NE-A PĂRĂSIT PROF.EMERIT
DR.ING.DUMITRU TEODOR DORIN
MATEESCU
S-a nascut in Sebes-ALBA la 27 noiembrie 1938 şi la Iaşi în seara de
03.01.2020 a trecut fulgerator in nefiinţă cel ce a fost
Prof.univ.dr.ing.Theodor Mateescu
Studii universitare: a absolvit Institutul Politehnic “Traian Vuia “din
Timişoara,Facultatea de Construcţii (1961).
Titluri stiintifice: doctor inginer (1967),cu teza: “Contributii la studiul
incarcarii filtrelor rapide si determinarea limitelor tehnice ale ciclului de
filtrare.

A fost angajat la DSAPC Iaşi unde ca Şef de proiect a proiectat :
- Alimentarea cu apă a oraşelor Vaslui şi Huşi;
- Canalizarea oraşelor Huşi, Bârlad şi Iaşi.
Ca Şef al Atelierului de Instalaţii a condus elaborarea proiectelor pilot pentru
instalaţii solare în staţiunile: Cap Aurora, Neptun, Mamaia şi Jupiter, pentru
Cartierele Canta, Tudor Vladimirescu şi Tătăraşi din Iaşi, proiecte pentru
încălzire şi apă caldă menajeră cu pompe termice cu absorbţie de bromură de
litiu, pentru cartierele Metalurgiei şi campusul studenţesc din Iaşi, precum şi
pentru Cartierul Gării din Municipiul Paşcani.
Din 1974 la ICPROM Iaşi a condus Atelierul de cercetare pentru instalaţii unde
a efectuat cercetări pentru validarea soluţiilor tipizate aplicate în proiectele tip
de la Cartierul Canta şi Metalurgiei din Iaşi. A finalizat un număr de 30
contracte de cercetare finanţate de Ministerul Educaţiei Naţionale(MEN),
Cercetării şi Tehnologiei (MCT), si Lucrărilor Publice si Amenajării
Teritoriului (MLPAT);
Activitatea didactica: a sustinut in invatamantul superior de Inginerie
civila si Instalatii, din 1969 pana in present, mai multe cursuri la programe de

studii de licenta si masterat;
- cu aprobarea MEN şi susţinerea Ambasadei Franţei la Bucureşti, a
organizat in anul 1998, in colaborare cu ENSAIS Strassbourg, un modul
francofon de hidraulica urbană, la Facultatea de Construcţii şi Instalaţii;
-experienţa dobandită pe plan didactic a fost valorificata in şase manuale
universitare si zece monografii;
-a fost Secretar stiintific (1992-1994) si prodecan (1994-2000; 2004-2008)
al Facultatii de Constructii si Arhitectura, respectiv Constructii si Instalatii;
-a fost membru al Senatului si al Colegiului Academic al Universitatii
Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iasi - (1992-2000; 2004-2012);
-a fost membru permanent al Comisiei C14-Invătământ la distanţă din CNEAA (2001-2006);
-a fost membru permanent al Comisiei C1-Ştiinţe Inginereşti din ARACIS
(2007-2018), expert CNCSIS(2007-2018);
-a fost expert al ACPART (2004-2006):
- a fost verificator de proiecte şi expert tehnic pentru instalaţii de încălzire,
sanitare şi gaze.
- a fost auditor energetic gradul I.
- a organizat în cadrul Facultăţii de Construcţii şi Instalaţii cursuri pentru
verificatori de proiecte, experţi tehnici şi auditori energetici.
- a elaborat proiectul pentru Secţia de Instalaţii din cadrul Facultăţii de
Construcţii şi Instalaţii.
Activitatea stiintifica:
- a condus Colectivul de cercetare de Instalaţii,
-a coordonat şi finalizat 20 teze de doctorat confirmate, 2 in curs de
finalizare si 2 in derulare;
-în calitate de membru al Consiliului Internaţional pentru Cercetare şi
dezvoltare în Construicţii (CIB) a organizat la Iaşi in anul 2002, al 28-lea
Simpozion Internaţional CIB-W62-2002-Water Supply and Drainage for
Buildings, cu 75 participanti din 14 tari
- a publicat peste 400 articole şi referate publicate în reviste de specialitate
şi volume ale manifestărilor ştiinţifice din ţară şi străinătate;
-din anul 1991 a coordonat organizarea anuală şi editarea volumelor
Conferinţei de Instalaţii pentru Construcţii şi Economia de Energie, ajunsa la a
30-a ediţie, 18 cu participare internaţionala
- a fost membru al REHVA - Asociatia Federaţiilor Europene de Încălzire
şi Condiţionare; ASHRAE - Societatea Americană
pentru Încălzire,
Condiţionare şi Răcire; AIIR - Asociaţia Inginerilor de Instalaţii din România;
ARA - Asociaţia Româna a Apei.
Din 1991 a fost membru al Consiliului Director al Asociaţiei Inginerilor de
Instalaţii di România şi Preşedinte al Filialei AIIR Moldova Iaşi. A fost un
colaborator permanent la Revista INSTALATORUL până în 1915 după care a
colaborat la REVISTA DE INSTALAŢII.
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A participat cu lucrări la conferinţele de instalaţii de la Sinaia în cadrul
căreia a prezentat cu regularitate referate cu lucrările de proiectare realizate.
A fost un specialist de înaltă calificare elaborând proiecte de alimentări cu
apă, canalizare, instalaţii de încălzire şi apă caldă menajeră, instalaţii solare şi
instalaţii cu pompe de căldură.
A fost iubit de către colegi şi colaboratori atât la Institutul de Proiectare cât
şi în catedra de instalaţii.
A lăsat în urma sa un gol care va fi greu de completat mulţi ani de acum în
acolo.
În anul 2016 a fost ales Preşedinte de onoare al Filialei AIIR Moldova Iaşi.
Dumnezeu să-l odihnească în pace !
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