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Noua conducere a Societăţii Române  
a Termotehnicienilor 

Conform statutului Societăţii Române a Termotehnicienilor, Adunarea generală a SRT care a avut loc 
în ziua de 26 mai 2011 la Craiova, în cadrul Conferinţei Naţionale a Termotehnicienilor din România, 
ediţia a 18-a, a ales persoanele care urmează să ocupe pentru o perioadă de patru ani funcţiile de 
conducere ale societăţii. Acestea sunt: 

 
− Preşedinte : prof. univ. dr. ing.  Ana Maria BIANCHI 
 
− Vicepreşedinţi: prof. univ. dr. ing. Mugur BĂLAN, prof. univ. dr. ing. Marin BICĂ,  

prof. dr. ing. Alexandru DOBROVICESCU, prof. dr. ing. Gheorghe DUMITRAŞCU,  
prof. univ. dr. ing. Viorel POPA, prof. univ. dr. ing. Anastase PRUIU 

 
− Secretar: prof. univ. dr. ing. Gabriel IVAN 
 
− Trezorier: prof. univ. dr. ing. Nicolae BĂRAN 
 
− Comisia de cenzori: conf. univ. dr. ing. Dorin STANCIU, conf. univ. dr. ing. Florin BĂLTĂREŢU, 

conf. univ. dr. ing. Emanuel DARIE 
 
− Conducerea Colegiului de redacţie al revistei TERMOTEHNICA: Redactor Şef prof. univ. dr. 

ing. Ioan GANEA, Redactor Şef – adjunct prof. univ. dr. ing. Gheorghe POPESCU 

 
In continuare publicăm o scurtă prezentare a activităţii profesionale a 
noului preşedinte ales al Societăţii Române a Termotehnicienilor  

Noul preşedinte al Societăţii Române  
a Termotehnicienilor 

Prof. univ. dr. ing. Ana Maria BIANCHI a absolvit în 1970, ca şef de promoţie 
pe ţară cu Diplomă de Merit, Institutul de Construcţii Bucureşti – ICB (în prezent 
Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti - UTCB), Facultatea de Instalaţii, 
Specialitatea Instalaţii, primind titlul de Inginer diplomat şi a obţinut în 1985 
Diploma de doctor inginer (calificativul excelent cu felicitările juriului), cu 
lucrarea ,, Mişcări în medii permeabile cu aplicaţie la tubul termic funcţionând la 
temperaturi joase”.  
După absolvire a fost reţinută prin repartiţie guvernamentală, în calitate de cadru 

