

probată în mediul academic, domnia sa a îndeplinit numeroase funcții, pe 

care le-a onorat prin iscusința, talentul și dăruirea sa. 

- Șef al Catedrei de Căi și Comunicații și Fundații, la Facultatea de 

Construcții și Instalații; 

- Conducător de doctorat; 

- Tutore postdoc în Proiectul „Dezvoltarea și susținerea de programe 

postdoctorale multidisciplinare în domenii tehnice prioritare ale strategiei 

naționale de cercetare-dezvoltare-inovare” (4D.POSTDOC, ID 52603); 

- Director al Departamentului Căi de Comunicație și Fundații la 

Facultatea de Construcții și Instalații din Iași; 

- Președinte al Senatului Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din 

Iași. 

Ca o răsplată morală pentru realizările de excepție din activitatea 

didactică, științifică, politică, socială și managerială, sărbătoritul nostru a 

primit cele mai înalte distincții și aprecieri din partea forurilor superioare: 

- Ordinul Național „Serviciul Credincios” în gradul de Cavaler, din 

partea Președinției României, pentru merite deosebite în activitatea 

științifică și didactică, pentru modernizarea și promovarea reformei în 

învățământ 

- Ordinul Național „Serviciul Credincios” în grad de Cavaler pentru 

merite deosebite în activitatea parlamentară; 

- Diplomã de Excelență Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, 

nov. 2017; 

- Doctor Honoris Causa al Universității de Științe Agricole și Medicină 

veterinară „Gheorghe Ionescu – Șisești” 

- Doctor Honoris Causa al Universității Bioterra București; 

- Membru al Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu – 
Șisești”. 

Profesorul și cercetătorul Anghel Stanciu face parte din numeroase 

asociații naționale și internaționale, dintre care menționăm: 

- Societatea Română de Geotehnică și Fundații – Președinte al Filialei 

Iași; 

- Societatea Română de Tuneluri – membru în Consiliul de Conducere; 

- Internațional Society for Soil mechanics and Geotechnical Engineering; 

- International Tunneling Association. 

Împlinirea frumoasei vârste de 70 de ani a devenit un eveniment 

sărbătoresc nu numai pentru domnul profesor universitar Emeritus, doctor, 

inginer Anghel Stanciu, ci și pentru Academia Oamenilor de Știință din 

România și pentru membrii Filialei Iași, și nu numai. 
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Stimate domnule Președinte, primiți din partea membrilor Filialei Iași 

AOSR cele mai călduroase urări de sănătate, liniște 

sufletească, iubirea celor apropiați și multe succese 

în funcțiile pe care le onorați. 

Suntem alături de domnia voastră și de frumoasa 

dumneavoastră familie. 

LA MULȚI ANI!!! 

Prof.univ. emerit dr. 

Gheorghe MUSTAȚĂ 

Facultatea de Biologie, Universitatea 

„Alexandru Ioan Cuza” din Iași 

Secretar Științific al Filialei Iași a AOSR 

Moment aniversar 

Profesorul Anghel STANCIU – 

o conștiință vie în căutarea iluminării 
Încununat cu recunoștința, prețuirea și admirația semenilor pentru opera 

științifică și civică, amplă și fecundă, pe care a revărsat-o societății, 

Profesorul Anghel Stanciu s-a înălțat pe orbita deceniului opt de viață, 

profesorul Stanciu a accedat, purtând aura unei conștiințe plină de vitalitate 

și aspirație, către starea de iluminare care încununează iubirea cu 

înțelepciunea. Pentru a concretiza etapele și modul în care profesorul 

Stanciu și-a conștientizat aptitudinile creativității novatoare și rodnice, vom 

apela la metoda lui Hawkins (2009) de calibrare, ierarhizare și etalonare a 

câmpurilor energetice de pe scala conștiinței. La baza acestei ascendențe  

se află curajul (etalon 200), care, în aspirația profesorului Anghel Stanciu s- 

a concretizat în demersul aspru al cercetării științifice pe o cale proprie, 

aceea a Ingineriei civile – Mecanica rocilor și construcțiilor subterane, într-o 

viziune originală. 

Cu această „fundație”, Profesorul Stanciu a accedat pe treapta 

următoare a scalei conștiinței, aceea a încrederii, a eliberării prin 

cunoaștere (250), finalizată prin elaborarea a numeroase lucrări științifice 

publicate în țară și în străinătate, cursuri universitare și cărți, proiecte de 

cercetare științifică. Ambianța acestor înfăptuiri, adeseori în echipă, s-a 

desfășurat în bunăvoință și optimism (310), stimulând creativitatea 

coautorilor. Datorită particularităților psiho-pedagogice ale fiecărui 

coechipier, coagularea acestora a fost posibilă doar într-o atmosferă de 

acceptare și iertare (350). Pentru depășirea asperităților inerente care 

însoțesc parcursul unor căi necunoscute în cercetare și legiferare, Profesorul 

Stanciu a manifestat rațiune și înțelegere (400). Îmbinarea activităților 

profesionale cu viața de familie și educația copiilor a fost posibilă doar într-

o atmosferă de iubire și reverență (500). Astfel de parcurs în ascendența 

conștiinței, Profesorului Stanciu a generat revelația de bucurie și serenitate 

(540). Toate acestea au sublimat în starea de pace sufletească și extaz (600) 

cu care ne-a întâmpinat Profesorul Stanciu atât pe noi, membrii filialei Iași  

a Academiei Oamenilor de Știință din România (AOSR), al cărui Președinte 
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este, cât și pe toți colaboratorii, prin înaltele demnități care i-au fost 

atribuite pe merit: profesor universitar emerit, șef de catedră, conducător 

de doctorat, Președinte de Senat universitar, membru titular al Academiei 

Oamenilor de Știință din România și al Academiei de Științe Agricole și Silvice, 

Doctor Honoris Causa al Universității de Științe Agricole și Medicină 

Veterinară București și al Universității Bioterra București, medaliat cu 

Premiul „Anghel Saligny” al Academiei Române, Ordinul Național „Serviciul 

Credincios” în grad de Cavaler, pentru merite deosebite în activitatea de 

cercetare științifică și didactică și pentru activitatea parlamentară. Toate 

atributele evocate mai sus pe scala conștiinței Profesorului Stanciu l-au 

apropiat și i-au deschis calea câmpului energetic al iluminării, etalonat de 

Hawkins cu 700-1000, în care strălucește adevărul și iubirea divină. 

Referitor la iluminare, personal sunt fascinat de revelația lui Dalai Lama 

care constată următoarele: „Am o viață de ființă umană și nu am s-o irosesc. 

Îmi voi folosi toate energiile pentru a crește, pentru a-mi deschide inima 

către ceilalți și pentru a atinge iluminarea în folosul tuturor ființelor”. 

Cred că în același spirit s-au derulat și aspirațiile 

Profesorului Stanciu, definite de reperele de mai 

sus. Cu aleasă gratitudine, îi urez Profesorului 

Stanciu ani mulți și fericiți, odată cu admirația 

pentru revărsarea harului său către semeni. 

 

Prof.univ. emerit dr.  Ionel MIRON 

Facultatea de Biologie, Universitatea 

„Alexandru Ioan Cuza” din Iași 

Membru titular al AOSR 

 
embru distins al comunității academice ieșene, Dl. Anghel Stanciu 

este doctor inginer în specialitatea geotehnică și fundații, 

absolvent al Institutului de Construcții București, Facultatea Căi 

Ferate, Drumuri și Poduri, în anul 1972. Reprezentant de frunte al clasei 

politice românești postdecembriste, parlamentar din anul 1992, Dl. Prof. 

Anghel Stanciu s-a implicat activ în procesul legislativ și de guvernare a 

României, desfășurând, din poziția de Deputat de Iași, o activitate 

remarcabilă în favoarea comunității ieșene. Pe tot parcursul vieții, 

activitatea științifică a Domniei Sale a fost orientată spre cercetarea în 

domeniul construcțiilor de drumuri și poduri, în sensul identificării unor 

metode practice, ca de exemplu, conturarea de soluții din pământ armat în 

realizarea infrastructurilor pentru construcții, efectuarea unor studii 

experimentale pe model a fundațiilor prefabricate, cercetarea impactului 

alunecărilor de teren asupra căilor de comunicații terestre, etc. Membru al 

Academiei de Științe Agricole și Silvice, doctor Honoris Causa a numeroase 

universități de prestigiu din țară, Domnul Profesor Anghel Stanciu este 

membru fondator al Academiei Oamenilor de Știință și președinte al Filialei 

Iași a AOSR, forum al consacrării în cercetarea științifică, simbol al 

spiritualității naționale. Pentru mine, personal, ca și pentru numeroase 
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generații, Domnul Profesor Anghel Stanciu reprezintă un 
model de conduită umană și profesională, un simbol al 
dăruirii față de semeni, asupra cărora a vegheat 
întotdeauna. La acest ceas al bucuriei aniversare, îi 
doresc Domnului Profesor multă sănătate, tihnă și 
fericirea de care un suflet ales ca al Domniei Sale are 
atâta nevoie. 

La mulți ani! Cu înaltă considerație, 

Prof.univ. dr. Grigore Tinică, 

director general al Institutului de Boli 

Cardiovasculare din Iași 

rofesorul Anghel Stanciu și-a înscris, cu sonoritate, numele în 
corpul de elită al Universității Tehnice „Gheorghe Asachi ” din Iași. 
A făcut parte ani buni din conducerea Facultății de Construcții și 

din cea a Universității Tehnice, deținând, între altele și funcția de Președinte 
al Senatului prestigioasei instituții de învățământ superior. Ca Profesor, cu 
titlul de emeritus, și-a etalat vocația de mentor de școală, fiind conducător 
de doctorat într-un domeniu de o complexitate științifică și tehnică aparte. 
Cu un număr record de mandate în Parlamentul României, s-a remarcat prin 
inițiative legislative, cu titlu special de omagiere din partea noastră fiind 
prestația Domniei Sale de Președinte al Comisiei pentru Învățământ a 
Camerei Deputaților, mai ales și prin consimțământ, fie și mediatizat, cu 
profesorul Ioan Aurel Pop, actualmente Președintele Academiei Romane, în 
problema devenită foarte delicată a manualelor de istorie. 
Controverselor cărora, ca mai orice personalitate publica 
activă, a fost supus, nu rămâne decât timpului, după 
norme inefabile ale firii omenești, să le facă lumină! 

Cu gândurile de mai sus, va urez, stimate domnule 
Profesor, mulți ani și sănătate! 

Prof.univ.dr. Gheorghe Cliveti, 

directorul Institutului de Cercetări „A.D. XENOPOL“ 
 

a mulți ani, Domnule Profesor! Ani cu sănătate și bucurii, vă dorește un 
prieten care vă prețuiește. După 70 de ani putem vorbi mai puțin despre 
viitor, dar mai multe din trecut, din amintiri. Recunosc în Dumneavoastră 

omul cu copilăria petrecută în apropierea Giurgiului și mai ales a conacului 

filosofului Noica. Amintesc acest lucru, pentru că am admirat în perioada în care 
v-am cunoscut, spiritul concret al absolventului Facultății de Construcții din 

București, răbdarea profesorului Universității Tehnice ”Gh. Asachi” din Iași și 
înțelepciunea dovedită în viața politică în care ați trăit peste 20 de ani. Atunci ați 

îmbinat fericit inteligența tehnică cu academismul filosofic și 

perseverența calmă a ieșeanului care ați rămas. Fără a repeta 
urarea din deschiderea textului, vă doresc liniște, sănătate 
și bucurii în mijlocul familiei și celor apropiați. 

Cu respect, 

Prof. univ. dr. Florian POPA, 

consilier de stat pentru sănătate al Prim-ministrului 

Rector UMF București (2004 - 2012) 

Parlamentar 2008 - 2016 
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Cu aleasă prețuire și respect, 

elogiem astăzi o personalitate de marcă în 

lumea academică și în domeniul tehnic: 

Domnul Profesor Academician Anghel Stanciu. 

n model de dăruire și reușită profesională, cercetător cu o 

îndelungată și bogată activitate științifică, Dl. Academician Anghel 

Stanciu și-a construit piramida recunoașterii naționale și 

internaționale cu pasiune și mult entuziasm. 

Este o personalitate de marcă a orașului Iași și a României în toate 

domeniile: universitar, științific, dar în special în cel academic, în care, în 

calitatea sa de fondator al Academiei Oamenilor de Știință din România și 

Președinte al Filialei Iași Academiei Oamenilor de Știință din România, a 

reușit cu eforturi susținute să obțină o vizibilitate deosebită pentru mediul 

de cercetare ieșean și românesc. În plan politic, și-a dedicat timpul ideii de 

a promova domeniul universitar și al cercetării științifice, la care a adus 

contribuții majore prin toată activitatea Domniei sale. 

Avem așadar, astăzi, sentimente de recunoștință față de Domnul 

Academician Anghel Stanciu, pentru contribuția Domniei sale la dezvoltarea 

învățământului universitar ieșean, pe care și-a adus-o totodată în calitate  

de Președinte al Senatului Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din 

Iași. Avem sentimente de admirație pentru întreaga operă a domniei sale, 

pentru vocația colaborării științifice, pentru potențialul aplicativ și interesul 

pentru proiecte de invenție, pentru vocația Domniei sale de Ambasador al 

domeniului propriu de cercetare. 

În calitate de reprezentantă a mediului academic balcanic și francofon, 

prin societățile internaționale și naționale pe care le coordonez ca 

Președinte, precum și ca manager în Facultate, în Colegiul Medicilor 

Stomatologi și de proiecte europene, doresc să aduc elogii și aprecieri 

domnului Academician Anghel Stanciu, și să îi adresez un călduros „LA MULȚI 

ANI!”, cu tot respectul și toată dragostea mea. 

 
Prof.univ.dr.  Norina FORNA 

Decan Facultatea de Medicină Dentară 

U.M.F. „Grigore T. Popa” Iași 

Președinte Asociația Balcanică 

Stomatologică (BASS) 

Președinte Asociația Decanilor 

Francofoni (CID-CDF) 

Președinte al Colegiului Medicilor 

Stomatologi Iași 
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Arta de a dura temelii 

„O voce, o inimă și o artă în slujba științei, adică a omului, 

a pământului și a temeliei” 

nii oameni au vocația faptului și înfăptuirii gândului în acel spațiu 

de conflict și de sinteză unde natura umană și natura-mamă, adică 

natura gândului și cea a pământului, se întâlnesc. Această 

întâlnire, oricât ar fi ea de telurică, de pragmatică, de necesară sau de 

abisală, are totdeauna o valoare strategică imensă pentru ființa umană. Cele 

două tabere de pe planșeta inginerului – cea a pământului și cea a gândului- 

proiect – seamănă foarte mult cu două armate înarmate până în dinți, care 

se poziționează față în față, ca în antichitate, fie pentru a se distruge una 

pe cealaltă, fie pentru a genera, prin alteritate, o nouă realitate: realitatea 

construcției umane. Uneori, această realitate a construcției umane, care 

face parte efectiv din natura umană, este sau poate fi catastrofală pentru 

natura-mamă. Și, așa cum bine se știe și cum se vede și cu ochiul liber, foarte 

multe dintre proiectele generatoare de natură umană, mai precis, de 

infrastructură în folosul exclusiv al oamenilor, produce catastrofe pentru 

natură și iluzii sau reprezentări fantasmagorice pentru unii dintre oameni. 

Aceste lucruri se știu de multă vreme și, tot de multă vreme, omenirea 

încearcă să-și mai pună, din când în când, în frâu unele dintre proiectele 

sale ambițioase împotriva naturii-mamă sau, măcar, să le mai domolească,  

în pofida lăcomiei profitorilor și a unora dintre beneficiarii acestui sens al 

devenirii. 

Desigur, este greu de spus dacă infrastructura civilizației umane, din ce 

în ce mai sofisticată, mai agresivă și mai megalopolistică, este sau nu este 

dispusă să nu agreseze natura mamă și să n-o prefacă în betoane și-n sticlă, 

sau dacă natura-mamă, adică natura biologică și cea geofizică, va accepta 

sau nu o astfel de realitate – de fapt un război al infrastructurii și 

megalopolisurilor împotriva ei. Această întrebare tulburătoare se pune de 

multă vreme și tot de multă vreme, în pofida încercării unor minți strălucite 

de a naturaliza omul și a umaniza pământul, primește cam același răspuns, 

implicit favorabil subordonării, prin orice mijloace, a naturii-mamă, a naturii 

pământului. 

Foarte puțini oameni dintre cei care concep și pun în operă 

denaturalizarea pământului, prin așa-zisa umanizare a lui, concep, pun în 

operă sau deservesc calea armonizării, calea echilibrului om-planetă, al 

creației umane cu măsură și al faptului natural. Spunem fapt natural și nu 

dat natural, întrucât planeta Pământ, așa cum bine se știe, este una vie, 

activă, cu activitate geofizică dinamică și foarte complexă și nu doar un 

depozit de resurse de care omul se folosește discreționar. Iar când nu vor 

mai fi resurse, se vor duce în altă parte, poate pe o exoplanetă dintre cele 

descoperite până acum sau care vor fi descoperite în viitor, sau, pur și simplu, 

vor pieri. 

Superioritatea tehnologică și informațională, nivelul excepțional al 

cunoașterii și înțelegerii Universului, dau uneori iluzia că omul este deasupra 

Terrei și, de aceea, el pare a fi îndreptățit să facă ce vrea și să vrea 
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dincolo de ceea ce efectiv se poate. Desigur, lucrurile nu stau deloc așa. Este 

de-ajuns o intensificare a activității seismice a planetei sau ciocnirea ei cu 

un corp ceresc de dimensiuni mari, așa cum s-a mai întâmplat în trecut, 

pentru ca firava și fragila scoarță terestră să se facă țăndări și tot procesul 

geofizic și biologic care a generat actualul stadiu de dezvoltare a Terrei să o 

ia de la început. 

Oamenii sunt sau nu conștienți de asta, chiar dacă mai toți au luat 

cunoștință de posibilele scenarii ale evoluției lor viitoare. Viitorologia este, 

astăzi, la îndemâna tuturor. Dar, unii și fac. 

