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APRECIERE  

asupra cărţii “AMINTIRI ŞI POVESTIRI”,  

autor, Prof. dr. ing. Garabet Kümbetlian 

 

În cartea "AMINTIRI ŞI POVESTIRI", publicată în Editura A.G.I.R. Seria: 

Oameni si locuri. ISBN: 978-973-720-6589, Bucureşti, 2016, domnul profesor universitar 

dr.ing.Garabet Kümbetlian, membru titular al Academiei de Ştiinţe Tehnice din România, 

membru fondator al Asociaţiei Generale a Inginerilor din România, filiala Constanța, 

membru titular al Comitetului Român pentru Istoria şi Filosofia Ştiinţei şi Tehnicii, al 

Academiei Române, prezintă persoane și personalităţi importante ale lumii ştiinţifice, pe care 

le-a cunoscut și cu care a colaborat de-a lungul vieții sale, precum și contribuţiile sale 

personale la cercetarea ştiinţifică și tehnică din Domeniul său de activitate. 

In prima parte a cărții, autorul relatează aspecte ale copilăriei sale, precum și condițiile 

și împrejurările în care s-a educat și format ca persoană conștientă și educată, în sprijinul 

muncii și culturii. 

În următoarele capitole ale cărții, sunt prezentați cu rigurozitate, în ordine cronologică, 

oamenii de ştiinţă de valoare care au contribuit la formarea sa ca om de cultură, profesor şi 

om de ştiinţă. O importantă parte a cărții este dedicată profesorilor și modelelor sale de viață, 

ca pictorul Stavru Tarasov, muzicianul Franz Xaver Dressler, viorista Olga Coulin, profesorul 

și poetul constănţean Grigore Sălceanu, inginerul şi omul de ştiinţă Suren Cedighian, 

profesoara și scriitoarea Ecaterina Săndulescu, profesorul Gh. Manea, cercetătorul Mircea 

Mişicu, profesorul Dumitru Mangeron, academicienii Gheorghe Buzdugan și Radu Voinea.  
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Ultima parte este dedicată activităţii ştiinţifice și didactice proprii, precum și câtorva 

dintre contribuțiile importante aduse domeniilor proprii de cercetare, ca Teoria Elasticității,  

Rezistenţa Materialelor sau Calculul Plăcilor. Sunt evocate cu minuțiozitate etapele elaborării 

modelelor analitice originale, dezvoltate pentru calculul plăcilor groase, calculul barelor 

curbe de secţiune neomogenă sau calculul tensiunilor tangenţiale din barele de secţiune 

oarecare. 

  În continuare sunt prezentate contribuțiile deosebite ale autorului în domeniile 

amintite ale științei, precum și aprecierile deosebit de elogioase ale marilor personalități ale 

științei din România, Academicienii Gheorghe Buzdugan, care-l numește „ilustru 

reprezentant al ştiinţei Rezistenţa materialelor din Constanţa-prestigios Centru 

Universitar al României”  și Radu Voinea care-l apreciază ca „distins profesor”,  profesorii 

universitari D.R.Mocanu, și Dumitru Mangeron, care face referiri la „cunoscutele și 

frumoasele Dumneavoastră realizări”, la cercetătorul de mare prestigiu Mircea Mișicu, care 

se referă la „spiritul elevat al lucrărilor de doctorat (ale profesorului Kümbetlian)”, 

precum și ale unor Instituții de mare prestigiu din străinătate, ca Departamentul Apărării al 

Statelor Unite ale Americii, prin Departamentul de Șocuri și Vibrații și conducerea 

Laboratorului de Cercetări Navale, înființat în anul 1923 de însuși Edison, care-l numește „un 

cercetător de bază în domeniul din aria problematicii tehnologiei familiare nouă”, 

precum  și  de Academia Națională de Științe a Republicii Armenia, care își exprimă 

„speranța de a primi acceptul Dumneavoastră de a colabora cu Academia noastră”.  

Consider că acestă carte, "AMINTIRI ŞI POVESTIRI”, emoţionantă, cuprinzătoare şi 

deosebit de importantă pentru domeniul tehnic, este o enciclopedie de o valoare inestimabilă 

a contribuţiilor aduse la dezvoltarea ştiinţei şi tehnicii din România. 

 

Prof. univ. dr. ing. Ichinur OMER 

Decan al Facultății de Construcții 
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