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Motto: 
 

„Oamenii de valoare ştiu că trebuie să-şi sacrifice o parte din timpul lor de creaţie ori 

de activitate în genere pentru a impulsiona pe toate căile crezul într-un viitor al omului, 

care nu poate fi atins decât de oameni ai viitorului, şi aceştia sunt oamenii tineri.” 
 

Ulf von Euler (laureat al Premiului Nobel) 

1. INTRODUCERE 1. INTRODUCERE 1. INTRODUCERE 1. INTRODUCERE     
 

Idee veche a unor ingineri veterani braşoveni şi a unor 
universitari (cei mai stăruitori s-au dovedit a fi Constantin C. 
Gheorghiu, la nivelul demersurilor practice, şi Liviu 
Sofonea, la cel al argumentării), realizarea unui Muzeu al 
Ştiinţei şi Tehnicii la Braşov este, astăzi, un deziderat în 
pragul împlinirii. Nu sunt nici primul, nici singurul care 
pledez pe această temă, nici măcar „scandalos de optimist“, 
cum m-a caracterizat prof. Sofonea, însă, cu certitudine, sunt 
unul dintre cei care au luat-o foarte în serios. Mai ales pentru 
că sunt convins că, pentru a înţelege tehnica şi ştiinţa, nu este 
suficient să cunoşti faptele, ci şi cum s-a ajuns la acestea. 

Nu voi trece mai departe înainte de a da o definiţie a 
muzeului, în accepţiunea Consiliului Internaţional al 
Muzeelor (I.C.O.M.): muzeul este o instituţie în serviciul 
societăţii, care achiziţionează, conservă, comunică şi 
îndeosebi expune, în vederea studierii, educării şi delectării, 
mărturiile materiale ale evoluţiei naturii şi omului. 

Universitatea „Transilvania“ din Braşov trebuie să fie 
pilonul principal al unui asemenea demers, care, într-un 
interval de timp scurt, să îmbogăţească efectiv circuitul 
muzeal şi educaţional, urmând să aibă o creştere 
apreciabilă. Am propus anul 2006 ca an al intrării în 

funcţiune, pentru că atunci se vor împlini 100 de ani de la 
prima expoziţie industrială românească şi ar fi cel mai 
generos mod de a o omagia şi la Braşov; în 2009, când 
muzeul ar putea atinge maturitatea, se vor împlini 100 de 
ani de la înfiinţarea Muzeului Tehnic „Dimitrie Leonida“. 
Şi am propus Universitatea pentru că majoritatea muzeelor 
de profil au apărut şi s-au dezvoltat pe lângă universităţi – 
Lehrsammlungen.  

Un asemenea muzeu, pe partea de tehnică, ar fi ca un 
album de familie – al familiei tehnicii româneşti, 
braşovene, în special. El nu va constitui doar un depozitar 
de mărturii de civilizaţie şi ştiinţă, de realizări tehnice – de 
la cele elevat tehnologice înapoi la detaliile popular-
tradiţionale semnificative –, ci un organism viu, care să 
permită, pe lângă întâlnirea cu propriul trecut, şi 
satisfacerea unor nevoi de informare, de adăpare a 
curiozităţii şi a dorinţei de confruntare ideatică şi practică 
şi, de ce nu, de speranţă pentru descoperirea unor lucruri 
noi. Conceptul de dezvoltare durabilă, adoptat la 
Conferinţa de la Rio acum două decenii, îi obligă pe toţi 
cei implicaţi în administraţia publică şi învăţământ să 
gândească strategii pe termen lung, riguros fundamentate, 
cu mare impact, iar muzeul este o componentă strategică a 
dezvoltării durabile.  