Ei, bine, unul dintre acei oameni de înaltă calificare, foarte atent la cel 

mai prețios produs al planatei pentru oameni și pentru viață – scoarța 

terestră, adică pământul-ogor, pământul pădure, pământul suport de ocean, 

pământul-temelie pentru marile proiecte infrastructurale umane – este 

profesorul dr. ing. Anghel Stanciu, membru fondator al Academiei Oamenilor 

de  Știință  din  România, președinte al Senatului Universității Tehnice 

„Gheorghe Asachi” din Iași, personalitate cu un palmares științific cât 

Everestul. Din 1972 și până acum a fost și a rămas mereu unul dintre 

profesorii și inginerii care au înțeles pe deplin cele de mai sus, care au creat 

acest ideal și care a contribuit efectiv, din răsputeri, la punerea în operă, în 

fiecare zi și în fiecare ceas, a unui concept fundamental în civilizația 

universală și în cea românească, vechi de mii de ani: conceptul de temelie. 

Dacă temelia-i solidă, construcția durează, dacă temelia se clatină, 

construcția se prăbușește și moare. Transformarea pământului-scoarță în 

temelie, cu alte cuvinte, armarea pământului-bază și pregătirea lui pentru 

a suporta viaducte, baraje, lacuri de acumulare, megalopolisuri, zgârie-nori, 

reprezintă nu doar fundații durabile pentru aceste edificii, ci și pansamente 

pentru sănătatea pământului. Cel puțin așa rezultă din ce știm sau am dedus 

noi din analiza, fie și doar de o aruncătură de ochi, a activității unui om, 

unui profesor, unui academician și unui om politic atât de vast, de profund 

și admirabil, cum este profesorul Anghel Stanciu, doctor în (de) temelii . 

Profesorul, entuziastul și omul de știință Anghel Stanciu a contribuit 

efectiv, zeci de ani, o viață de om, la reformularea, pe vechi coordonate 

ancestrale, dar și în viziuni viitorologice complexe, a acestui concept și la 

materializarea lui atât în formarea conștiinței civice și inginerești, cât și în 

materializarea efectivă a filosofiei acestei meserii de temelie în slujba 

sănătății pământului și prosperității oamenilor. 

În calitatea sa de asistent universitar, din anii tinereții, de șef de lucrări, 

de conferențiar universitar dr. inginer, de profesor, de director a numeroase 

proiecte de cercetare științifică, dar și de politician, de președinte al 

Comisiei pentru Învățământ, Știință Tineret și Sport din Camera Deputaților 

(1966-2005) sau de director al Departamentului de Căi de comunicații și 

Fundații de la Facultatea de Construcții și Instalații etc. etc., a contribuit 

mereu la identificarea orizonturilor de fundații și temelii, ca suporturi de 

gând, de cunoaștere, de construcție durabilă și de sănătate și robustețe a 

pământului. 

„Oamenii de știință visează să facă lucruri mărețe; inginerii le fac”, 

spunea James A. Michener. Dar, atunci când inginerul este și om de știință, 
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simbioza dintre a gândi, a imagina, a dori și a face devine mai mult decât un 

brand: devine o artă. Pentru Anghel Stanciu, cele trei dimensiuni ale omului 

care gândește, face și știe ce face – conceptul, proiectul și construcția – 

reprezintă, așa cum o arată o viață pusă în slujba 

unei meserii complexe – cea de om, de gânditor, 

de creator, de inginer și de cetățean – cea mai 

nobilă dintre meserii și cea mai strălucită dintre 

arte: arta de a dura temelii. 

La mulți ani! 

 
General prof. univ.  dr.  Teodor Frunzeti, 

Președinte Secția de Științe Militare 

a Academiei Oamenilor de Știință din  România 

Șef al Statului Major al 

Forțelor Terestre (2006 - 2009) 
 

rof. Dr. Anghel Stanciu s-a născut la 15 august 1949, în comuna Toporu, 

județul Giurgiu. Studiile superioare le-a făcut în București, unde a 

terminat Facultatea de Căi Ferate, Drumuri și Poduri din cadrul 

Institutului de Construcții și Poduri, promoția 1972. Nouă ani mai târziu, în 1981, 

a obținut titlul de dr. ing. în specialitatea geotehnică și fundații. Conform 

uzanțelor vremii, a obținut o repartizare în 1972, la Universitatea Tehnică „Gh. 

Asachi” din Iași, iar în cadrul acesteia a parcurs toate treptele carierei didactice 

universitare, de la cea de asistent, la cea de profesor, în 1992. A devenit 

conducător de doctorat, în 1996. 

Prof. Anghel Stanciu are o intensă activitate științifică îndreptată spre 

cercetarea în domeniul construcțiilor de drumuri și poduri, cu o largă 

aplicabilitate practică. În timp, a participat la realizarea a peste 71 de 

contracte de cercetare și a condus, în calitate de director de proiect, 5 granturi. 

A avut o vie activitate științifică, concretizată prin numeroase comunicări la 

conferințe și simpozioane naționale și internaționale. Este prezent în colaborări 

cu un număr mare de organizații științifice naționale și internaționale. A 

publicat un număr de 115 lucrări științifice și a redactat singur sau în colaborare 

16 cursuri universitare. Este autorul a 7 dispozitive și instalații originale, utile 

în diverse subdomenii în care a activat. În calitate de conducător de doctorat, 

a acordat titlul de doctor unui număr însemnat de doctoranzi. 

În 2007, a participat la ședința de constituire a AOSR de la București în 

calitate de membru fondator și a fost ulterior ales președintele Filialei AOSR 

Iași. În cadrul acesteia are o vie activitate, organizând ședințele și sesiunile de 

comunicări ale AOSR atunci când acestea urmează să se țină la Iași. A avut o 

contribuție majoră în elaborarea statutului și regulamentului AOSR. Nu se poate 

să nu remarcăm și activitatea politică a prof. Anghel Stanciu, care a fost 

parlamentar din anul 1992 și până în 2016, afirmându-se ca unul dintre corifeii 

clasei politice postdecembriste. A participat direct la procesul legislativ și de 

guvernare a țarii, contribuind nemijlocit la edificarea a 45 de legi, fiind un 

personaj extrem de activ în ședințele comisiilor de specialitate în care era 

membru, precum și în ședințele plenare ale Parlamentului. 
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Din această poziție a putut susține cu succes și legea de constituire a AOSR.  

Cu prilejul împlinirii a 70 de ani de viață, îi transmitem pe această cale, 

din partea Secției de Fizică a AOSR, sincere și calde 

felicitări pentru activitatea avută până acum, care 

îl situează în topul oamenilor de știință din 

domeniu în Romania și îi urăm în continuare putere 

de muncă și sănătate pentru a putea continua în 

același mod. 

La Mulți Ani, dle Profesor Anghel Stanciu! 

 
Prof. dr.  Mărgărit Pavelescu, 

Președinte Secția de Fizică a AOSR, 

Membru  Fondator AOSR 

 

Prof. Univ. Dr. ing. Anghel Stanciu – 

un gând de prețuire la ceas aniversar 

cuprinde în câteva rânduri personalitatea profesorului și, 

deopotrivă, omului de știință Anghel Stanciu, acum, la împlinirea 

acestei respectabile vârste, este, fără îndoială, un demers dificil, 

cu puține șanse de izbândă. Cu acest sentiment, voi stărui prin a remarca, 

înainte de toate, maturitatea și înțelepciunea în 

gândire și acțiune, atât de necesare și benefice 

pentru comunitate. Modul firesc de a fi, 

nesofisticat, tenacitatea și perseverența, 

atașamentul ferm față de valorile naționale 

perene, asigură, pentru Anghel Stanciu, un loc 

aparte în Academia noastră și în cadrul 

Comunității universitare. 

La muți ani, Domnule Profesor! 

 
Prof. univ. dr.  Victor CIUPINA 

Președinte al AOSR Constanța 

Rector al Universității OVIDIUS (2004 - 2012) 

Stimate domnule prof.univ.emerit dhc.dr.ing. 

ANGHEL STANCIU, 
Membru titular, Fondator al Academiei Oamenilor de Știință din România 

(AOȘR), Președintele Filialei AOȘR Iași, Doctor Honoris Causa al U.S.A.M.V. 

București, Membru de onoare al ASAS, Membru în International Tunneling 

Association (ITA) și Membru al Asociației Române de Tuneluri (ART) 

u nespusă bucurie și aleasă considerație, permiteți-mi să vă urez 

acum, la a 70-a aniversare, să aveți parte de putere de muncă, 

realizări și împliniri sufletești! 

Munca depusă în domeniul activității științifice, de cercetare și mai cu 

seamă în cea academică, vă evidențiază ca un bun coordonator și organizator 



176  

P 

al multor activități ale Academiei Oamenilor de Știință Filiala Iași, acțiuni 

de anvergură națională și internațională. 

Prof.univ.emerit dhc.dr.ing. ANGHEL STANCIU, parcurge treptele 

carierei didactice universitare, din anul 1972, de la asistent, șef de lucrări, 

conferențiar până la profesor universitar, din 1992. Ca profesor universitar 

titular la disciplinele Geotehnică și Fundații la  Facultatea de  Construcții 

și Hidrotehnică a Universității Tehnice Gheorghe Asachi din Iași, domnia sa 

devine din anul 1996 conducător de doctorat. 

Păstrând același registru omagial la adresa activității domnului profesor, 

evidențiez faptul că activitatea sa științifică a fost îndreptată spre 

cercetarea în domeniul construcțiilor de drumuri și poduri. Pe parcursul 

timpului, a elaborat numeroase cărți și cursuri universitare, monografii și 

compendii în domeniul construcțiilor civile și industriale. 

Bogata activitate academică a fost conturată, de-a lungul carierei sale, 

prin realizarea a numeroase contracte de cercetare, coordonarea unor 

contracte de cercetare de tip grant în calitate de director de proiect, 

participarea la numeroase congrese, sesiuni științifice și simpozioane. 

Implicarea sa la nivel științific, pe plan național și internațional, s-a 

concretizat prin obținerea unor brevete de invenții și inovații și distincția 

- Ordinul Național Serviciul Credincios în grad de Cavaler (pentru merite 

deosebite în activitatea științifică și didactică). 

Cu alte cuvinte, acum, în încheierea acestor 

modeste, dar sincere rânduri, scrise cu toată 

prețuirea, recunoștința și admirația, doresc să vă 

urez, încă odată, Mult Stimate Domnule Profesor, 

să aveți parte de un sincer și călduros „La Mulți, 

Binecuvântați și Fericiți Ani!” 

 
Prof.univ.dr.fiz.  Maricel AGOP 

Membru corespondent al AOSR - Filiala Iași 

 

MESAJ ANIVERSAR, din partea 

Societății Române de Geotehnică și Fundații 

rofesorul Anghel Stanciu este astăzi o personalitate marcantă, cu 

recunoaștere și vizibilitate națională și internațională pentru 

domeniul Ingineriei geotehnice din România, în cadrul căruia și-a 

desfășurat practic întreaga activitate inginerească, de aproape 50 de ani. 

Într-un moment de bilanț, generat de împlinirea frumoasei vârste de 70 

de ani, constatăm cu satisfacție și bucurie că Inginerul Anghel Stanciu, 

colegul nostru, are un bagaj impresionant de realizări pe planuri convergente 

de activități, care i-au format statura profesională actuală. 

De la absolvirea Institutului de Construcții București (actual UTCB), 

facultatea CFDP, Inginerul Anghel Stanciu a urmat un parcurs profesional 

mereu ascendent, în care a împletit activitățile inginerești, didactice și 
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civice, fiind recunoscut ca un reprezentant de seamă al Școlii de Geotehnică 

și Fundații din Iași și din România. Dedicat carierei didactice, în domeniul 

geotehnicii, fundațiilor și construcțiilor subterane (tuneluri), a parcurs, în 

cadrul Universității Tehnice Gh. Asachi Iași, prin concurs, toate treptele 

academice, devenind din anul 1992 Profesor Universitar, fiind onorat apoi cu 

titlul de Profesor Emerit al UT Iași și cu titlul de Profesor Honoris Causa de 

USAMV București și la Universitatea Bioterra București. 

Activitățile sale didactice s-au desfășurat, în decursul timpului, sub toate 

formele, de la activități practice de îndrumare a cercetărilor în laborator, 

elaborare proiecte de an și de diplomă, conducere disertații și predarea de 

cursuri la formele de licență și masterat. Dr. Ing. din anul 1981, Profesorul 

Anghel Stanciu a devenit în 1996 el însuși conducător de doctorat, și apoi 

tutore post doctoral, formând astfel noi specialiști în domeniul Ingineriei 

Geotehnice. 

Pentru toate etapele didactice a pregătit și elaborat, ca unic autor sau 

coautor, materiale didactice specifice domeniilor de geotehnică, fundații și 

tuneluri, de la Îndrumătoare pentru lucrările de laborator și pentru 

proiectare, până la Cursuri Universitare, utilizate nu numai în Universitatea 

Tehnică din Iași, ci și în alte universități de profil din țară, ca și de inginerii 

practicieni, în activitatea lor. În Universitatea Tehnică Gh. Asachi Iași, cadrul 

didactic Anghel Stanciu a ocupat funcții de răspundere și de conducere de la 

Șef de Catedră, Director de Departament, până la Președinte al Senatului, 

lăsând în urmă realizări remarcabile. 

Experiența sa didactică și-a pus amprenta și pe activitatea civică, fiind 

resimțită de întreaga comunitate academică în perioada în care a fost 

Președinte al Comisiei de Învățământ, Știință, Tineret și Sport a camerei 

Deputaților din Parlamentul României (1996 - 2005). 

Personalitate complexă de formație tehnică, Profesorul Anghel Stanciu  

a desfășurat în paralel, alături de colective de colegi și studenți, o bogată 

activitate de cercetare științifică, teoretică și aplicativă, materializată în 

cadrul unor programe de cercetare pe care le-a condus, prin optimizarea și 

crearea unor echipamente de încercare în laborator și in situ pentru 

identificarea și caracterizarea terenului de fundare, între aceste două 

aparate prototip de concepție originală, aflate în Laboratorul de Geotehnică 

al Facultății de Construcții și Instalații – UT Iași. 

Rezultatele acestor studii și cercetări, validate prin modelări și 

experimente la scară naturală, au fost diseminate în timp, în peste 200 de 

articole și comunicări publicate și prezentate pe plan național și internațional 

la principalele manifestări tehnico-științifice din domeniul Ingineriei 

Geotehnice: Conferințe Naționale, Europene și Mondiale de Geotehnică și 

Fundații. Dar esența tuturor cunoștințelor dobândite în întreaga activitate, 

în dorința de a fi utilă inginerilor constructori în general și specialiștilor 

geotehnicieni în special, a fost acumulată în cărțile monografice publicate 

de Edituri de prestigiu din România. Vor rămâne de referință în literatura 

tehnică cele două tratate de „Fundații” apărute până în prezent, realizate 

alături de colaboratorii săi, lucrări științifice premiate de Academia Română 

(Vol.1 – Fizica și Mecanica Pământurilor) și de Academia Oamenilor de Știință 
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din România (Vol. 2. – Investigarea și Încercarea Terenului de Fundare). 

Practic, prin lucrările sale publicate, Profesorul Anghel Stanciu a sintetizat 

și acoperit întreg domeniul de Geotehnică și Fundații clasic, dar și o 

problematică inginerească modernă, legată de soluții noi pentru structuri de 

sprijin, lucrări de pământ armat, tuneluri și metropolitane. 

În mod firesc, Dr.Ing. Anghel Stanciu activează în Societatea profesională 

de Geotehnică și Fundații din România încă de la înființarea acesteia. 

Membru în structurile de conducere ale acestei societăți, aportul 

Profesorului Stanciu a fost permanent, militând pentru legiferarea profesiei 

de Inginer geotehnician, având un rol decisiv în stabilirea și atestarea în 

cadrul MLPAT  a domeniului fundamental de verificare a proiectelor și de 

expertizare tehnică, Af – „Rezistența și stabilitatea maselor de pământ”. 

Președinte al Filialei Iași a Societății Române de Geotehnică și Fundații 

(SRGF) timp de două mandate (8 ani - conform statutului), implicit 

vicepreședinte al SRGF, a participat și asigurat organizarea Conferințelor 

Naționale de Geotehnică și Fundații de la Iași, Conferința din anul 2012 fiind 

și astăzi un eveniment de referință în activitatea de peste 50 de ani a SRGF. 

Membru de onoare al SRGF și membru al unor societăți profesionale 

naționale și internaționale de profil, membru al Academiei Oamenilor de 

Știință din România, pentru contribuțiile și realizările sale profesionale, 

Profesorul Anghel Stanciu a fost premiat și onorat prin Ordinul Național 

Serviciul Credincios în grad de Cavaler, ca și prin diplome de onoare și de 

excelență de către Instituții academice prestigioase din România. 

Dificil de rezumat în cuvinte o viață de om, inginer, cadru didactic, 

specialist, părinte de familie, militant civic, eforturile acestui om, ajuns 

astăzi în plină forță, la o frumoasă vârstă. Un exemplu viu, plin de voință și 

putere de muncă, de entuziasm și viziune pentru domeniul în care activează 

profesional de cca. 50 de ani, Profesorul Anghel Stanciu nu a precupețit 

eforturile sale, uneori chiar în detrimentul vieții profesionale, pentru a 

dezvolta Școala de Geotehnică și Fundații de la Iași, cinstindu-și înaintașii și 

fiind un formator continuu de specialiști geotehnicieni. 

Cu prilejul aniversării celor șapte decenii de viață, SRGF mulțumește 

Profesorului Anghel Stanciu pentru întreaga sa activitate, pentru 

reprezentativitatea pe care o asigură domeniului de Inginerie Geotehnică din 

România și îi transmite stima și întregul respect al membrilor SRGF. 

Totodată, pentru a fi siguri de continuarea acestor activități creative în 

Geotehnica Românească, SRGF urează Profesorului Anghel Stanciu multă 

putere de muncă și sănătate. 

LA MULȚI ANI cu bucurii alături de cei dragi 

și multe succese! 
 

Prof.univ.dr.ing.  Sanda Manea 

Președinte                      

Societatea Română de Geotehnică și Fundații 

Conf. Univ. Dr. Ing. Ernest Olinic 

Secretar Societatea Română de 

Geotehnică și Fundații SRGF 
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Distinsului Profesor Universitar Emerit Dr.Ing. D.H.C. ANGHEL STANCIU cu 

ocazia împlinirii a 70 de ani 

ă bucur că am prilejul să scriu câteva rânduri la solicitarea unor 
membri din comitetul de organizare, pentru publicare într-un volum 
omagial cu ocazia împlinirii vârstei de 70 de ani de viață și rodnică 

activitate a prof. univ. emerit dr.ing. d.h.c. Anghel Stanciu, profesor universitar 
la disciplinele de Geotehnică și Fundații la Facultatea de Construcții din cadrul 
Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași, actual Președinte al Academiei 
Oamenilor de Știință din România Filiala Iași, vârstă pe care o împlinește în 
data de 15.08.2019, ocazie cu care va fi sărbătorit în luna septembrie 2019. 

