Profesor emerit ing.CONSTANTIN DINCULESCU
(23.11.1898 Alexandria, jud. Teleorman – 15.09.1990, Bucureşti)
•

A absolvit în 1922 secţia "Electromecanică" a Şcolii Politehnice
din Bucureşti cu menţiunea foarte bine.

•

În iunie 1940, a fost însărcinat cu predarea, cu conducerea
proiectelor şi a examenelor de “Centrale electrice, transportul şi
distribuţia energiei electrice” de la Institutul Politehnic Bucureşti.

•

Între 1944-1947 a predat şi la Politehnica din Timişoara.

•

În 1947 a fost numit profesor titular la Politehnica din Bucureşti,
la “Centrale electrice, transportul, distribuţia şi utilizarea energiei
electrice”.

•

Este considerat creatorul şcolii româneşti de centrale
electrice.

•

A inaugurat la IPB un Laborator de Centrale Electrice de o
valoare excepţională.

•

A condus lucrările de proiectare şi execuţie a:
–

CTE Doiceşti, CTE Ovidiu II, CTE Comăneşti, CTE Borzeşti,
CTE Petroşani.

–

CHE Bicaz, CHE Sadu V, CHE Moroeni.
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Profesor emerit ing.CONSTANTIN DINCULESCU
•

A contribuit la introducerea termoficarii în România.

•

A fost unul dintre principalii autori ai electrificării ţării după
al doilea război mondial.

•

A elaborat studii şi proiecte pentru realizarea CHE Porţile de Fier.

•

A avut o contribuţie esenţială la electrificarea CFR, susţinând
soluţia modernă a electrificării în curent alternativ monofazat la
frecvenţa generală industrială.
A fost colaborator la realizarea planului general de electrificare
a României (1945) şi la planul de folosire a apelor din RPR
(1950-1960).

•
•

•

•

A fost iniţiatorul şi proiectantul principal, sub aspectul cerinţelor
de învăţământ, al noului local din Splaiul Independenţei nr.313
(arh. Octav DOICESCU, 1967) şi a condus colectivul pentru
realizarea acestei lucrări.
Laborioasa sa activitate se concretizeaza prin 3 tratate, 6 cărţi,
63 memorii tehnice, 14 contribuţii la stabilirea prescripţiilor tehnice
în domeniul electrotehnicii, 185 lucrări în manuscrise, 77 articole
publicate în periodice şi ziare, participarea la peste 150 conferinţe în
ţară şi în străinătate.
A militat pentru afirmarea pe plan mondial a realizărilor ştiinţifice
şi tehnice din România.
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