didactic universitar şi activează fără întrerupere în aceeaşi instituţie de învăţământ superior, ocupând 
funcţiile de asistent (1970 – 1978), şef de lucrări (1978 – 1991), conferenţiar (1991 – 1997), profesor ( 
1997 – prezent). A desfăşurat activităţi didactice şi de cercetare şi la instituţii din străinătate: 
Conferenţiar asociat, prin concurs organizat de Ministerul Educaţiei Naţionale din Franţa pentru ţările 
din sud-estul Europei, la Institut National Polytechnique de Grenoble (INPG) – Ecole Nationale 
Supérieure d’Hydraulique et de Mécanique de Grenoble (1991 – 1993) şi Profesor invitat, la Academia 
de Ştiinţe din Bielorusia (Minsk, 1990) şi INP Grenoble (2004). Din 2005 este conducător de doctorat 
în domeniul „Inginerie mecanică”.  
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     A urmat mai multe cursuri de specializare şi perfecţionare profesională, în ţară şi străinătate, obţinând 
diplome, certificate sau atestări pentru diferite competenţe, ca de exemplu: Auditor energetic categoria I 
(Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, 2006); Curs postuniversitar UNESCO 
(asimilat Master of Science) de Informatică şi Matematici Speciale (Universitatea Bucureşti, 1973 - 
1974); Stage de haut niveau scientifique (Laboratorul EPM-MADYLAM – Grenoble, 1998 şi 2010); 
Cours d’histoire des Sciences et des Techniques (Ecole Nationale Supérieure d’Ingénieurs Electriciens 
- Grenoble, 1992); Summer School Industrial Heat Exchangers (Von Karman Institute for Fluid 
Dynamics, Rhode Saint Genèse - Belgia, 1991) ş. a.  
    Cursuri universitare predate: TERMODINAMICĂ TEHNICĂ şi TRANSFER DE CĂLDURĂ, în 
limba română (1976 – prezent) şi în limba franceză (1995 – 2010) la Universitatea Tehnică de Construcţii 
Bucureşti, Facultatea de Instalaţii şi Facultatea de Căi Ferate, Drumuri, Poduri şi Geodezie, , Facultatea 
de Inginerie în Limbi Străine – Département d’Ingénierie Civile/Filière Francophone, PROCEDES 
THERMIQUES (1998 – 2008) la INPG – Ecole Nationale Supérieure d’Hydraulique et de Mécanique de 
Grenoble (ENSHMG), MECANIQUE DE FLUIDES, ECHANGEURS DE CHALEUR, ECHANGES 
THERMIQUES (1991-1993), la INPG – ENSHMG.  
    Cursuri postuniversitare predate: SISTEME PERFORMANTE DE ALIMENTARE CU CǍLDURǍ – 
COGENERAREA (2010-prezent) şi AUDITUL ENERGETIC AL CLĂDIRILOR – SISTEME DE 
COGENERARE ŞI TRIGENERARE (2004-prezent), la Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti, 
Facultatea de Inginerie a Instalaţiilor; ENERGÉTIQUE URBAINE ET ENERGIES RENOUVELABLES 
(2008-prezent) la Ecole Nationale Supérieure de l’Energie, l’Eau et l’Environnement (Master 
International ENSE3- Grenoble INP).  
    Are o bogată activitate de cercetare ştiinţifică cu rezultate remarcabile în domeniile: tuburi termice de 
joasă temperatură (studii fundamentale, experimentale şi aplicaţii industriale); recuperare de energie 
termică de potenţial scăzut; analiza energetică pentru întreprinderi; schimbătoare de căldură moderne; 
influenţa câmpului magnetic asupra convecţiei şi turbulenţei; surse regenerabile de energie şi sisteme de 
cogenerare – trigenerare pentru alimentare urbană cu căldură; eficienţa energetică a clădirilor; audit 
energetic.  
    A publicat: monografia TRANSFERTS THERMIQUES – 550 pag. (în calitate de coordonator şi autor 
principal), sub egida AUF (Agence Universitaire Francophone), la Presses Polytechniques et 
Universitaires Romandes, Lausanne, 2004 – cu o ediţie şi în limba chineză publicată în 2008 la Dalian 
University of Technology Press; 20 cărţi (manuale universitare, culegeri de probleme şi lucrări practice – 
8 în română şi 12 în franceză), publicate la Editura Didactică şi Pedagogică, Editura Tehnică, Editura 
ICB/UTCB, Editura INPG – Franţa ; 14 articole (autor unic sau couator – în reviste de specialitate din 
străinătate şi din ţară); 73 lucrări în volume ale unor Conferinţe Internaţionale (37) şi Naţionale (36). A încheiat 
şi finalizat 45 contracte de cercetare (25 ca responsabil), în ţară (40) şi în străinătate (5).  A susţinut 15 
Conferinţe (10 în România şi 5 în Franţa).  
      Este membră a mai multor societăţi şi asociaţii ştiinţifice naţionale şi internaţionale: Societatea Română a 
Termotehnicienilor (din 1991, în prezent preşedinte); Asociaţia Inginerilor de Instalaţii din România 
(1990 – prezent); Asociaţia Oamenilor de Ştiinţă din România (1987 – 2000); Societatea pentru Protecţia 
Atmosferei (1991 – prezent); Heat Pipe Association of Eastern European Countries – EECHPA 
(reprezentant al României, 1989 – 1993); Société Française des Thermiciens – SFT (1991 – prezent); 
Institut International du Froid – IIF, Commission B1 - Processus de Transfert (1996 – prezent);  American 
Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers – ASHRAE (1998 – 2002); American 
Biographical Institute – ABI, Member of Board of Advisors in Research (2001 – prezent).  
     Doamna Prof. Ana-Maria Bianchi este iniţiatoarea Acordului de cooperare universitară între INP 
Grenoble, UTCB şi Universitatea Politehnica din Bucureşti (1992 - prezent) şi a fost/este promotor al mai 
multor programe Socrates ale UTCB cu INP – Grenoble (1999-2013), Université de Savoie – Chambéry 
(2000-2006) şi Université Henri Poincaré – Nancy (2000-2006).  
În semn de recunoaştere şi apreciere a rezultatelor deosebite obţinute în activitatea academică şi cultural-
socială a primit numeroase distincţii (Medalia Muncii, Diplome de onoare şi excelenţă, plachete). Cea 
mai recentă este reprezentată de Ordinul „Palmes Académiques în grad de Cavaler”, acordat de Ministerul 
Educaţiei Naţionale din Franţa.  
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