Această frumoasă sărbătoare de aniversare la împlinirea a șapte decenii 
de viață este pentru mine și familia mea un prilej în plus de a vă transmite din 
toată inima urările de „La mulți ani”, cu multă sănătate și noi împliniri. 
Totodată, rememorarea evenimentelor prin care ați trecut în lunga luptă pe 
care ați dus-o în viață și mai ales în dorința de a sluji la cotele cele mai înalte 
profesia, mă fac încă odată să vă consider un foarte bun coleg, un model de 
dăruire, un exemplu de neuitat și de urmat. Dascăl și cercetător, prof. univ. 
emerit dr.ing. d.h.c. Anghel Stanciu, pe parcursul îndelungatei și rodnicei 
activității didactice, și-a adus o valoroasă contribuție la formarea a numeroase 
promoții de ingineri în domeniul construcțiilor. Activitatea de cercetare 
științifică a constituit pentru domnia sa o permanentă pasiune și preocupare 
de înalt nivel. 

În paralel cu activitatea didactică și științifică, profesorul univ. emerit 
dr.ing. d.h.c. Anghel Stanciu a desfășurat o activitate remarcabilă pe plan social 
și politic, considerent pentru care a fost ales Deputat în Parlamentul României 
în perioada 1992-2016, unde a îndeplinit importante funcții, contribuind la 
modernizarea învățământului din România. Prin activitatea de cadru didactic 
și de cercetare științifică de la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din 
Iași, Facultatea de Construcții, sărbătoritul de astăzi, prof. univ. emerit dr.ing. 
d.h.c. Anghel Stanciu, a devenit foarte cunoscut și apreciat în țară și 
străinătate. Pe lângă numeroasele articole publicate în reviste de specialitate 
românești și străine, profesorul Anghel Stanciu a elaborat numeroase manuale 
și cărți, venind în sprijinul studenților, masteranzilor, doctoranzilor, inginerilor 
și specialiștilor, îmbogățind literatura de specialitate. Se evidențiază în mod 
deosebit lucrările: „FUNDAȚII - FIZICA ȘI MECANICA PĂMÂTURILOR (2006)”  și 
„STRUCTURI DE SPRIJIN ÎN INGINERIA GEOTEHNICĂ (2018)”.Ambele sunt lucrări 
unicat pentru literatura de specialitate din domeniul geotehnicii și fundațiilor 
din România. Pentru aleasa activitate de instruire în 
domeniul construcțiilor a numeroase promoții, 
locul profesorului univ. emerit dr.ing. d.h.c. Anghel 
Stanciu între geotehnicienii români este 
binemeritat. 

LA MULȚI ANI fericiți , sănătoși și rodnici!!! 
 

Prof.univ. emerit.dr.ing. Marin MARIN 
Universitatea Politehnică Timișoara 
Facultatea de Construcții 
Președinte de Onoare al SRGF Timișoara 
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Un gând și o dorință, 

oarte rar se întâmplă să întâlnești astfel de oameni față de care nu 

ai decât admirație și cuvinte de laudă. Mulți excelează într-o 

anumită direcție și te uimesc fie prin cunoștințele lor în profesie, 

artă sau alte domenii. Alții se evidențiază prin bunătate sau, din păcate, prin 

lipsă de omenie. Dar foarte rar ți-e dat să te întâlnești cu o persoană în care 

se să întrunească cele mai alese însușiri care ar trebui să caracterizeze "omul" 

în adevăratul sens al acestui cuvânt. Un astfel de exemplu rar se găsește în 

persoana domnului prof. Stanciu. 

Ce aș putea să îi transmit unui prieten drag, decât sănătate, sănătate și 

multă fericire alături de familia dragă. Am început evocarea mea într-un mod 

protocolar, dar adevărat din suflet, pentru că cea mai de preț comoară este 

sănătatea fizică și mentală. Cunoscuți și prieteni de peste 40 de ani, prof. 

Stanciu mi-a fost totdeauna un simbol al muncii perseverente, a dorinței de 

a cerceta, de a descoperii, de a crea ceva nou, original. Vasta experiență a 

domnului profesor ne-a fost împărtășită prin cele două volume ale lucrării 

monumentale "FUNDAȚII". Amploarea lucrării m-a făcut să consider ca ar fi 

fost singurul care ar fi putut coordona și un "Manual de Inginerie Geotehnică" 

la care și eu aș fi dorit să particip. Iată, care sunt gândurile mele la împlinirea 

a 70 de ani fericiți ai colegului și consider eu, prieten, prof. Stanciu. 

În continuare îi doresc domnului profesor să fie 

la fel de ager ca și până acum, din toate punctele 

de vedere, să fie animat de aceleași dorințe de a 

descoperii, de a crea și, de ce nu, a elabora și alte 

lucrări la fel de monumentale ca până acum. 

La mulți ani prieten drag, 

Cu stimă 

Prof.univ. emerit dr.ing. Augustin Popa 

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca 

Președinte de onoare al SRGF - filiala Cluj 

vem plăcerea să asistăm cu o deosebită bucurie la această 

aniversare, să felicităm o personalitate marcantă a învățământului 

superior românesc, un adevărat șlefuitor al zecilor de generații. 

Oamenii ca dumneavoastră reprezintă un exemplu 

deosebit pentru inginerii de pretutindeni, prin 

dăruirea și talentul de care ați dat dovadă pe 

parcursul anilor. Vă mulțumim pentru tot ceea ce 

faceți și vă rugăm să primiți sincerele noastre urări. 

La mulți ani! 

Conf.dr.ing.  Vasile Fărcaș 

Universitatea Tehnică  din Cluj-Napoca, 

Facultatea de Construcții 

Președinte al Societății Române de 

Geotehnică și Fundații - Filiala Cluj-Napoca 
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Stimate domnule Profesor Anghel Stanciu, 

u ocazia împlinirii venerabilei vârste de 70 de ani, vă urez multă 

sănătate, fericire, clipe minunate alături de cei dragi, putere de 

muncă și LA MULȚI ANI! 

Fiind un moment aniversar, îmi face plăcere să îmi amintesc că v-am 

cunoscut în anul 2000, cu ocazia Conferinței Naționale de Geotehnică și 

Fundații de la Cluj-Napoca. La acea vreme urcarăți deja treptele carierei 

didactice și erați deja Profesor Universitar. Am avut onoarea și bucuria să vă 

cunosc mult mai bine în anii ce au urmat. 

Am cunoscut Profesorul Anghel Stanciu. Deși nu am avut niciodată ocazia 

să particip la un curs al dumneavoastră, am putut sa descopăr în nenumărate 

rânduri pasiunea dumneavoastră pentru educația inginerească și formarea 

profesională a tinerilor. Ați lăsat generațiilor viitoare cursuri, manuale, cărți 

și îndrumătoare, dintre care primele două volume de Fundații sunt cunoscute 

și recunoscute de orice Inginer Geotehnician din România. Am convingerea 

că vor urma și alte volume la fel de valoroase. Ați creat și colaborat cu un 

colectiv care are toate premisele promovării și continuării muncii începute 

de dumneavoastră. 

Am cunoscut specialistul Anghel Stanciu. Cu ocazia simpozioanelor, 

conferințelor naționale și internaționale, am urmărit prezentările și am citit 

lucrările dumneavoastră. Lucrări complexe, deloc ușor de înțeles în 

profunzimea lor, nu în puține rânduri, au deschis cutia Pandorei în Ingineria 

Geotehnică. Personal, aștept cu mare interes publicațiile științifice în care 

să fie prezentate rezultatele încercărilor de laborator efectuate în 

dispozitivele recent create, care îmbunătățesc simularea stării de eforturi  

și deformații în masivele de pământ, în încercările de determinare a 

rezistenței la compresiune și forfecare. 

Am cunoscut omul Anghel Stanciu. A fost o onoare pentru mine ca în mai 

multe rânduri să descopăr un om cu o cultură extrem de vastă, cu simț al 

umorului, mereu cu povești de viață care să te ajute în luarea unei decizii, 

cu respect față de înaintați, cu iubire pentru familie și cei apropiați. 

Sunt onorat și bucuros să vă transmit acest mesaj aniversar și urările 

mele sincere. 

La mulți ani, domnule Profesor! 

 

Cu respect și considerație, 

Conf. univ. dr.  ing. Ernest – Daniel OLINIC, 

Director Departament de 

Geotehnica și Fundații 

Universitatea Tehnică de 

Construcții București 
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Un „Mulți ani trăiască!” din tot sufletul, 

pentru profesorul și prietenul nostru, 

Anghel Stanciu! 

vem nevoie, mulți ani de acum încolo, de energia și inițiativele 

domniei sale, pentru a continua dedicația și acțiunile soldate cu 

adevărata valoare adăugată la prestigiul academiei oamenilor de 

știință din România, a științei și învățământului românesc. Pozițiile 

importante pe care le-a ocupat și încă le ocupă la nivel național și regional 

în calitate de profesor, om de știință, politician, 

conducător instituțional, reprezintă 

recunoașterea de care se bucură distinsul 

academician, recunoașterea capacității domniei 

sale de a finaliza cu rezultate dintre cele mai 

bune a proiectelor în care s-a implicat, dedicate 

românilor și societății românești. 

Te prețuim, domnule academician! 

 
Prof.univ.dr. Nicolae Dănilă, 

Președintele Secției de Științe Economice, 

Juridice și Sociologice a AOSR 

Președinte Executiv al BCR (1999 - 2007) 

 
„Domnului Președinte, cu drag” 

itlul acestui mini-eseu despre remarcabilul Președinte al AOSR 

- Filiala Iași, prof. univ. dr. ing. Anghel Stanciu, prilejuit de 

împlinirea  „primilor  săi  70  ani  de  vârstă”,  face parte din  

amintirile tinereții care mi-au sugerat această parafrază, plecând de la filmul 

Domnului Profesor, cu drag, în care rolul unui profesor dedicat și devotat școlii 

era interpretat de nu mai puțin celebrul actor, Sidney Poitier, care ajunge până 

la urmă „să îmblânzească” o școală de elevi rebeli. 

Domnul profesor Stanciu, maestru al comunicării și dialogului, prin 

umorul inteligent și spontan, s-a dovedit un bun diplomat „în sferele politice 

înalte”, dar și în întâlnirile noastre din cadrul filialei AOSR Iași, totdeauna 

agreabile. 

Încet-încet, i-am cunoscut performanțele profesionale, universitare, 

didactice și politice. Absolvent al Facultății de Construcții București (Drumuri 

și Poduri), din 1972, obține titlul de doctor în științe (1981), urcă apoi toate 

treptele universitare de la Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” Iași, iar din 

2012 devine Președinte al Senatului Universității de mai sus, afirmându-se în 

cercetarea din domeniul construcțiilor civile și industriale, geotehnică și a 

fundațiilor. Din 1992 este profesor universitar titular la Facultatea de 

Construcții și Instalații, șef de catedră la Geotehnică și Fundații din Institutul 

Politehnic Iași. 
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Domnul Profesor este fondator și președinte al filialei Iași a AOSR, apoi 

membru al Academiei de Științe Agricole și Silvice, în 2008 fiind onorat cu 

înaltul titlul de Doctor Honoris Causa al acestei Academii și cooptat în comisii 

de atestare tehnico-profesională în construcții și rezistența terenurilor 

destinate fundațiilor. Din 1996 este președinte al Comisiei de Învățământ, 

Știință, Tineret și Sport din Camera Deputaților. Domnia sa este autor a 216 

lucrări și publicații din România și din lume, autor a 16 cursuri și manuale, 

conduce 71 de contracte de cercetare științifică, cu 15 proiecte realizate; 

13 cărți publicate cu teme de geologie, tuneluri, geotehnică și fundații. 

Este onorat cu numeroase premii și distincții academice, cu ordine 

naționale în grad de cavaler pentru merite profesionale și de cercetare, dar 

și pentru modernizarea și reforma în învățământ. În 2004 este laureat al unor 

distincții pentru merite deosebite în activitatea parlamentară, fiind implicat 

încă din 1992 în activitatea legislativă, prin 141 de propuneri legislative, din 

care 45 adoptate, 227 luări de cuvânt în plen, 39 declarații politice, 48 

interpelări, coautor la două moțiuni de cenzură, ca deputat de Iași; a 

participat la mai multe congrese și conferințe naționale și internaționale, a 

realizat cărți tehnice, monografii și cursuri pentru studenți. 

Ca ecologist, co-fondator al Mișcării Ecologiste din Bucovina (în 1989) și 

parlamentar postdecembrist ales prin vot secret și în delegația permanentă 

a Parlamentului României pe lângă Adunarea Parlamentară de la Strassbourg 

(1990-1992), am tipărit recent volumul Înainte să fie prea târziu (452 p.),  

ca un avertisment la adresa poluării excesive și a degradării mediului natural 

planetar, și am promis (în gând) acest volum și domnului profesor Anghel 

Stanciu, la care mai adaug comunicarea mea la Congresul Mondial al 

Eminescologilor, care a avut loc la Chișinău pe 1-2 septembrie 2019, cu titlul 

Eminescu și India; mai adaug și o poezie despre vârste, cu titlul Ce școală 

înaltă-i bătrânețea, deși nu se referă la Domnia Sa, și nici la mine. Vorbind 

despre vârste, o caricatură primită cândva de la un mare grafician german, 

pacient de-al meu din vremea când lucram la Mangalia Nord pentru pacienți 

străini, se referă la terapia complexă a bătrâneții cu Gerovital. Am 

convingerea că domnul profesor Stanciu va agrea aceste glume, ca om de 

mare spirit, dar va accepta și descrierea perspectivelor eco-planetare 

sumbre, când în mări și oceane vom găsi mai multe materiale plastice decât 

pești. 

Știu cât de greu i-a fost și încă îi mai este să apere interesele AOSR de 

cei nechemați să-și dea cu părerea, așa cum detractori au fost și încă mai 

sunt și la adresa Marelui Eminescu. La Chișinău am primit din partea doamnei 

Maria Grapini, europarlamentar, un volum cu titlul Ești ce lași în urmă, iar 

domnul prof. Stanciu are astăzi și va lăsa multe realizări și posterității. 

Pentru că vorbeam de Eminescu și despre anii care trec, devin oarecum 

nostalgic, inserând doar un vers din poezia Trecut-au anii, scrisă în 1883: 

Trecut-au anii ca nori lungi pe șesuri 

Și niciodată n-or să vină iară. 

Dar aceleași sentimente mă îndeamnă să-i scriu domnului președinte 

Stanciu, pe care îl stimăm atât de mult, și alte câteva versuri ale unui mare 

medic și mare poet, Vasile Voiculescu (1884-1963): 
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Mereu cerșim vieții, ani mulți așa-n neștire, 

Ne plângem de piericiunea noastră 

Și încă nu înțelegem că fără de iubire 

Se vestejește timpu-n noi, ca floarea-n glastră. 

Mi-am permis aceste „mărunțișuri” în calitatea ce o am de medic, încă 

din 1961, doctor în științe medicale, membru al Societății Medicilor Scriitori 

și publiciști din România, dar și al Societății Scriitorilor din Bucovina. 

Voi încheia acest eseu la fel cum l-am început, tot cu o parafrază- 

coincidență: „Domnule Profesor Anghel Stanciu, fie ca și mai departe acel 

angelus care v-a ocrotit în acele zile de cumpănă între cele două tărâmuri, 

să vă ocrotească mereu”. 
 

dr. Ioan Iețcu 

membru al AOSR - filiala Iași 

P.S.: Acceptați,  vă  rog,  și  urarea prietenească 

„Mulți ani vieții, dar... și multă viață anilor ce vor 

veni” (dacă este să traducem deviza geriatriei și 

gerontologiei românești – cetire de la dna Ana Aslan, 

pe care am întâlnit-o la Mangalia Nord) 

 
UN OM, UN SPIRIT 

Prof.univ.em.dhc.dr.ing. Anghel STANCIU 

 
unt oameni și fapte de care gândul ne este atât de plin, încât atunci 

când ajungem să vorbim despre ele, cuvintele se arată sărace. Mă 

tot gândesc și încerc să găsesc cuvintele potrivite pe care le-aș 

putea adresa domnului Profesor Anghel Stanciu, la ceas aniversar. 

Parafrazându-l pe Ștefan cel Mare din „Apus de Soare”, aș putea spune: 

sunt 70 de ani, mulți și puțini, de când a venit pe lume cel care este astăzi 

profesorul Anghel Stanciu. 

Vă rog să-mi permiteți să încep invocându-l pe Mahatma Ghandi: 

„Întâi te vor ignora/ apoi vor râde de tine/ apoi vor lupta împotriva 

ta/ apoi vei învinge!” 

De-a lungul vieții, ați avut parte de toate acestea. Dumneavoastră ați 

izbândit. Ați învins din dragoste și pasiune. Dragostea pentru profesie și 

familie, pentru colegi și studenți. Pasiunea pentru știință. 

Am colaborat cu domnul Prof.univ.em.dhc.dr.ing. Anghel Stanciu în 

mandatul 2012-2016, domnia sa în calitate de Președinte al Senatului TUIASI. 

Am construit o instituție nouă în peisajul academic, Senatul Universității 

Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași, structură complet diferită, în raport cu 

cea veche. Vocația de constructor, determinarea, diplomația, experiența, 

credința în valorile școlii ne-au ajutat să depășim dificultățile inerente 

apărute în această activitate. Nu odată am avut opinii diferite, dar prin ținta 

propusă, bună-credință, dialog și argumentare am ajuns întotdeauna la 

consens. 
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Principalele valori asumate de Profesorul Anghel Stanciu au fost 

responsabilitatea, determinarea, dăruirea, sacrificiul, dragostea și 

înțelegerea profundă a valorilor umane. Înainte de toate, Profesorul Anghel 

Stanciu este inginer, profesie pe care o iubește și o promovează cu mândrie. 

