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90 de ani 
de la inaugurarea primului 
Pavilion al Școlii Politehnice

Dezvelirea bustului
 acad. Ioan ANTON

În ziua de 11 noiembrie 1923 se inaugurează prima 
clădire a Școlii Politehnice, realizată după proiectul arhitectu-
lui Duiliu Marcu, construită pe Bulevardul Mihai Viteazul, pe 
terenul atribuit Școlii Politehnice de către Primărie. Implicarea 
și susținerea primarului Stan Vidrighin au fost decisive în 
realizarea proiectului, el �ind chiar unul dintre membrii fonda-
tori ai Școlii Politehnice din Timișoara.

Clădirea însumează o suprafață de 1016 mp, având 3 
etaje și cuprinzând, la  acea vreme, „un am�teatru, două săli de 
cursuri, două săli de desen, 15 laboratoare, trei muzee, nouă 
birouri, un atelier”. Amplasarea clădirii s-a făcut conform unui 
plan de ansamblu conceput de arh. Duiliu Marcu.

Clădirea realizată în stil brâncovenesc a fost inaugurată în 
prezența Regelui Ferdinand I și a Reginei Maria. O placă de 
marmură a�ată la intrarea în edi�ciu stă mărturie pentru 
solemnul eveniment.

Cuvântarea Regelui Ferdinand I la inaugurarea 
pavilionului de electromecanică al Școlii Politehnice 
Timișoara:

1923, noiembrie 11, 
Timișoara

„Să-mi fie îngăduit în 
ziua aceasta când cu cea 
mai mare plăcere asist la 
inaugurarea unui nou local 
al școlii de politecnică, să-i 
aduc urările Mele cele mai 
calde de propășire. 

Dinadins s-a ales mănosul Banat pentru această școală atât de 
trebuincioasă dezvoltării noastre industriale din ce în ce mai mare, ca 
să fie nu numai un focar de muncă serioasă a pregătirii generaţiilor 
viitoare de adevăraţi pionieri, dar și un cuib al gândirii și simţirii 
românești și un cheag între vechiul regat și provinciile, cari prin vitejia 
noastră au fost pentru veacuri adaose la vechea noastră ţară. […]

Nu zidurile fac o școală, ci spiritul care domnește 
într-însa.

Am ferma convingere că tineretul și profesorii vor ști să ţină sus 
acest spirit. 

Acestea sunt urările pe cari azi vi le aduc.”

Ferdinand I 

Apelând la vocabularul arhitecturii de inspirație 
neoromânească, arh. Duiliu Marcu folosește cărămida 
ceramică montată aparent, prin rostuire, care împreună cu 
ancadramentele ferestrelor, brâiele decorative și arcaturile 
ferestrelor ultimului registru, realizate în praf de piatră, 
formează o suprafață de mare expresivitate plastică ce conferă 
edi�ciului o gamă cromatică și monumentalitate deosebite. 

Folosind aceleași mate-
riale, cărămida aparentă și 
praful de piatră, arh. Duiliu 
Marcu realizează primul 
pavilion de cazare pentru 
studenții Școlii Politehnice, 
într-o construcție de șase 
nivele (căminul studențesc  
1MV).

Ioan M. ANTON 
18 iulie 1924  – 12 aprilie 2011

• S-a născut în comuna Vintere, județul Bihor la 18 iulie 
1924.

• A urmat cursurile școlii primare din comuna natală și 
apoi, între anii 1935–1943, ale liceului „Samuil Vulcan” din 
Beiuș;

• În anul 1948, a absolvit cursurile Școlii Politehnice, 

sub îndrumarea profesorului Aurel Bărglăzan;

• Și-a început cariera de cadru didactic al Facultății de 
Mecanică în anul 1949;

• În anul 1960 obține titlul de candidat în științe cu teza 
„Curbe caracteristice de cavitație la pompele centrifuge cu 
turație speci�că joasă”;

• A fost dezvoltatorul școlii românești de mașini hidrau-
lice, inițiate de profesorul Aurel Bărglăzan;

• Devine membru corespondent al Academiei la 21 
martie 1963, în 1972 obține titlul de doctor docent, iar la 1 
martie 1974 devine membru titular al Academiei;

• A fost vicepreședinte al Academiei Române în perioada 
1 martie 1974 – 2 februarie 1990 și președinte ad-interim al 
acesteia între 25 decembrie 1981 – 13 noiembrie 1984; 

• Pe parcursul carierei sale, profesorul Anton a avut o 
serie de funcții administrative în învățământ: Prodecan la Facul-
tatea de Mecanică, Institutul Politehnic Timișoara (1951–1953), 
Secretar științi�c la Facultatea de Mecanică, Institutul Politehnic 
Timișoara (1953–1961), decan – Facultatea de Mecanică, 
Institutul Politehnic Timișoara (1961–1963), prorector – 
Institutul Politehnic Timișoara (1963–1966), rector – Institutul 
Politehnic Timișoara (1971–1981), rector – Institutul Politehnic 
Timișoara, (1989), membru în Comisia Superioară de Diplome 
MEI, (1969–1990), membru în Consiliul Învățământului Supe-
rior (1968–1972), membru în Consiliul de conducere MSI 
(1972–1976);

• Se stinge din viață la onorabila vârstă de 87 de ani, la 
data de 12 aprilie 2011,  la Timișoara.
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