Profesie care se bazează pe deducție, analiză, sinteză și comunicarea 

adecvată, pe coerență și logică. Studiile inginerești îți formează gândirea, 

te învață să găsești conexiuni, să înveți structurat, argumentat și să poți 

deduce o informație din altă informație fără a fi nevoie să o memorezi, te 

împing la limită și te forțează să găsești soluții chiar și acolo unde acestea 

nu par a fi. Pentru că inginerul lucrează cu legile matematicii, fizicii și 

chimiei, legi pe care nu pot să le schimbe parlamentele pământene, oricât 

ar vrea. 

Aceasta i-a marcat toată viața și i-a dat credibilitate, tărie, siguranță și 

stabilitate. Sigur că n-au fost toate drumurile perfecte. Au fost și drumuri 

desfundate, denivelări, tuneluri și viaducte și drumuri închise. 

Dar ați înțeles și promovat, de la bun început, educația constantă, 

perseverentă, continuă, care lasă urme adânci, de mare semnificație în 

comportamentul propriu, a celor din jur și a descendenților. Care a fost 

trăsătura comportamentală, reperul major care v-a definit traiectoria în 

lume? 

Și aici trebuie să fac apel la istorie. Într-una dintre numeroasele dispute 

dintre Nicolae Iorga și Ionel Brătianu, marele istoric i se adresează prim- 

ministrului: 

Ce pot eu învăța de la un inginer constructor? Iar marele constructor 

de țară îi răspunde: Măsura! Măsura domnule profesor! 

Aș îndrăzni să spun că această trăsătură v-a definit, alături de modelul 

personal, ca întruchipare concretă a regulii. La acestea se adaugă cultura 

sufletului bun, care e dincolo de acel pragmatic și imediat „ai carte, ai parte”. 

Aceasta rezultă din educația profundă; acolo unde înveți să spui „mulțumesc”, 

„vă rog” și „mă scuzați”, acolo unde înveți să iubești oamenii pentru ceea ce 

sunt, nu pentru ce poți obține de la ei și înveți să tratezi oamenii așa cum ai 

vrea și tu să fii tratat. 

Dincolo de cunoștințele profesionale, pe care nu am calitatea să le 

evaluez, Profesorul Anghel Stanciu este un spirit umanist, posesorul unei 

culturi generale impresionante, o adevărată enciclopedie. Literatura, artele, 

lucrările filosofice și economice, studiile politice, sunt domenii pe care le 

abordează cu aplomb și competență. Acest fapt a contribuit și la afirmarea 

spiritului civic al profesorului. Contribuția la asanarea discursului public, la 

scoaterea la lumină a unor teme majore pentru spațiul public românesc, mai 

ales pentru domeniul educației, precum și implicarea în viața cetății, 

reprezintă un câștig pentru echilibru și progres. În ceața care a învăluit 

dezbaterea publică, vocea și contribuția dumneavoastră au adus și aduc mult 

mai multă claritate. Toți suntem sensibili la acest tip de referințe. Cu condiția 

manifestării lor discrete, dar permanente. 

În ordinea divină a existenței, natura ne explică în tăcere secretele sale. 

Și una dintre marile, dar atât de simple dezvăluiri ale naturii, ne îmbie să 

înțelegem că vine o vreme a fiecărui lucru: clipa bobocului, a florii, 
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a fructului... O vreme a exprimării tale depline și o vreme a înțelepciunii. 

Toate lucrurile se întâmplă la vremea lor. Și, dacă vom putea înțelege aceasta, 

mintea noastră va fi mai liniștită, mai îngăduitoare, mai caldă, mai 

concentrată și mai puternic focalizată în prezent. Profesorul Anghel Stanciu 

a înțeles. Chiar dacă nu putem trăi mereu pe culmi, nu înseamnă că trebuie 

să le întoarcem spatele și să ne bălăcim în noroi. 

Dumneavoastră nu ați întors niciodată spatele. Onoarea și demnitatea v- 

au permis să fiți deasupra vremurilor. Dumneavoastră ați construit mereu. Ați 

fost permanent om al școlii. V-ați împlinit misiunea de educator, ați mobilizat 

spiritul studenților, le-ați stârnit curiozitatea și entuziasmul, ați declanșat 

dorința de competiție, de performanță și 

afirmare. 

La mulți ani! 

Bunul Dumnezeu să vă ajute, să vă dea 

sănătate pentru a putea construi, mai ales 

caractere! 
 

Conf.univ.dr.ing. Eugen HOROBA 

Vicepreședinte al Senatului Universității 

Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași, 

2012-2016 

 
a om de știință și personalitate 

marcantă a învățământului superior 

hidrotehnic, vă dorim multă sănătate 

și viață lungă. Personalitatea dumneavoastră și- 

a pus amprenta și asupra colectivului cu care 

lucrați, cu oameni la fel de exigenți, așa cum 

i-ați educat”. 

 
Prof. univ. dr. ing. Florian Stătescu, 

Decan Facultatea de Hidrotehnică, 

Geodezie și Ingineria Mediului 

Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” din Iași 

D-lui prof.univ.emerit dr.ing. Anghel Stanciu, 

cu ocazia împlinirii vârstei de 70 de ani 

l cunosc pe dl. profesor Anghel Stanciu de peste 25 de ani, de la un 

Simpozion Tehnic în domeniul lucrărilor de fundare, care a avut loc la 

Constanța. 

Absolvent al Institutului de Construcții din București, Dl. prof. Anghel 

Stanciu și-a desfășurat activitatea în cadrul Universității Tehnice „Gheorghe 

Asachi” din lași în domeniul geotehnicii fundațiilor și a tunelurilor. Această 

activitate a fost recunoscută pe plan intern și internațional devenind profesor 

universitar, conducător de doctorat, Doctor Honoris Causa la diferite 
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universități, profesor emerit, membru al unor Comisii Tehnice și membru al 

Academiei Oamenilor de Știință din România și Președinte al filialei lași etc. 

A publicat 16 cărți tehnice cu o valoare deosebită, peste 220 lucrări 

științifice, a participat la numeroase proiecte și contracte de cercetare 

precum și la Congrese și Conferințe de specialitate, atât interne, cât și 

externe. Pentru activitatea desfășurată, a primit numeroase premii. Urmare 

a preocupărilor sale privind sistemul educațional din România, a fost ales 

timp de șase mandate ca Deputat în Parlamentul României și Președinte al 

Comisiei de învățământ, știință, tineret și sport. Astfel, s-a putut beneficia 

de experiența domniei sale într-un domeniu deosebit de complex. 

În acest moment de bilanț, îi urez d-lui prof.univ.dr.ing. Anghel Stanciu 

putere de muncă și sănătate pentru a putea 

transmite în continuare colaboratorilor energia 

necesară desfășurării activităților tehnice, 

precum și un călduros LA MULȚI ANI! 
 

Cu stimă, 

Prof.univ.dr.ing.  Romeo Ciortan 

Membru Corespondent al Academiei de Științe 

Tehnice  din România 

Motto: 
„Câți oameni sunt într-un singur om? Tot atâția câte stele sunt 

cuprinse într-o picătură de rouă sub cerul cel limpede al nopții” 

Mihai Eminescu, „Sărmanul Dionis” 

 
unt onorat de invitația doamnei Prof. univ.dr.ing. Mariana Gavrilescu, 

de a participa la această meditație de apreciere și mulțumire la 

împlinirea frumoasei vârste de 70 de ani a domnului profesor Anghel 

Stanciu. Cuprins de emoție și bucurie, în același timp, voi încerca să-mi aștern 

gândurile mele privind prestigioasa activitate a domnului profesor Anghel 

Stanciu. 

Am avut ocazia să fiu în preajma domnului profesor Anghel Stanciu 

datorită momentelor grele prin care am trecut cu ceva ani în urmă și am 

apreciat la domnia sa spiritul de echipă, modestia, care ascunde întotdeauna 

mari valori, calitățile manageriale remarcabile și dorința de a ajuta. 

Instituțional a fost singurul profesor, cu poziție decizională, căruia puteam 

să-i vorbesc și la care am găsit înțelegerea necesară. 

Cadru didactic remarcabil, domnul profesor Anghel Stanciu a reușit să 

pună accentul în special pe comunicare, pe dezvoltarea relațiilor interumane, 

a toleranței și respectului față de semeni. Nu pot să nu menționez că dascălul 

Anghel Stanciu a asigurat formarea multor generații de specialiști, iar 

calitățile domniei sale sunt în strânsă legătură cu specificul și complexitatea 

muncii depuse de-a lungul anilor. Pregătirea și experiența managerială 

îndelungată a domnului profesor Anghel Stanciu reprezintă capacitatea 

personală și specifică a domniei sale de a concepe, proiecta, organiza și 

conduce cu competență și eficiență diferite activități în care este implicat. 
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În tot ceea ce a făcut, a fost călăuzit de modestie, fermitate, răbdare, 

optimism și stăpânire de sine fiind permanent conștient de misiunea și 

responsabilitățile pe care le-a avut, dăruindu-se în totalitate asupra muncii 

și dezvoltării. Conștiința responsabilității și a misiunii sunt în strânsă legătură 

cu atașamentul domniei sale față de valorile culturale, naționale și universale. 

Dovedind o aptitudine empatică remarcabilă, domnul profesor Anghel Stanciu 

are capacitatea de a privi toate influențele prin prisma celor cărora li se 

adresează și de a prevedea, nu numai eventualele dificultăți, dar și posibilele 

rezultate. La aceste momente aniversare, îi adresez domnului profesor 

Anghel Stanciu cele mai calde urări de sănătate, realizări pe plan profesional 

și instituțional, succese alături de colectivul pe care îl coordonează și fericire 

alături de familie și de cei dragi. 

La Mulți Ani! 

Prof.univ.dr.ing.ec. 

Dumitru NEDELCU 

Universitatea Tehnică 

„Gheorghe Asachi” din Iași 

Facultatea de Construcții de Mașini și 

Management Industrial 

 
oleg, șef, subaltern, colaborator, dl. prof.univ.emerit dhc.dr.ing. 

Anghel Stanciu este o personalitate de seamă a Universității 

Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași, profesor marcant al Facultății 

de Construcții și Instalații din Iași, specialist de 

renume al domeniului Geotehnică și Fundații, 

orator desăvârșit. 

Sunt onorat să pot transmite d-lui 

prof.univ.emerit dhc.dr.ing. Anghel Stanciu 

aceste gânduri și să îi urez „La mulți ani sănătoși 

și plini de realizări!”, acum, la ceas aniversar. 

 
Cu stimă, 

Prof.univ.dr.ing. Vasile BOBOC 

Prodecan al Facultății de Construcți Iași 

 
a împlinirea și aniversarea a 70 ani de viață, cu deosebită plăcere 

și considerație, îi doresc colegului, D-lui prof. univ. emerit, dhc. dr. 

ing. Anghel STANCIU, un călduros și din suflet „La mulți ani!”. 

Anul în care, ca absolvent al Facultății Căi de Ferate, Drumuri și Poduri 

din cadrul Institutului de Construcții București, promoția 1972, ing. Anghel 

STANCIU optează pentru orașul celor șapte coline, Iași, marchează începutul 

unei activități universitate și de colaborare profesională pe care am 

desfășurat-o în cadrul aceluiași departament și grup de discipline. În anii ce 

s-au scurs, tânărul absolvent, ambițios, cu personalitate, dornic de afirmare, 

dedicat profesiei și familiei, la această zi aniversară, este de apreciat printr-

o frumoasă evoluție și deosebite realizări pe plan social și profesional. 

Calitățile și puterea de muncă motivează implicarea colegului în diverse 
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activități, cea universitară fiind componenta de suflet a profesorului și 

specialistului, prin aportul adus în formarea a 

numeroase generații de ingineri constructori și 

contribuțiile în domeniul ingineriei geotehnice și 

fundațiilor. Doresc să-l felicit și să se bucure ani mulți 

de sănătate, familie, aprecierea comunității academice, 

a foștilor studenți, doctoranzi și colegilor de 

departament. 

Prof. univ. emerit, dr.  ing. Vasile MUȘAT 

Facultatea de Construcții - Iași 

Un model de urmat pentru breasla 

constructorilor 

untem încântați și ne folosim de acest prilej pentru a transmite cele 

mai alese gânduri de prețuire și respect d-lui președinte al Filialei 

Iași a Academiei Oamenilor de Știință din România, prof. emerit dhc 

prof.dr. ing. Anghel Stanciu, la aniversarea a șapte decenii de viață. 

Activitatea și preocupările d-sale în domeniul atât de vast al geotehnicii 

au devenit un izvor perpetuu de informație pentru noi, cei din practica 

nemijlocită a construcțiilor de drumuri și poduri, astfel că orice ocazie care 

ni-l aduce în mijlocul nostru ne bucură și ne onorează. 

Ne bucurăm în continuare de colaborarea continuă și suntem mândri să 

beneficiem de participarea activă a d-sale la manifestările noastre, cu 

prezentări atât de apreciate și de savurate de către participanți. Ținem 

totodată să-l asigurăm pe distinsul prof.dr.ing. Anghel Stanciu că opera și 

contribuțiile sale din geotehnică sunt referințe în activitatea noastră curentă. 

Mai mult, ori de câte ori întâmpinăm o dilemă de natură tehnică, nu ezităm 

în a-l contacta, deoarece suntem încrezători că obținem cel mai bun răspuns. 

Se cuvine să remarcăm că prof.dr. ing. Anghel Stanciu este un model de 

urmat, întreaga sa carieră bazându-se pe muncă asiduă, cercetare continuă 

și nici în prezent nu precupețește niciun efort în a se dedica cercetării 

științifice de înalt nivel. Stau mărturie volumele publicate în ultimii ani, 

peste 1600 de pagini de informație deosebit de valoroasă, precum și trei 

brevete de invenții aflate în diferite stadii de 

omologare. 

La împlinirea a 70 de ani de viață, ne 

exprimăm dorința de a-l avea în mijlocul nostru 

multă vreme de azi înainte, iar spiritul 

efervescent și puterea creatoare să reprezinte 

pe mai departe călăuza generațiilor viitoare de 

specialiști în construcții. 

 
Ing. Ovidiu Mugurel LAICU, 

Director General Regional al DRDP Iași 
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estea împlinirii unei minunate vârste a domnului academician 

Prof.univ.em.dhc.dr.ing. Anghel STANCIU mi-a trezit o serie de 

amintiri personale legate de colaborarea cu domnia sa, o perioadă 

respectabilă de timp. 

Am rememorat cu nostalgie o primă întâlnire, cu impact colegial, cu 

tânărul asistent, sigur pe sine, puțin încrezut, care a ținut să-mi precizeze 

faptul că din acel moment s-a eliberat ultimul loc, deținut de domnia sa în 

cadrul colectivului disciplinelor de Geologie, Geotehnică și Fundații și poate 

fi ocupat de noul venit. Acel tânăr asistent a devenit astăzi prin muncă, 

perseverență si seriozitate un cadru didactic unic, un specialist de marcă, 

un cercetător neobosit, un formator de specialiști și caractere în domeniul 

Ingineriei Geotehnice. 

Domnul prof.univ.em.dhc.dr.ing. Anghel STANCIU reprezintă acel 

specialist care prin scrierile sale și activitatea neobosită și-a pus amprenta 

nemuritoare în cadrul Școlii Geotehnice din Facultatea de Construcții și 

Instalații a Universității Tehnice „Gh. Asachi” din 

Iași. 

La mulți ani, stimate Domnule Profesor, 

distinsă personalitate în domeniul Ingineriei 

Geotehnice din Romania! 

 
Conf. Univ. Dr. Ing. Ana NICUȚĂ, 

Director Departament Căi de Comunicații și 

Fundații, Perioada 2012 - 2018, 

Facultatea de Construcții și Instalații, 

Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” din Iași 

 
 
 
 

 
l. prof. univ. emerit dhc. dr .ing. Anghel Stanciu este pentru mine 

modelul de profesor universitar, așa cum mi-aș fi dorit să devin 

încă de pe băncile facultății. 

Domnul profesor Anghel Stanciu este un creator de școală academică, 

un mentor, de la care ai tot timpul ce învăța, și la care 

te gândești mult timp la ce ți-a spus. 

Am simțit atunci, și simt și acum, că atunci când 

vorbește cu tine, vorbește pentru tine. Acum când mai 

am câțiva ani și-mi închei și eu cariera de inginer 

constructor și proiectant de poduri, constat că acesta 

este modelul de profesor care aș fi dorit să devin. 

 
Prof. univ. dr. ing. 

Cristian-Claudiu COMISU 

Director Departament Căi de comunicații și fundații 
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olaborarea cu dl prof. dr. ing. Anghel Stanciu datează din anul 

2004, când am susținut examenul de admitere la doctorat, 

începând astfel un drum lung, dar frumos, pe care l-am parcurs 

împreună până la conceperea finală, redactarea și susținerea publică a tezei 

de doctorat intitulată „Contribuții privind inventarierea, monitorizarea și 

reabilitarea versanților”. Coordonarea doctoratului a avut o caracteristică 

de mentorat în ceea ce privește interacțiunea umană de o înaltă ținută cu dl 

profesor și în același timp o fațetă științifică conturată atent, minuțios și cu 

o deosebită atenție la detalii. Consider că întâlnirea excepțională cu dl 

profesor Stanciu, deopotrivă ca personalitate 

academică, de un profesionalism aparte, dar 

și ca un deosebit om, ce are în permanență un 

gând bun și un cuvânt atent cântărit, a 

reprezentat cu siguranță, pentru mulți 

studenți doctoranzi sau colegi, un eveniment 

notabil, așa cum a fost și pentru mine. În 

încheiere, transmit domnului profesor Dr. 

Anghel Stanciu cele mai alese aprecieri și urări 

de sănătate și liniște sufletească. 

 
dr.  ing. Jenel COPILĂU 

Profesor asociat USAMV București- 

Filiala Slatina 
 

espre domnul prof.univ.emerit dch.dr.ing. Anghel Stanciu se pot 

spune multe. În ceea ce mă privește, colaborarea mea cu domnul  

profesor a început în anul 2006 când am început studiile doctorale, 

iar mai apoi, sub atenta supraveghere a domnului profesor mi-am început 

cariera didactică în cadrul Facultății de Construcții și Instalații din Iași. Domnul 

profesor este o personalitate foarte complexă, având o minte “strălucită”, 

oricând putându-ți spune pagina dintr-o carte din vasta bibliotecă a dumnealui, 

în care să poți găsi o informație necesară în rezolvarea unei probleme. 

Ca și mentor, domnul profesor poate părea câteodată “dur”, această 

duritate cred ca reiese din dorința ca tot ce rezultă din colaborarea cu 

dumnealui trebuie să fie perfect, fiind foarte atent la 

micile detalii, detalii care fac diferența, după cum ar 

spune domnul profesor. 

Această atenție la detalii cred ca ne-a insuflat-o 

tuturor celor care am avut onoarea să lucrăm la 

diferitele proiecte didactice sau de cercetare. La 

împlinirea a 70 de ani, domnului profesor i se potrivește 

o frază spusă de primul președinte al Turciei, Mustafa 

Kemal Ataturk, și anume că „un profesor bun este ca o 

lumânare – se consumă pentru a lumina calea altora”. 

 
Șef lucr.dr.ing.  Mircea ANICULĂESI 

Facultatea de Construcții - Iași 



192  

V 

C 

Stimate domnule prof.univ.emerit dch.dr.ing. 

Anghel Stanciu, 

ă mulțumesc pentru că mi-ați oferit ocazia să colaborăm trei ani 

pe perioada studiilor doctorale, ani în care, cu ajutorul 

dumneavoastră, a profesorilor de la Catedra de Geotehnică și 

Fundații, precum și a colegilor de doctorat, am avut șansa să-mi perfecționez 

cunoștințele acumulate în anii de facultate și să pornesc pe un drum nou, 

cel al Ingineriei Geotehnice. 

Această experiență unică trăită pe perioada celor trei ani de doctorat a 

fost diferită față de orice învățasem până atunci și a influențat foarte mult 

dezvoltarea mea profesională, ca specialist în domeniul geotehnicii și 

fundațiilor, dar și cea personală. Am experimentat un alt mod de învățare, 

bazat mai mult pe verificarea aplicațiilor teoretice prin practică, marcând o 

influență deosebită asupra modului în care mă raportez la profesia mea și, 

nu în ultimul rând, la oamenii cu care lucrez. Pe drumul formării mele 

profesionale am avut alături un om minunat și înțelegător, care m-a învățat 

și mi-a dat sfaturi, ce pe viitor au cântărit foarte mult. Acesta este profesorul 

care, prin perfecționismul, dăruirea și harul didactic, m-a ajutat să-mi iau 

viața în propriile mâini, o viață construită în urma alegerilor mele 

fundamentate pe sfaturile lui, căci în trei ani de zile 

mi-a fost alături mai mult ca propriii părinți. Fiecare 

dintre noi păstrăm amintirea unui dascăl căruia îi 

spunem cu toată recunoștința „mulțumesc” pentru 

lecțiile de demnitate, corectitudine și 

responsabilitate. În încheiere, îmi exprim încă o 

dată mulțumirea pentru pregătirea ca specialist,  

iar cu ocazia împlinirii frumoasei vârste de 70 de ani 

îi urez domnului profesor multă sănătate și să nu 

uite că el este cel care mi-a predat lecția vieții. 

 
Dr. ing. 

Adrian Traian ILIESI 

 
a prime gânduri privind colaborarea cu domnul profesor Stanciu 

vin mulțumirile. Voiesc să îi prezint recunoștința pentru ghidarea 

în ingineria geotehnică avansată și formarea pe linie profesională, 

dar și pentru umorul, înțelegerea și sfaturile din momentele de îndoială și 

elucidarea anumitor confuzii. În aceeași notă, țin să îi aduc mulțumiri și 

pentru provocările lansate de domnia sa, provocări care m-au format ca adult 

și m-au întărit. Colaborarea cu domnul profesor poate părea copleșitoare. 

De fapt, este! Un om care caută să se perfecționeze în mod constant nu poate 

să nu aștepte același lucru de la colaboratorii săi. Un om care citește mereu 

se așteaptă ca echipa să facă același lucru. Un om care trece peste oboseală 

pentru a scrie, dorește ca discipolii să procedeze la fel. E de înțeles. Eu văd 

o colaborare ca fiind acea legătură între doi sau mai mulți oameni care 
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se respectă și care oferă, prin atitudine, fapte și discurs, siguranța că depun 

toate eforturile pentru ca acțiunea comună să aibă un final de succes. 

Acum, după 5 ani de la susținerea tezei de doctorat sub îndrumarea 

domnului profesor, mă bucur să am ocazia să scriu 

aceste cuvinte: A fost o colaborare tare frumoasă, 

cu bune și cu grele, cu râsete sau nu. De aceea, la 

aniversarea acestei frumoase vârste nu pot să vă 

doresc, domnule profesor, decât să fiți sănătos, 

deoarece ideile și pofta de lucru le aveți! 

 
Cu alese sentimente de apreciere, 

dr.ing. Anca HOTINEANU, 

DRDP Iași 

eotehnică, Fundații, Tuneluri, Geosintetice sunt cuvintele de care 

se leagă activitatea mea de zi cu zi și o parte din „vina” pentru 

aceasta o are dl.prof.univ.emerit dch.dr.ing. Anghel Stanciu, care 

a fost profesorul cursului de Geotehnică, în anul 2001. Ulterior, a urmat, tot 

cu dumnealui, cursul de Tuneluri și Metropolitane, iar apoi orele la cursurile 

aprofundate în domeniul Ingineriei Geotehnice. Toate acestea m-au făcut să 

îndrăgesc domeniul Ingineriei Geotehnice, iar în anul 2004 am avut onoarea 

să încep studiile doctorale sub îndrumarea dl.prof.univ.emerit dch.dr.ing. 

Anghel Stanciu. 

Dl.prof.univ.emerit dch.dr.ing. Anghel Stanciu este un profesor sever, dar 

drept. Un profesor de la care ai tot timpul ce învăța, cu o memorie 

impecabilă și cu un bagaj de cunoștințe imens, din toate domeniile ingineriei. 

Un profesor care te ajută să îți răspunzi la întrebări, nu neapărat spunându-i- 

ți direct răspunsul. Un profesor care m-a îndrumat și de la care am învățat să 

învăț, să descopăr și să duc la bun sfârșit. Un profesor care m-a învățat că nu 

totul e ușor în viață și că trebuie să muncești ca să obții ceea ce îți dorești. 

Mulțumesc d-lui prof.univ.emerit dch.dr.ing. Anghel Stanciu pentru că a 

crezut în mine în momentul în care a acceptat să fie conducătorului meu de 

doctorat și nu și-a pierdut încrederea că voi putea duce la bun sfârșit ceea 

ce am pornit împreună, pentru că mi-a 

permis să continui studiile dumnealui în 

domeniul pământului armat și pentru 

îndrumarea în parcurgerea pașilor care 

m-au condus la finalizarea tezei de 

doctorat. 

Se spune că „The best teachers are 

those who tell you where to look but 

don’t tell you what to see” (Alexandra A. 

Trefnor). Perfect adevărat! 

 
Șef lucr.dr.ing.  Oana Elena COLȚ 

(DONCIU) 

Facultatea de Construcții Iași 
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red că puțini au ocazia să colaboreze cu oameni ca domnul profesor 

Anghel Stanciu, un expert veritabil în ale geotehnicii. Am avut 

onoarea să lucrez alături de dumnealui timp de trei ani, timp în 

care mi-a fost coordonator și mentor. Nu numai că domnul profesor este un 

perfecționist în ale discursului și scrierii, dar rămâne în mod constant ancorat 

într-ale laboratorului, venind cu idei inovatoare. 

Abilitățile domniei sale de a coordona mai multe proiecte concomitent 

sunt impresionante, reușind să ghideze o echipă de oameni pentru ca acestea 

să devină reușite. 

Domnul profesor nu este numai un mentor, este un „antrenor” de viață, 

având o vastă experiență (a domniei sale, dar și a mentorilor și 

colaboratorilor săi) personală și 

profesională, devenind un model demn de 

urmat, deoarece își ajută discipolii să 

ajungă la destinația prestabilită mai 

repede și mai înțelepți. 

A fost o onoare să colaborez cu 

domnul profesor, un drum mai greu, dar 

la capătul căreia eu am ajuns mai bun, 

mai curajos. La mulți ani, Excelență! 

 
Cu deosebită considerație, 

dr. ing. Ștefan CIOARĂ 
 
 
 

xperiența doctoratului a însemnat, în primul rând, integrarea într-o 

echipă de tineri coagulată în jurul personalității căruia îi suntem nu 

doar contemporani ci și discipoli, Anghel Stanciu. 

Încă de la începutul stagiului de pregătire și elaborare a tezei de doctorat, 

domnul profesor Anghel Stanciu și-a adus contribuția la formarea mea, 

împărtășindu-mi din bogata experiență profesională și personală, și investind 

timp și răbdare pentru a mă face să înțeleg mai bine principiile științifice din 

ingineria geotehnică. 

Îi datorez mulțumiri și recunoștință 

pentru încrederea pe care mi-a acordat-o 

prin acceptarea mea ca doctorand și 

îndrumarea permanentă, atât în realizarea 

tezei de doctorat, cât și în dezvoltarea mea 

ca tânăr cercetător, permițându-mi astfel 

deschiderea spre cariera universitară. La 

aniversarea a 70 de ani, domnule profesor, 

vă transmit cele mai sincere urări de „La 

mulți și fericiți ani!”. 

 
Asist. dr.ing.  Bejan FLORIN 

Facultatea de Construcții Iași 
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ă simt onorată să pot exprima câteva cuvinte despre colaborarea 

cu domnul prof. univ. emerit dhc. dr. ing. Anghel Stanciu din timpul 

activității de cercetare doctorală desfășurată în perioada oct. 2013 

– oct. 2016, sub îndrumarea căruia am elaborat teza de doctorat intitulată 

„Studiul comportamentului pământurilor, supuse la solicitări dinamice, necesar 

stabilirii răspunsului seismic al unui amplasament”. Pe parcursul celor trei ani 

de cercetare doctorală, domnia sa, prin 

sprijinul acordat și prin atenta îndrumare în 

toate demersurile mele științifice, m-a ajutat 

să fac pași importanți într-un domeniu de 

cercetare complex și vast precum Dinamica 

pământurilor. Aș caracteriza colaborarea cu 

domnul profesor ca fiind o adevărată 

provocare din punct de vedere științific care 

a avut un impact deosebit de important 

asupra formării mele pe linie profesională. 

 
Cu stimă și recunoștință, 

dr. ing. Alexandra Alisa GĂINĂ 

 
 
 
 

 
omnul prof. univ. emerit dhc. dr. ing. Anghel Stanciu mi-a fost 

conducător la elaborarea tezei de doctorat, în perioada octombrie 

2014 ÷ octombrie 2017. Teza de doctorat este intitulată „Noi abordări 

privind studiul compresibilității pământurilor ca teren de fundare”. În cadrul 

cercetării s-a vizat studiul determinării parametrilor mecanici specifici 

pământurilor, încercate la compresiune axial simetrică, prin utilizarea unui 

dispozitiv de concepție originală, realizat de domnia sa. Pe parcursul perioadei 

de 3 ani a studiilor doctorale, și în mod special în ultimul an, am „văzut” în 

domnia sa un entuziasm extraordinar și o dorință puternică pentru dezvoltarea 

unor noi echipamente, tehnici și procedee 

inovative menite să găsească răspunsul la unele 

din cele mai complexe și greu de înțeles 

fenomene ale Mecanicii Pământurilor. Am 

plăcerea de a spune că sunt onorat de prilejul 

avut de a face cercetare alături de domnul 

profesor, utilizând un echipament nemaiîntâlnit 

conceput pornind de la o idee pe care o consider 

excepțională. 

Cu recunoștință, 
 

dr. ing. Andrei ILAȘ 
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LA A 65-A ANIVERSARE 

MAI ÎNCET CU „PIANUL“ PE SCĂRI 

1
9
6
 



Re܈edin܊a Patriarhală  - 02 iulie 2015  

„NIHIL SINE DEO“ 
 

 

Acordarea diplomei și medaliei „Sf. Ioan Gură de Aur“ 
de către Patriarhul Daniel 

1
9
7
 

Reședința Patriarhală – 02 iulie 2015 



198 
 

 

 



199 
 

 

 
 

Muntele Athos, 5-8mai 2011 



 

Familia Stanciu la aniversarea a 65 de ani a 
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Prof.univ. emerit dhc. dr. 

Vasile Burlui, 

președintele Universității 

Apollonia 
xcelența voastră, d-le acad. Adrian 

Badea, excelența voastră, doamnă 

ministru  acad.  Ecaterina Andronescu, 

excelența voastră, dle acad. Pentru Andea, 

excelența voastră, dle acad. Anghel Stanciu, 

sărbătoritul nostru de astăzi, excelențele voastre, 

dlor invitați, distinsă familie Stanciu, onorați invitați, vă rog să-mi permiteți ca 

în calitate de vicepreședinte al filialei Iași a AOSR, pentru o scurtă perioadă de 

timp, să-l substitui pe dl Stanciu la acest pupitru, unde o să-l invităm și o să-l 

judecăm imediat, dar dați-mi voie să fac oficiile de gazdă, în numele filialei 

AOSR, pe care am enunțat-o deja. Dl președinte Anghel ne-a obișnuit cu aceste 

întâlniri academice de o sobrietate desăvârșită, în sensul că, în fiecare lună 

aproape, filiala Iași a AOSR organizează astfel de evenimente – obișnuite, nu 

de anvergura celui de astăzi, în cadrul cărora diverși membri ai Academiei își 

prezintă punctul de vedere științific sau în domenii conexe. Întrunirile noastre 

se desfășoară întotdeauna într-un anume ritual, care s-a și impus deja și colegii 

înțeleg și participă la acestea, care devin foarte interesante. Întrunirea de 

astăzi are un caracter cu totul deosebit, pentru faptul că îl sărbătorim astăzi 

pe președintele nostru, pe prof. acad. Anghel Stanciu, o personalitate complexă 

a intelectualității ieșene și am spune chiar o personalitate pregnantă și pe plan 

național, pentru că, între timp, a împlinit o vârstă rotundă. Aș vrea, înainte de 

toate, să vă mulțumesc tuturor în numele filialei, pentru prezența la această 

întrunire - avem invitați din București și din alte orașe, prietenilor și tuturor 

celor care au dorit să participe la această sărbătoare. Numărul lor era mult mai 

mare, dar există tot felul de activități. Iată, dl rector este plecat în străinătate, 

alte personalități la fel, dar ne-am adunat aici, un mănunchi de colegi de 

breaslă, grupul de lucru al prof. Anghel Stanciu, să-i spunem câteva lucruri 

frumoase și să-i dăm curajul de a merge înainte și pentru următorii 70 de ani. 

Să-l aplaudăm, așadar, pe prof. Anghel Stanciu, 

autorul multor lucruri pe care le-a făcut în Iași. 

Conf.dr.ing. Vasilică Ciocan, 

decanul Facultății de 

Construcții și Instalații 
xcelențele voastre, doamnelor și 

domnilor, suntem onorați să fim gazda 

acestei manifestări și, în același  timp, 

să vă spun bun venit în Aula Facultății de 

Construcții și Instalații, care este gazda Filialei 

Iași a AOSR. Ne-am întâlnit astăzi pentru a omagia 
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o personalitate a învățământului tehnic superior, o personalitate  academică 

și, de ce nu, o personalitate a politicii românești.  Îl omagiem, așadar, pe dl. 

prof.univ.dr.emerit.ing. Anghel Stanciu, academician și coleg de suferință în 

Facultatea de Construcții și Instalații. Nu vreau să spun prea multe cuvinte, 

pentru că, sunt convins, vor fi mulți care vor comenta și vor transmite multe 

din activitățile dlui prof. Anghel Stanciu. Din partea Facultății de Construcții, 

ne-am permis să-i înmânăm o diplomă omagială, și am să citesc un materialul 

conceput de consiliul Facultății: 

„Stimate dle prof. prof.univ.dr.emerit.ing. Anghel Stanciu, 

Consiliul Facultății de Construcții și Instalații din Iași, cadrele didactice și 

studenții vă adresează cele mai distinse și calde felicitări pentru activitatea 

impresionantă în domeniul universitar, ca formator a zeci de generații de 

ingineri. Acest eveniment constituie un moment cu adevărat festiv, care 

prezintă performanțele clădite și consolidate în educație și în cercetarea 

științifică, recunoscute pe plan național și internațional. Astăzi, vă urăm cu 

sinceră admirație și prețuire, ani mulți în deplină sănătate, cu împliniri în 

activitatea dumneavoastră!” - Consiliul Facultății de Construcții și Instalații din 

cadrul Universității Tehnice „Gh. Asachi” din Iași. 

Prof.univ.emerit, dhc.dr.ing. 

Adrian Badea 

Președinte A.O.S.R. 
timați colegi, stimați prieteni ai 

Academiei Oamenilor de Știință din 

România  și  ai  profesorului  nostru, pe 

care îl sărbătorim astăzi, prof. emerit. Dr.H.C. 

dr.ing. Anghel Stanciu, vreau să consider această 

întâlnire a noastră, așa cum ne îndeamnă imnul 

pe care l-am auzit mai înainte, Gaudeamus 

Igitur, ca un semn al bucuriei noastre, pentru că, 

într-adevăr, este o bucurie pentru fiecare să aniverseze o vârstă atât de 

frumoasă, cea de 70 de ani. Este o zi a împlinirilor, dar în același timp, a 

unui bilanț. Acum, AOSR, prin prezidiu, prin Consiliul Științific și, bineînțeles, 

membrii din Filiala Iași a Academiei, au întocmit un laudatium, din care v-aș 

ruga să îmi permiteți să prezint o sinteză, în continuare: 

Sărbătorim astăzi, la o vârstă frumoasă, a deplinei maturități, 70 de ani, 

pe prof.univ. dr. emeritus, dr.  ing. Anghel Stanciu, membru titular al 

Academiei Oamenilor de Știință din România, care este considerat nu doar 

un membru fondator al acesteia, ci chiar unul dintre ctitorii structurii sale 

actuale. Privindu-l pe sărbătoritul nostru ne întrebăm: de unde atâta putere 

de muncă, de dăruire în profesiune și în viață, de unde o asemenea 

capacitate de creație și de persuasiune la un singur om care, pe măsura 

realizărilor de excelență din viața sa, a fost încercat și de grave tulburări 

trupești, care i-au pus viața în pericol, dar pe care le-a depășit cu brio. 

Cercetător recunoscut pe plan național și internațional, domnia sa este 

și un politician rarisim pentru perioada postdecembristă. Este greu să 
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vorbești astăzi de clasa politică din România și de realizările sale. Aici, în 

calitate de Președinte al Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport 

al Camerei Deputaților, timp de zece ani, domnia sa a reușit să creeze 

strategii benefice pentru dezvoltarea învățământului românesc și să obțină, 

pe cale parlamentară, alocarea de resurse corespunzătoare pentru asigurarea 

bazei materiale necesare învățământului modern. Prin tenacitatea sa, dar 

mai ales prin legile propuse și votate în Parlament, a reușit să obțină dublarea 

salariilor pentru profesori universitari, fiind totodată artizanul prevederii din 

legea Educației privind alocarea a 6% din PIB pentru învățământ. 

Activitatea parlamentară a domniei sale a fost una impresionantă, 

concretizată în 90 de propuneri legislative, 227 de luări de cuvânt și 39 de 

declarații politice și 48 de întrebări și interpelări. Pentru implicarea activă 

în promovarea învățământului românesc, dar și pentru contribuțiile în plan 

politic, a fost distins în două rânduri de Președinția României, cu Ordinul 

Național „Serviciu Credincios” în grad de Cavaler. 

Prin tenacitatea sa, a reușit să învingă în lupta cu cei care se opuneau 

reînființării AOSR, devenind astfel membru fondator și președinte al Filialei 

Iași. Este membru al Academiei de Științe Agricole si Silvice „Gheorghe 

Ionescu-Șișești” din 2002, Doctor Honoris Causa al USAMV București – 2003 și 

Doctor Honoris Causa al Universității Bioterra București, din 2004. 

Activitatea didactică și cea științifică a prof.univ.dr.ing. Anghel Stanciu 

se împletesc în mod armonios. Tratatul „Fundații”, vol. I. - Fizica și mecanica 

pământului, cu cele 1600 de pagini ale sale, reprezintă o adevărată „Biblie” 

pentru specialiștii care lucrează în domeniul fundațiilor. Tipărit în 2006, 

tratatul a primit, în 2008, Premiul Academiei Române „Anghel Saligny”. 

Opt ani mai târziu, cel de al doilea volum: Fundații, Investigarea 

terenului de fundare, primește premiul „Herman Oberth” al Academiei 

Oamenilor de Știință, Secția Științe Tehnice, în anul 2016. Nu putem să nu 

menționăm și cele 26 de cursuri universitare și îndrumătoare, puse la 

îndemâna studenților și a specialiștilor din domeniu, precum și cele 216 

lucrări științifice publicate în prestigioase reviste din țară și din străinătate, 

alături de peste 70 de contracte de cercetare, 15 proiecte științifice realizate 

și 7 dispozitive și instalații proiectate și realizate în cadrul Universității 

ieșene. 

Dintre acestea, menționăm edometrul cu dublă acțiune și forfecarea pe 

plan obligat vertical, consolidometrul și aparatul biaxial pentru stabilirea 

proprietăților mecanice ale pământurilor, aflate astăzi la îndemâna celor 

interesați, la Laboratorul de Geotehnică de la Facultatea de Construcții și 

Instalații Iași. 

Doctor Honoris Causa al USAMV București din 2003 și al Universității 

Bioterra București din 2014, Membru al Internațional Tunneling Association 

(ITA) și al Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești” 

din 2002, profesorul Anghel Stanciu a fost membru al Consiliului Național de 

Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare (CNATDCU) în 

domeniul Inginerie Civilă și fost Președintele Societății Române de 

Geotehnică și Fundații Filiala Iași în perioada 2008-2016. 

Nu în ultimul rând, colegul nostru, Anghel Stanciu, este și un familist de 
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excepție. Și-a dedicat viața frumoasei sale familii, în ciuda faptului că și-a 

împărțit ultimele decenii între facultate și Parlament. 

Primiți așadar, stimate domnule profesor univ. Emeritus, dhc.dr.inginer 

Anghel Stanciu, din partea mea și a membrilor Biroului Executiv al Academiei 

Oamenilor de Știință din România, cele mai calde aprecieri și urări de 

sănătate, liniște sufletească și de succese în activitățile pe care le 

întreprindeți! 

LA MULȚI ANI!!! 

Prof.univ. emerit. dhc. dr.ing. 

Ecaterina Andronescu 

Ministrul Educației Naționale, 

parlamentar (1996 - prezent) 

omnule profesor Anghel Stanciu, distinși 

invitați, Este o mare bucurie să fiu 

astăzi,  împreună  cu dumneavoastră, 

părtașă a unei bucurii a unuia dintre colegii noștri, 

pe care îl omagiem azi, profesorul Anghel Stanciu. 

Nu l-am cunoscut înainte de a lucra în Parlament 

cu domnia sa, întrucât eu vin dintr-o zonă în care 

manipulăm atomii, iar dl. profesor Stanciu creează fundații. Prin urmare, 

suntem destul de diferiți, ca domenii de specializare. Dar, în Comisia de 

învățământ, când am intrat în Parlament, dl Stanciu era președintele Comisiei. 

Noi aveam pe masă o mulțime de legi extrem de importante, cum ar fi Legea 

Cercetării. Puțini oameni știu acum că prin acea lege, în România s-a creat un 

precedent care nu era în Europa la momentul acela, prin acordarea de granturi 

și proiecte în competiție. Ministru era Bogdan Bujor Teodoriu și vă mărturisesc 

că ne prindea de foarte multe ori ora 03:00 în Parlament sau chiar mai târziu, 

spre dimineață, încercând să dăm României o lege bună. Am avut, apoi, Statutul 

personalului didactic, o lege nu mai puțin importantă pentru întreg sistemul de 

învățământ. Și, sigur, era o perioadă destul de grea din punct de vedere 

financiar și noi încercam să aducem pentru școală lucruri cât mai potrivite, 

încercând chiar să ne folosim de faptul că aveam o anumită experiență în 

învățământ și cei care trebuiau să își dea votul nu întotdeauna știau ce am scris 

noi în acea lege. Cu dl profesor Stanciu, cu toată sinceritatea vă mărturisesc, 

m-am certat de nenumărate ori. De foarte multe ori plecam supărați, dar ne 

întorceam să găsim cea mai bună soluție. Și cred că acea încercare de a ne 

contrazice nu făcea decât să aducă în lege cele mai bune soluții. Așa, autonomia 

universitară, câtă este, puțini știu că a fost zămislită în acei ani, cu mare 

dificultate, pentru că majoritatea decidenților din vremea aceea nu erau 

neapărat încântați să dea universităților autonomie. 

Dar, eu cred că și autonomia universitară, în egală măsură ca și acordarea 

universităților în proprietate a tuturor patrimoniilor pe care le aveau în 

administrare, cred că au reprezentat două elemente extraordinare pentru 

evoluția sistemului de învățământ superior. Regret că am văzut aici, 
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în campus, un bloc construit în inima Politehnicii și mi se pare că este un pic 

greșit că nu s-au găsit soluții să se împiedice această construcție și să rămână 

campusul doar al studenților. Sigur, vin dintr-o universitate care are și ea o 

vârstă și am avut norocul să am și eu profesori, dar să învăț și din generațiile 

istorice ale politehnicii multe din lucrurile pe care, împreună cu dl prof. 

Stanciu, am încercat să le transpunem în legislația pentru învățământ. L-am 

cunoscut mai târziu, prin intermediul profesiei, prin intermediul cărților 

domniei sale, pentru că, din când în când, venea și ne povestea ce lucrări a 

mai scris, ce cărți a mai tipărit, și sigur că nu este ușor să te ocupi de fundații 

și să încerci să miști pământul din loc ca să faci loc unei case. Mi se pare un 

domeniu extraordinar de important, pentru că toți, până la urmă, suntem 

găzduiți de niște clădiri, iar fără ele nu am exista. Fundația este prima cărămidă 

a unei case. Iar dl. profesor Stanciu a adăugat multe cărămizi, pentru că, în 

momentul în care am văzut primul volum și al doilea din Fundații, nu m-am 

gândit la d-sa sau la colaboratori cum le-au scris, m-am gândit la studenții care, 

până la urmă, trebuie să le învețe. Lasă bibliotecii o operă științifică importantă 

și a știut să găsească echilibrul între cariera parlamentară și cea dedicată 

învățământului. Eu m-am bucurat că am făcut parte din comisii unde lumea era 

preocupată doar de învățământ, nu de bătălii politice, în care nu știu cine să 

câștige. Nu aveam nicio legătură cu grupurile politice din care făceam parte. 

Noi ne băteam acolo pentru învățământ. Astăzi este o zi de sărbătoare, îl felicit 

pe dl profesor Anghel Stanciu, îi urez multă sănătate și să adauge multe cărămizi 

operei pe care deja a realizat-o până acum. Din partea Senatului Universității 

Politehnice București, îi înmânez astăzi o diplomă aniversară, pentru care am 

ales un motto din Brâncuși: ”Nu vom fi niciodată destul de recunoscători față 

de pământul care ne-a dat tot”. Totodată, îi voi înmâna și o medalie a 

Politehnicii, care are pe o față chipul lui Gheorghe Lazăr. Dacă aici, la Iași, 

dumneavoastră datorați istoria Politehnicii lui Gheorghe Asachi, care în 1813 a 

înființat prima școală de ingineri hotarnici dedicată fiilor de boieri, noi, la 

București, datorăm existența universității noastre lui Gheorghe Lazăr, care a 

trecut munții, a venit din Ardeal și a înființat Școala de ingineri hotarnici de pe 

lângă Mănăstirea Sf. Sava. 

Prof.univ.emerit dhc. dr. ing. 

Petru Andea, ministru secretar 

de stat Ministerul Educației și 

Cercetării: 
ș dori, întâi de toate, să-l salut cu cea 

mai înaltă considerație pe toți cei 

prezenți azi aici, veniți și din București, 

Timișoara, Cluj, pentru a-l omagia pe dl profesor 

Anghel Stanciu, la momentul împlinirii vârstei de 

70 de ani. Iașul este capitala Culturală a României, 

capitala istorică, și are o densitate foarte mare de activități științifice și sunt 

convins că ziua de astăzi se înscrie în șirul acesta de manifestări, care omagiază 

știința ieșeană, profesorii de excepție ai Iașului și 
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pe prof. univ. Anghel Stanciu. I-am scris și un mesaj, cu ocazia acestui 

eveniment. Dumnealui, hâtru cum este de obicei, mi-a spus – „Sigur ai copiat 

tu de undeva, l-am asigurat că l-am făcut din toată inima”. 

Mi-am intitulat mesajul „Vârsta de argint” și m-am gândit că, în mod sigur, 

cei 70 de ani reprezintă argintul vârstei oricărui bărbat, iată că dl Stanciu, 

acoperit de argintul vârstei, ca dascăl, ca om politic. Știm că a fost mândria 

școlilor pe care le-a urmat. Vreau să spun că am lucrat cot la cot cu d-sa timp 

de aproape 20 de ani. Pentru că am ajuns să-l cunosc, pot să enumăr câteva 

dintre calitățile pe care le-am descoperit și pentru care-l apreciez: comunicativ, 

energic, competent, inovator, neobosit, implicat, orator de excepție, iată doar 

câteva dintre calitățile de excepție care dau dimensiunea unui om de rafinată 

clasă. Este omul de tip buldozer. Dumnealui, când pornea la un drum, împingea 

în față și oameni, și subiecte, și le și rezolva. Știu că pentru dl Anghel Stanciu 

trecutul este unul plin de realizări, adunate de-a lungul unei vieți tumultoase, 

în care necazurile au fost trecătoare, pentru că nu l-au scutit, dar succesele au 

devenit trainice. Nu am menționat înadins în mesaj câte lucrări științifice, câte 

contracte de cercetare, câte distincții pe care le poartă astăzi a primit de-a 

lungul vremii. Nu le-am menționat, pentru că știu că viitorul dumnealui nu 

începe azi. A început în urmă cu 70 de ani și continuă. Și nu e nevoie să studiem 

prea mult ca să ne dăm seama că va avea și în viitor șansa de a mai completa 

la acea listă lungă de lucrări. Îi voi dărui, în acest scop, creația lui Petrache 

Poenaru, cel care a început ca secretar al lui Tudor Vladimirescu și a încheiat 

apoi ca membru al Academiei Române. Vă înmânez astfel, domnule președinte, 

un condei pentru dumneavoastră și o icoană care a fost sfințită la muntele 

Athos. Sănătate, fericire, dumneavoastră și întregii familii!. 

Dr.ec. Aurel Vainer, 

Membru de onoare al AOSR 

Filiala Iași, 

deputat (2004 - 2016) 
ună ziua. În primul rând, doresc să-l 

salut pe dl președinte al Academiei 

Oamenilor de Știință din România, 

acad.prof. dr.ing. Adrian Badea, să-l salut pe dl 

profesor Vasile Burlui, un vechi prieten și cunoscut 

al nostru, pentru care îmi exprim din nou 

admirația pentru ceea ce a făcut în Iași, pentru 

învățământul universitar de medicină ieșean și, desigur, la Academie. Nu pot să 

nu o salut în mod special pe colega mea de Parlament, doamna ministru atât 

de bătăioasă întotdeauna, dna Ecaterina Andronescu, și pe dl Petru Andea, de 

asemenea, fost coleg de parlament. Vă spun tuturor bună ziua, așadar, și pentru 

că s-a vorbit la un moment dat despre o vizită la Ierusalim, îmi permit să vă 

salut așa cum salut în public întotdeauna: „Shalom!”, care înseamnă pace. Sunt 

convins că suntem într-o arenă a păcii, în care se discută lucruri frumoase, după 

cum am văzut și din tema conferinței, care este extraordinar de interesantă și 

să îl sărbătorim pe dl. prof.dr.ing. drHC, prof. emerit Anghel Stanciu. 
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Conf.univ.dr.ing. 
Tania Hapurne, președintele 
Senatului Universității 
Tehnice „Gh. Asachi” Iași 

norată audiență, este greu să spun doar 

câteva cuvinte despre dl. prof. Anghel 

Stanciu. Nu am colaborat direct cu d-sa 

în calitate de președinte al Senatului, însă acum, 

din funcția pe care o dețin, îmi dau seama că dl 

profesor a creat practic o structură nouă, Senatul 

Universității   Tehnice   „Gh. Asachi”   din Iași, 

structură complet diferită, construită în baza prevederilor legii Educației din 2011. 

Experiența dlui profesor din Parlamentul României, atașamentul față de valorile 

Senatului, organizarea acestei noii structuri, care a funcționat din anul 2012 și 

până în prezent, au aceeași formă pentru noi. Dl profesor Anghel Stanciu este 

„vinovat” și de amenajarea sediului Senatului la cele mai înalte standarde. Chiar 

dacă spațiul Senatului a fost amenajat spre sfârșitul mandatului, în 2016, dl 

profesor a insistat pentru finalizarea proiectului, astfel încât Senatul să-și 

desfășoare activitatea în cele mai bune condiții. Dumnealui se preocupă ca 

lucrurile să se întâmple. Nu lasă nimic la voia întâmplării, privește mereu spre 

viitor și, indiferent de subiectul abordat, indiferent dacă este sau nu de acord cu 

interlocutorul, dl profesor Anghel Stanciu este capabil să păstreze relații foarte 

bune cu toată lumea, să lase loc de bună ziua. Dumnealui este în permanență 

preocupat de tot ceea ce ne influențează în mod semnificativ existența. Este un 

om pozitiv prin excelență și îi tratează pe toți cei cu care interacționează cu 

aceeași bunătate și disponibilitate indiferent de funcții sau statut social. Se spune 

că măsura unui om nu sunt anii trăiți, ci conținutul lor de fapte, de realizări, 

generozitatea față de cei care-l înconjoară și aprecierea acestora. De aceea, 

domnule profesor, astăzi, în cadrul acestui emoționant eveniment aniversar, doresc 

să vă felicit pentru întreaga activitate pentru pasiunea pe care ați pus-o în profesie 

și în viață și vă urez, în numele Senatului Universității Tehnice „Gh. Asachi”, să vă 

bucurați de mulți ani, cu sănătate și împliniri. La mulți ani! 

Prof. univ.dr.ing. 

Irina Lungu, 

prorector al Universității 

„Gh. Asachi“ Iași 
ați-mi voie să reprezint  una din 

apartenențele pe care le am în acord 

cu dl profesor Anghel Stanciu, 

aniversat astăzi, și anume, una de membru în 

conducerea Universității Tehnice „Gh. Asachi”, 

cea de prorector, nu numai în această legislatură, 

ci și în cea anterioară. În această calitate, vă 

spun, în numele colegilor, următoarele: 
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Într-o familie, fiecare membru este prețuit, aniversat și sărbătorit în 

diferite momente, care rămân de neuitat. Universitatea este o mare familie, 

în care profesorii capătă o menire din ce în ce mai profundă, având un spațiu 

de manifestare special, la vârste speciale. Dlui profesor Anghel Stanciu, fiind 

și profesor emerit al universității noastre, care astăzi sărbătorește împlinirea 

a 70 de ani de viață, îi aducem felicitări pentru realizările impresionante și 

contribuțiile deosebite în dezvoltarea domeniului inginerie geotehnică, a 

învățământului superior tehnic și cu precădere a celui de inginerie civilă din 

România, prin dumnealui, așezat mai trainic aici, la Iași. La mulți ani, 

domnule profesor! 
* * *

 

a să rămân într-un mic monolog, am ales, domnule profesor, un 

buchet de flori, care arată diferit de cele pe care le-ați primit deja. 

Acelea sunt toate de un fel, acestea sunt rareori concepute a sta 

împreună. Poate astăzi se potrivesc și aș vrea să vedeți în aceste flori, care sunt 

efemere, frumusețea acestei zile, dincolo de altceva am trăit împreună în 

Echipa Stanciu, cum a fost numită odată și, alături de colegi din Departamentul 

de Căi de Comunicații și Fundații, la care cei doi directori de departament sunt 

astăzi aici și se bucură împreună de momentul aniversar al dumneavoastră. 

Evident, și din partea Filialei Iași a Societății de Geotehnică și Fundații, care 

câteodată nu mai încape în celelalte apartenențe pe care atât de înalt sunt 

reprezentate în viața dumneavoastră, vă rog să o vedeți și pe aceasta, mai ales 

că hârtia scrisă de aici poartă un simbol a ceea ce este important pentru 

dumneavoastră, și anume scrisul și cititul, fără îndoială. Din partea unui 

colaborator care are o vechime mare alături de dumneavoastră, Irina Lungu, 

încă o dată, La mulți ani! 

 
Prof.univ.dr.ing. 

Florian Stătescu, decanul 

Facultății de Hidrotehnică, 

Geodezie și Ingineria 

Mediului 
unt onorat să reprezint astăzi 

Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie 

și Ingineria Mediului, la acest moment 

aniversar. Dl. academician Anghel Stanciu este o 

personalitate recunoscută în domeniul ingineriei 

geotehnice și în domeniul ingineriei construcțiilor și trebuie să aduc la 

cunoștință faptul că domnia sa, o lungă perioadă de timp, a predat 

Geotehnica și Fundațiile și la Facultatea de Hidrotehnică, aducând în 

facultatea noastră excelența și exigența. Și, așa cum bine este cunoscută 

activitatea domniei sale, întotdeauna a dat dovadă de excelență, dar și de 

exigență. Cunoscând activitatea laborioasă a domnului profesor, îmi permit 

să-l întreb, cu modestie, de unde atâta energie? Îmi va răspunde optimist: 
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„Am fost, și eu, hidrotehnist!”. Consider că domnia sa a acumulat energii 

neconvenționale din Facultatea de Hidrotehnică, pe care apoi le-a valorificat 

în întreaga sa activitate și le valorifică în continuare. În semn de respect și 

apreciere, Consiliul Facultății de Hidrotehnică, Geodezie și Ingineria Mediului 

îi acordă domnului profesor Anghel STANCIU diploma cu gratitudine pentru 

excelență în cariera didactică și de cercetare științifică, la împlinirea vârstei 

de 70 de ani. Vă dorim multă sănătate, și să adăugați numai evenimente 

plăcute în albumul vieții dumneavoastră. 

Conf.univ.dr.ing. 

Ernest Olinic, secretar al 

Societății Române de 

Geotehnică și Fundații 
ste întotdeauna o plăcere să vin la 

Iași, unde întotdeauna sunt 

înconjurat  de  oameni  deosebiți, de 

distinși colegi, profesori, sigur că este o ocazie 

pentru care sunt onorat, având în vedere că îl 

omagiem astăzi pe dl profesor Anghel Stanciu. 

Sper ca dânsul să fie de acord, relația dintre noi a devenit mai bună, după 

ce d-sa mi-a trimis un mesaj prin care spunea – din acest moment, relațiile 

noastre au devenit mai bune, exceptându-le pe cele profesionale, care 

încetează. În realitate, din acel moment am devenit mult mai apropiați, am 

avut ocazia să cunosc profesorul Anghel Stanciu, specialistul Anghel Stanciu, 

și mai ales, să cunosc omul Anghel Stanciu. A fost o onoare pentru mine să 

descopăr un om cu o cultură extraordinară, extrem de vastă, cu un înalt simț 

al umorului, mereu cu povești de viață, mereu gata să te ajute în luarea unei 

decizii, cu respect față de înaintași, cu iubire pentru familie și cei apropiați”. 

Voi cita acum din mesajul aniversar transmis de Societatea Română de 

Geotehnică și Fundații: 

„Profesorul Anghel Stanciu este astăzi o personalitate marcantă, cu 

recunoaștere și vizibilitate națională și internațională pentru domeniul 

ingineriei geotehnice din România, în cadrul căruia și-a desfășurat practic 

întreaga activitate inginerească, de aproape 50 de ani. Într-un moment de 

bilanț, generat de împlinirea frumoasei vârste de 70 de ani, constatăm cu 

satisfacție și bucurie că inginerul Anghel Stanciu, colegul nostru, are un 

bagaj impresionant de realizări, pe planuri convergente de activități, care i- 

au format structura profesională actuală. În mod firesc, dr. ing. Anghel 

Stanciu activează în Societatea Națională de Geotehnică și Fundații din 

România încă de la înființarea acesteia. Membru în structurile de conducere 

ale acesteia, aportul prof. Stanciu a fost unul permanent, militând pentru 

legiferarea profesiei de inginer geotehnician, având un rol decisiv în 

stabilirea și atestarea, în cadrul MLPAT, a domeniului fundamentar de 

verificare a proiectelor și de expertizare tehnică, domeniul AF - Rezistența 

mecanică, stabilitatea masivelor de pământ, a terenurilor de fundare și 
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a interacțiunii cu structurile îngropate. Președinte al filialei Iași a SRGF și, 

totodată, vicepreședinte al SRGF pentru două mandate, maximul de mandate 

permis de statutul acestei societăți, a participat și și asigurat organizarea 

Conferințelor Naționale de Geotehnică și Fundații de la Iași, conferința din 

anul 2018 fiind și astăzi un eveniment de referință în activitatea societății. 

Am să închei cu un paragraf care se află și pe diploma de excelență cu 

placheta aniversară, pe care o oferim din partea societății și anume: 

Cu prilejul aniversării a 7 decenii de viață, SRGF oferă dlui Anghel 

Stanciu, pentru întreaga activitate, pentru reprezentativitatea pe care o 

asigură domeniului ingineriei geotehnice din România și îi transmite stima și 

întregul respect al membrilor SRGF. Totodată, pentru a fi siguri de 

continuarea acestor activități creative în geotehnica românească, SRGF 

urează prof. Anghel Stanciu multă putere de muncă și sănătate. La mulți ani, 

cu bucurii, alături de cei dragi și multe succese!“ 

Președinte SRGF, Sanda Manea 

Conf. Univ. Dr. Ing. Ernest – Daniel OLINIC, secretar SRGF 
 

Prof.univ.em.dr.ing.dhc 

Nicolae ȚĂRANU 

Membru AOSR, 

vicepreședinte al Secției de 

Științe Tehnice 

esajul domnului prof.emerit Mihai 

VOICU, membru al Academiei 

Române și președinte al filialei 

Academiei de Științe Tehnice din Iași 

„Mult stimate domnule profesor Anghel 

STANCIU președinte al Filialei Iași a AOSR, stimate coleg Anghel STANCIU, în 

numele Filialei Iași a Academiei de Științe Tehnice din România și al meu, 

personal, 

Sunt deosebit de onorat ca-n atmosfera de voie bună care domnește în 

această sală și în ambientul de entuziasm plin de sentimente prietenești 

care-i animă pe toți cei prezenți, să vă adresez calde felicitări cu ocazia 

împlinirii frumoasei vârste de 70 de ani. Este, în primul rând, o vârstă a 

marilor bilanțuri științifice și profesionale, al împlinirilor de ordin politic și 

social, dar și al realizărilor deosebite în plan familial și personal. În același 

timp, este de domeniul evidenței că pentru dumneavoastră vârsta pe care o 

celebrăm astăzi este aceea a deplinei maturități științifice, profesionale, 

familiale și personale și a obținerii în continuare a unor noi rezultate deosebit 

de valoroase în toate aceste domenii. Sunt pe deplin încredințat că toți cei 

prezenți în această sală mi se alătură prin a vă transmite cele mai sincere 

urări de sănătate, prosperitate și succes, în frumoasa dumneavoastră 

activitate, împreună cu toți cei dragi. La mulți ani, fericiți și plini de noi și 

valoroase realizări. 
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Prof.univ.emerit dr. 

Gheorghe MUSTAȚĂ, 

Secretar Științific al 

Filialei Iași a AOSR 

stăzi, avem o sărbătoare 

spirituală, atât pentru Academia 

Oamenilor de Știință, cât și pentru 

Iașul universitar: împlinirea a 70 de ani a 

dlui prof.dr.ing drhc prof emeritus Anghel 

Stanciu. Sărbătoritul nostru de astăzi este 

inginer,    membru    titular    al   Academiei 

Oamenilor de Știință din România, politician și patriot de frunte al României 

postdecembriste, ne oferă posibilitatea de a descoperi multiplele sale 

realizări acumulate în timpul existenței sale în varii domenii. Ca unul care 

am cunoscut în mod direct sau indirect unele dintre realizări, declar cu toată 

sinceritatea că sunt impresionat de modul în care a reușit să obțină rezultate 

de excepție atât în didactica academică, în profesiunea de inginer 

constructor, cât și în cea de cercetător, precum și în politică și în viața 

socială. 

Impresionantele sale lucrări „Fundații”, volumele I și II, au devenit o 

adevărată „Biblie” pentru specialiști, fiind răsplătite cu Premiul Academiei 

Române „Anghel Saligny” și de către AOSR. Aceste tratate nu au apărut în 

mod întâmplător, au fost zămislite pe o adevărată fundație științifică, fiind  

o încununare a celor 216 lucrări științifice publicate în țară și străinătate, în 

reviste de înaltă ținută academică. Pentru a veni în sprijinul studenților, 

masteranzilor, doctoranzilor și a specialiștilor din acest domeniu domnia sa  

a publicat și un număr de 26 cursuri și îndrumătoare universitare, realizând 

totodată 15 proiecte științifice și 7 dispozitive și instalații, puse astăzi în 

slujba cercetării. Menționăm totodată meritul domniei sale în generalizarea 

teoriei lui Coulomb, precum și inovațiile aduse de domnul profesor în 

domeniul cercetării, prin consolidometrul pentru studiul compresivității 

pământului sau aparatul biaxial pentru starea plană de deformație a 

pământurilor naturale remaniate sau îmbunătățite ca teren de fundare a 

construcțiilor. 

Observăm că dl profesor Anghel Stanciu este înconjurat de doctoranzi, 

studenți și masteranzi, care i-au devenit parteneri valoroși atât în cercetare, 

cât și în realizarea lucrărilor științifice publicate în colaborare în reviste de 

prestigiu. Prin tot ceea ce face, dl profesor Anghel Stanciu se impune ca 

inițiator al Școlii de cercetare în domeniul fundațiilor construcțiilor, școală 

care prinde rădăcini la Iași și care își întinde ramurile și către alte universități 

tehnice din țară. Primiți așadar, domnule Președinte, din partea membrilor 

Filialei Iași AOSR, cele mai călduroase urări de sănătate, liniște sufletească, 

iubirea celor apropiați și multe succese în funcțiile pe care le onorați! 

LA MULȚI ANI! 
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Prof.univ.emerit 

dhc.dr.ing. Anghel Stanciu 

Mulțumiri 

ulțumesc       tuturor, 

colegilor din 

Parlament, d-lor 

senatori Victorel Lupu, Doru 

Pănescu, Florin Constantinescu, 

Sorin Lazăr și doamnelor deputat 

Camelia Bogdănici și Luminița 

Iordache, pentru onoarea de a fi 

prezenți la această ședință 

festivă. Mulțumesc de asemenea 

domnilor prorectori Condurache 

și Seghedin, ca și domnilor 

decani Ciocan și Stătescu pentru 

frumoasele mesaje transmise. Nu 

în ultimul rând mulțumesc și 

domnului      primar     Gheorghe 

Nichita, cu care am colaborat o vreme, dnei arhitect Rodica Buliga, care s-a 

ocupat de amenajarea sediului AOSR Iași. De asemenea, mulțumesc colegilor 

mei de la Facultatea de Construcții, din Academie, precum și tuturor celor 

prezenți, care m-au onorat cu prezența domniilor lor la această ședință 

festivă. 

Acum, am două variante: una îmi spune să tac, iar cealaltă să vorbesc. 

Am această dilemă deoarece s-a vorbit atât de frumos despre mine și sunt 

așa de emoționat, încât s-ar putea ca această conferință - „Stăpânești 

viitorul, studiind trecutul” să-mi strice excelenta imagine creată de 

antevorbitorii mei. 

Atunci, parcă aș fi încântat, având în vedere că suntem în așteptarea a 

ceea ce va urma, să renunț. Dar m-am chinuit, alături de colegi și prieteni, 

timp de două săptămâni, să realizez această prezentare. Ea are doar 136 de 

slide-uri. De aceea, dna ministru Andronescu, cu toată dragostea, mi-am adus 

aminte că strămoșul filmului color de astăzi a fost filmul mut. Atunci, am să 

încerc să vorbesc cât mai puțin și să vorbească imaginile, astfel încât în 

maximum un sfert de oră să încheiem această prezentare”. 
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„Anghel STANCIU la 70 de ani“ 
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Prof. univ. emerit, dhc, dr. 

Adrian Badea, 

președintele AOSR 

 
l. Anghel Stanciu este unul dintre 

membrii fondatori ai Academiei 

Oamenilor     de     Știință    din 

România, dar care a avut un rol extrem de 

important la structurarea legislativă și 

organizatorică a acestei instituții și aproape 

de la reînvierea academiei a fost ales 

președintele Filialei Iași și de aproape 10 ani 

este președintele acestei filiale, pe care a 

reușit să o aducă la cote extrem de ridicate. Organizează multe reuniuni 

științifice, iar membrii filialei au contribuții deosebite prin publicații în reviste 

de valoare din țară și din străinătate. A fost impresionant, atâta lume s-a strâns 

cu dragoste, cu prietenie, să omagieze o viață dăruită științei, dăruită 

învățământului și dăruită cetății, până la urmă, pentru că dl Anghel Stanciu a 

fost și profesor, și om de știință, și un deputat prestigios în perioada 

postdecembristă. Dl Anghel Stanciu este, ca președinte al AOSR Filiala Iași, un 

om de bază al academiei noastre, pe care-l iubim, îl prețuim și îi urăm o viață 

lungă, fericită, cu bucurii, alături de frumoasa sa familie,  alături de prietenii 

și de foștii colaboratori. 
 

Prof.univ. emerit dhc,dr.ing. 

Ecaterina Andronescu 

Ministrul Educației Naționale 

Parlamentar (1996 - prezent) 

unt onorată să mă aflu astăzi aici, la 

Iași, la aniversarea profesorului 

Anghel    Stanciu,    pe    care  l-am 

cunoscut și prin activitatea academică, dar în 

egală măsură și prin activitatea parlamentară. 

Vorbind de Parlament, știu că s-a bătut mereu 

pentru Iași, s-a bătut mereu să aducă proiecte 

Iașului și în activitatea academică cred că nu i se poate reproșa nimic, nici prin 

manualele pe care le-a scris, prin tratatele pe care le-a scris, pentru studenți, 

pentru cercetători, pentru doctoranzi și prin activitatea didactică pe care a 

desfășurat-o un număr important de ani. Dl profesor Stanciu a reușit să îmbine 

într-un mod fericit activitatea academică, cea de profesor la universitatea 

Tehnică Gheorghe Asachi, și cea de parlamentar, în Comisia pentru învățământ, 

știință, tineret și sport, unde a fost și președinte timp de 10 ani. Eu cred că 

este o zi în care colegii l-au înconjurat cu drag și cu respect și cred că asemenea 

evenimente trebuie să aibă loc în mai multe universități. Pentru că, iată, e un 

prilej să vezi și ce a făcut un om într-o universitate cum este cea în care ne 

aflăm astăzi și care sunt punctele de vedere ale colegilor și, sigur, care este 

poziția lui în societate. Pentru toate acestea, eu îl felicit. 
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Prof.univ.emerit. dhc. dr. 

Vasile Burlui 

președintele 

Universității Apollonia 

ste un bun obicei, în 

Academia Oamenilor de 

Știință din România  -  Filiala 

Iași, de a realiza astfel de întâlniri 

precum cea de astăzi, în care se îmbină 

cumva sărbătoarea, succesul de etapă 

al unor colegi, cu rapoarte științifice, 

într-o atmosferă de emulație științifică, 

absolut necesară. Este un schimb de idei absolut necesar. În cazul de față, avem 

de-a face cu o personalitate marcantă a Iașului universitar, a Iașului academic, 

este vorba de profesorul Anghel Stanciu, un personaj care a fost activ pe 

multiple planuri, atât pe linie academică, științifică, cât și pe linie politică, un 

organizator de excepție, cu o bogată activitate politică, unde de asemenea, a 

realizat lucruri foarte frumoase. Iată că a împlinit 70 de ani, iar colegii, 

prietenii, l-au sărbătorit astăzi într-o atmosferă elegantă, stimulativă. La mulți 

ani! 

 
Prof.univ.dr. Grigore Tinică, 

director general al Institutului de 

Boli Cardiovasculare 

 
omnul profesor Anghel 

Stanciu este o personalitate 

marcantă a lumii  științifice 

ieșene, un reprezentant de vază al 

Universității Politehnice din Iași, dar și 

al întregii lumi academice. În afară de 

aceasta, dl profesor, spre deosebire de 

noi alții, a promovat interesele 

educației și ale științei și pe plan 

politic, în parlamentul României, unde 

a adus foarte multe îmbunătățiri în 

ceea ce privește legislația actului 

didactic. (...) Acum, dacă distinșii 

invitați îl cunosc pe dl Stanciu prin 

prisma  muncii  depuse,  a realizărilor 

profesionale, eu pot să vă spun că îl cunosc și pe dinăuntru. Și pot să vă spun 

că este un om tare și va mai avea multe de spus de acum înainte. 

E 
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Prof.univ.emerit dhc.dr.ing. 

Anghel Stanciu 

Declarație de presă 

timați reprezentanți ai mass-media ieșene. Este o zi mare pentru 

mine. Colegii mei de la Academia Oamenilor de Știință – Filiala Iași, 

al cărei președinte sunt, m-au omagiat cu ocazia împlinirii celor 70 

de ani de viață. Am spus că nu este un final, ci un nou început. Am prezentat 

un bilanț al întregii mele activități, de când am plecat dintr-o comună și am 

ajuns în capitala culturală a României. Astăzi, sunt profesor universitar, 

profesor emerit, am două decorații conferite de Președinția România și, în mod 

normal, ar trebui să mă liniștesc. Dar, fiecare om își stabilește un țel. Eu l-am 

atins, dar sufletul meu îmi spune să nu mă opresc, să-mi fixez un alt țel și să 

încerc să-l depășesc. 

Acum, la respectabila vârstă de 70 de ani, mă mândresc cu colectivul pe 

care l-am condus atâția ani de la disciplinele de Geologie, Geotehnică – 

Fundații și Tuneluri, precum și cu cei 10 doctori ingineri pe care i-am îndrumat 

de-a lungul carierei mele. Mă mândresc, de asemenea, cu cele două tratate, 

de 1600 de pagini, respectiv de 800 de pagini, care au luat premiul Academiei 

Române și respectiv al Academiei Oamenilor de Știință din România. În toate 

demersurile mele științifice și politice am fost ajutat de cei din jur, am fost 

ajutat de familie, care m-a înțeles să fac timp de 24 de ani naveta Iași – 

București. 

Astfel, am reușit, cât am avut onoarea de a fii deputat în Parlamentul 

României, să împletesc activitatea mea științifică cu cea politică. Sunt bucuros 

că am reușit să impun alocarea a 6% din PIB pentru învățământ, lucru pe care, 

din păcate, nu reușim, an de an, să-l impunem și în bugetul României. Totuși, 

acestea au fost posibile și pentru mine, și sunt valabile și pentru 

dumneavoastră, cei prezenți: dacă familia v-ajută, căci atunci puteți face 

performanță în domeniile dumneavoastră de activitate și, respectiv, în cel 

restrictiv, al oamenilor de știință”. 
 



27 septembrie 2019  

Familia STANCIU la aniversarea a 70 de ani a prof. Anghel STANCIU 
 

Cătălin, Nona, Anghel, Virginia, Cristi, Cristina, Cristian, Anca, Adrian și Luminița STANCIU 

2
2
3
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O 
Povara recunoștinței 

veche istorioară spune că Binefacerea și Recunoștința, ajunse față 

în față în rai, au exclamat într-un glas: "Ce curios! Pe pământ nu 

ne-am întâlnit!". 

Este, firește, o simplă istorioară, care însă, din păcate, conține mult 

adevăr: Binefacerea și Recunoștința s-au întâlnit pe pământ atât de rar încât, 

ajunse în rai, au avut dreptul să se considere că nici nu s-au cunoscut. M-am 

întrebat de multe ori și mă întreb și astăzi: "De ce?". Am crezut la început că 

este vorba de o simplă lipsă de educație elementară, gândindu-mă la părinții 

mei, care m-au învățat, de mic copil, să spun: "Sărut mâna!" sau "Mulțumesc!" 

ori de câte ori primeam ceva și care mă dojeneau când uitam să-mi exprim 

recunoștința. Se pare, însă, că nu numai aceasta este cauza. 

Problema lipsei de recunoștință îmi revine în minte în fiecare an când 

ascult, la deniile din Săptămâna Patimilor, antifonul al 12-lea, cântat pe 

frumoasa melodie a lui Sabin Drăgoi: "Poporul meu, ce v-am făcut eu vouă? 

Și cu ce v-am supărat? Pe orbii voștri i-am luminat, pe cei leproși i-am 

curățat, pe bărbatul ce era în pat l-am îndreptat. Poporul meu, ce v-am făcut 

vouă și cu ce m-ați răsplătit? În loc de mană, cu fiere, în loc de apă, cu oțet, 

în loc să mă iubiți, pe cruce m-ați pironit". 

Ascultând această frumoasă cântare, mi-am amintit nu o dată că dintre 

cei zece leproși vindecați de Iisus Hristos, doar unul s-a întors să dea slavă 

lui Dumnezeu și acela era samaritean (Luca, cap 17, v. 12-19) și m-arn 

întrebat, aproape fără să vreau, dacă, printre cei ce strigau lui Pilat 

"Răstignește-L, răstignește-L!" nu erau și o parte dintre cei nouă leproși 

curățați, care nu s-au Întors să mulțumească Mântuitorului. Este posibil ca 

din mulțimea care cerea eliberarea lui Varava și răstignirea lui Iisus să fi făcut 

parte, În afară de cei nouă leproși și alți iudei pe care Mântuitorul îi 

vindecase de boli incurabile, prin puterea dumnezeiască. Este posibil. cel 

puțin așa sugerează frumoasa cântare de care am amintit. Cum s-ar putea 

explica logic această ciudată atitudine? 

Logic, cineva căruia Iisus i-a făcut un bine, lui, unei rude sau unui prieten 

al lui, ar fi trebuit să-i ia apărarea, să spună mulțimii, fariseilor, judecătorilor 

lui Pilat cât de bine a făcut Iisus. O asemenea atitudine ar fi fost plină de 

riscuri. Iisus fusese arestat și acum era judecat, iar reprezentanții puterii ÎI 

considerau vinovat și instigau mulțimea să-i ceară moartea. 

Se pare deci că o primă explicație ar fi aceea a fricii de cei puternici, 

din oportunism. Este un sentiment omenesc. Ne amintim că a aparut și la 

primii oameni: Adam și Eva, care după ce au săvârșit păcatul originar, s-au 

ascuns de frică. 

Se pune însă întrebarea de ce nu s-au ascuns și cei cărora Iisus le făcuse 

un bine. Este de presupus că ei erau îndeobște cunoscuți, deoarece Iisus 

făcea minunile în fața mulțimii, nu în ascuns. La Capernaum mulțimea era 

atât de mare, încât cei ce duceau pe targă un slăbănog au trebuit să strice 

acoperișul casei în care se afla Iisus pentru a aduce pe bolnav în fața Sa 

(Marcu, cap. 2, v. 4). Că, în general, cei ce erau în preajma lui Iisus erau 

cunoscuți, o dovedește și faptul că Petru a fost recunoscut de trei slugi ale 
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lui Caiafa (Matei, cap. 26, v. 69-75). Se pare deci că nu este vorba doar de 

un simplu sentiment de frică. Cei cărora Iisus le făcuse bine L-ar fi putut 

urma pe drumul spre Golgota, să vadă dacă va fi condamnat la moarte și 

răstignit sau nu, cu speranța că nu vor fi recunoscuți de mulțime și că 

Binefăcătorul lor va scăpa cu viață până la urmă. 

Din păcate, în această categorie nu au intrat decât Fecioara Maria, o 

parte din apostoli și un număr destul de mic de credincioși, care urmau 

tăcuți, cu lacrimi În ochi, convoiul ce se deplasa pe drumul spre Golgota. 

Majoritatea, și între aceștia desigur mulți cărora Iisus le făcuse numai 

bine ÎI batjocoreau, ÎI scuipau, ÎI pălmuiau, ÎI loveau. 

De ce? S-ar putea răspunde: din oportunism. Nu este bine să-i contrazici 

pe cei puternici, chiar dacă În sinea ta nu ești de acord cu ei; dimpotrivă, cu 

cât Îți manifești mai zgomotos acordul cu cei puternici, cu atât îți este mai 

bine, 

Cine te mai poate acuza că ai fost vreodată admirator al lui Iisus, când 

te aude cum ÎI batjocorești în văzul lumii? Cine ar putea să te acuze de 

nesinceritate? Ar trebui să aibă calități de psiholog ieșite din comun, și dacă 

ar avea aceste calități , ar reuși să afle că esti nesincer? În cazul apostolului 

Petru poate că da, căci după ce a negat că-l cunoaște Iisus, a ieșit afară  și  

a plâns cu amar. Nu însă și în cazul celor care l-au batjocorit pe Iisus, În cazul 

acesta devine necesară o a doua explicație, Nu mai este vorba nici de frică, 

nici de oportunism, ci de ceva mult mai grav, de o transformare a 

sentimentului firesc de recunoștință în contrariul Iegi,în sentimental morbid 

de ură, de ură de moarte. 

Această nefericită metamorfoză este o urmare a unui mare defect 

sufletesc: exacerbarea amorului propriu, convingerea că valoarea ta este 

superioară valorii semenilor tăi. În aceste condiții, atunci când cineva îți face 

un mare bine, ai senzația că între tine și persoana respectivă s-a creat o 

diferență în defavoarea ta, diferență care te obligă la o recunoștință ce vine 

în contradicție cu amorul tău propriu. De cele mai multe ori acela care ți-a 

făcut binele ar fi fost fericit să-i fi spus un simplu "Mulțumesc!" sau să nu-i fi 

spus nimic, dar tu, rănit în amorul tău propriu, încerci mai întâi să diminuezi 

importanța binelui pe care ți l-a făcut. Pentru că rațiunea îți spune că, totuși, 

binele pe care ți l-a făcut a fost important, începi să simți datoria 

recunoștinței ca pe o povară, care apasă greu pe umerii tăi și de care ai vrea 

să scapi cât mai repede. 

Această imagine a recunoștinței ca o povară, ce te depășește și devine 

sursă a unor comportări maladive, mi-a sugerat titlul acestui articol. 

Fenomenul are loc și în zilele noastre. Mai mulți prieteni mi-au spus că 

au mari neplăceri tocmai din partea celor cărora, în trecut, le-au făcut mult 

bine. De asemenea neplăceri nici eu n-am fost scutit. Este acesta un motiv 

de a nu mai face bine? Nicidecum! Dimpotrivă. Suntem datori să facem cât 

mai mult bine aproapelui nostru, fără a aștepta recunoștință și fără a uita  

că atunci când alții ne fac nouă bine, trebuie să considerăm recunoștința ca 

pe o datorie morală, care îl înalță pe cel ce o manifestă. 

Întocmai cum umbra dă relief și perspectivă unui desen, modestia dă 

frumusețe morală celui ce o cultivă. Un coleg îmi spunea odată că valoarea 
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unui "O" este fracție: la numărător este părerea altora despre el, iar la 

numitor este părerea lui despre el însuși. Cu cât semenii lui îl apreciază mai 

mult, cu cât este el mai modest, cu atât valoarea fracției, deci și a lui, este 

mai mare. 

Avem nevoie de semenii noștri, de ajutorul 

lor, pentru care le datorăm recunoștință, așa 

cum avem nevoie de ajutorul lui Dumnezeu , 

pentru care îi datorăm rugăciuni de mulțumire 

și de laudă. 

 
Academician Radu VOINEA (1923 - 2010) 

Căldărușani 

29 martie 1996 
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45 de Legi aprobate din 141 propuse  

în calitate de deputat de Iași, în perioada 1992 - 2016 

 

1. Propunere legislativă privind jurământul de credință față de țară și popor al 

senatorilor și deputaților din Parlamentul României (Legea 8/2002); 

2. Propunere legislativă privind reglementarea situației juridice și a 

administrării patrimoniului fostei Uniuni a Tineretului Comunist  - modificarea și 

completarea Decretului-Lege nr. 150/1990 (Legea 146/2002); 

3. Propunere legislativă privind organizarea și funcționarea unităților de 

cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare 

și a Academiei de Științe Agricole și Silvice Gheorghe Ionescu-Șișești (Legea 

290/2002); 

4. Proiect de Lege pentru alegerea autorităților administrației publice locale 

(Legea 67/2004); 

5. Proiect de Lege pentru alegerea Președintelui României (Legea 

370/2004); 

6. Propunere legislativă privind instituirea Zilei naționale a tineretului (Legea 

425/2004); 

7. Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr. 461/2001 

privind exercitarea profesiunii de asistent medical, înființarea, organizarea și 

funcționarea Ordinului Asistenților Medicali din România (Legea 496/2002); 

8. Propunere legislativă pentru completarea art. 50 lit.e din Codul Muncii 

(Legea 480/2003); 

9. Propunere legislativă de modificare și completare a Legii nr.84/1995, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare (Legea 268/2003); 

10. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 

educației fizice și sportului nr. 69/2000 (Legea 472/2004); 

11. Proiect de Lege pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului 

(Legea 373/2004); 

12. Propunere legislativă „Legea Tineretului” (Legea 350/2006); 

13. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 

învățământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare 

(Legea 160/2007); 

14. Propunere legislativă pentru completarea articolului 174 din Legea 

nr. 84/1995 privind învățământul (Legea 143/2008); 

15. Propunere legislativă pentru completarea Art. 10 alin.4 din Legea 

Învățământului nr. 84/1995 republicată cu modificările și completările ulterioare 

privind instituirea Bursa Școlară „Guvernul României” 

(Legea 32/2008); 

16. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 441/2001 pentru 

aprobarea ordonanței de urgență a Guvernului nr. 133/2000 privind învățământul 

universitar și postuniversitar de stat cu taxă, publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 411/25.VII.2001 (Legea 224/2005); 

17. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 

95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (Legea 264/2007); 

18.  Proiect de Lege privind instituirea Zilei Școlii (Legea 289/2007); 

19. Propunere legislativă privind creșterea siguranței în unitățile de 
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învățământ (Legea 35/2007); 

20. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 

învățământului nr. 84/1995 și a Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului 

didactic (Legea 296/2008); 

21. Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr. 31/2007 

privind reorganizarea și funcționarea Academiei Oamenilor de Știință din România 

(Legea 296/2007); 

22. Propunere legislativă pentru modificarea art. 174, alin.(3) din Legea 

învățământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare 

(Legea 428/2006); 

23. Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de Urgență a 

Guvernului nr .68/2004 privind unele măsuri în domeniul învățământului, aprobată, 

cu modificări, prin Legea nr. 6/2005 (Legea 490/2006); 

24. Proiect de Lege privind organizarea și funcționarea sistemului de 

cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare 

(Legea 45/2009); 

25. Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 31/2007 

privind reorganizarea și funcționarea Academiei Oamenilor de Știință din România 

(Legea 241/2009); 

26. Proiect de Lege privind înființarea și funcționarea Academiei de 

Științe Tehnice din România, prin reorganizarea Asociației „Academia de Științe 

Tehnice din România”, care își încetează activitatea (Legea 230/2008); 

27. Proiect de Lege privind reorganizarea și funcționarea Academiei 

Oamenilor de Știință din România (Legea 31/2007); 

28. Propunere legislativă pentru alegerea reprezentanților României în 

Parlamentul European (Legea 33/2007); 

29. Proiect de Lege pentru acordarea recompenselor financiare elevilor 

premianți la olimpiadele școlare internaționale (Legea 235/2010); 

30. Proiect de Lege privind declararea zilei de 15 ianuarie Ziua Culturii 

Naționale (Legea 238/2010); 

31. Propunere legislativă pentru modificarea alin.(2) al art. 18 din Legea 

educației naționale nr. 1/2011 (Legea 153/2015); 

32. Proiect de Lege pentru declararea zilei de 24 ianuarie ca zi de 

sărbătoare legală (Legea 171/2014); 

33. Proiect de Lege privind unele măsuri referitoare la veniturile 

medicilor de familie care asigură continuitatea asistenței medicale în centrele de 

permanență (Legea 149/2014); 

34. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 

96/2006 privind Statutul deputaților și senatorilor, republicată în Monitorul Oficial 

al României, Partea I, nr. 459 din 25 iulie 2013 (Legea 357/2015); 

35. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 94/1992 privind 

organizarea și funcționarea Curții de Conturi  (Legea 7/2016); 

36. Proiect de Lege pentru subvenționarea revistelor de cultură 

reprezentative din România (Legea 136/2015); 

37. Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței 

Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate 

de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până 
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la 6 martie 1945 din motive etnice (Legea 237/2018); 

38. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței 

Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor și a căilor navigabile, 

precum și desfășurarea activităților de transport naval în porturi și pe căi navigabile 

(Legea 235/2017); 

39. Propunere legislativă privind modificarea Legii nr. 263/2007 privind 

înființarea, organizarea și funcționarea creșelor (Legea 90/2014); 

40. Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr. 7/2006 

privind statutul funcționarului public parlamentar (Legea 215/2015) 

41. Proiect de Lege privind acordarea pensiei de serviciu membrilor 

Corpului diplomatic și consular al României (Legea 216/2015); 

42. Propunere legislativă pentru completarea Legii audiovizualului nr. 

504/2002 (Legea 103/2014); 

43. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 

266/2008 privind modul în care funcționează farmaciile și cum se vând 

medicamentele (Legea 160/2018); 

44. Propunere legislativă pentru modificarea art. 277 din Legea Educației 

Naționale nr. 1/2011 (Legea 140/2016); 

45. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 

53/2003 privind Codul Muncii (Legea 176/2016). 
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Cu prof. Vasile Burlui, vicepreședinte AOSR - Iași 

moderatorul Ședinței Omagiale „Anghel STANCIU la 70 de ani“ 
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Invitați la Ședința Omagială „Anghel STANCIU la 70 de ani“ 

 

Invitați la Ședința Omagială „Anghel STANCIU la 70 de ani“ 
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Invitați la Ședința Omagială „Anghel STANCIU la 70 de ani“ 
 
 

Invitați la Ședința Omagială „Anghel STANCIU la 70 de ani“ 
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Invitați la Ședința Omagială „Anghel STANCIU la 70 de ani“ 

 

Cu conf. Vasilică CIOCAN - decanul Facultății de Construcții Iași 
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Cu prof. Adrian BADEA - președintele Academiei 

Oamenilor de Știință din România 

Cu prof. Ecaterina ANDRONESCU - președintele Senatului Universității Tehnice 

din București, ministrul Educației Naționale 
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Cu prof. Petru ANDEA - secretar de stat în Ministerul Educației Naționale 
 
 

Cu  Dr. ec. Aurel VAINER - 

președintele Federației Comunităților Evreiești din România 
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Cu  conf. Tania HAPURNE - 

președintele Senatului Universității Tehnice „Gh. Asachi“ din Iași 

Cu prof. Irina LUNGU - prorector al Universității Tehnice „Gh. Asachi“ din Iași 
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Cu conf. Tania HAPURNE și prof. Irina LUNGU 

 

Cu prof. Nicolae ȚĂRANU - Academia de Științe Tehnice 
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Cu prof. Rodica GHIURU - rectorul Universității APOLONIA din Iași 

 
 

Cu prof. Florin STĂTESCU - decanul Facultății de Hidrotehnică și Ingineria 

Mediului din Iași 
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Cu conf. Ernest OLINIC - secretarul științific al 

Societății Române de Geotehnică și Fundații 
 

Cu prof. Grigore Tinică - director general al Institutului de Boli Cardiovasculare Iași 
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Cu Biroul A.O.S.R-Iași: prof.V.Burlui-vicepreședinte, prof. G. Mustață-secretar 

științific, prof. M. Gavrilescu-secretar științific adjunct, prof. N.Ț ăranu-membru 

 

Din prezentarea conferinței „Stăpânește viitorul, studiind trecutul“ 
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Cu prof. Petru ANDEA, Anette și Aurel VAINER 
 
 

Cu nepoata Cristina, fiul Cristian STANCIU și 

florile recunoștinței familiale 
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Cu soția, prof.gr. I Virginia STANCIU, președinta Fundației Ecologice GREEN 

 

 

Cu fiul meu Adi, nora Luminița și nepotul Cristian Stanciu 
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Cu nepoata Anca și soția Virginia Stanciu 

 

 

Cu nepoata Cristina și fiul Cristian STANCIU 
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Cei trei feciori ai mei, Cătălin, Adi și Cristi Stanciu la sărbătorirea celor 70 de ani a tatălui lor. 

 

O parte a familiei STANCIU (Anca, Luminița, Adi, Cristi, Virginia și Anghel) 

cu doamna ministru Ecaterina ANDRONESCU și ... Pendulul lui Foucault 
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Florile recunoștinței din partea familiei STANCIU și a colegilor din AOSR - Iași 
 

Profesor Anghel Stanciu La 70 de ani în biroul său de la Facultatea de Construcții, Iași 
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