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REZUMAT. In istoria Romaniei anilor 1918-2018, familia Inculeţ a avut o reprezentare deosebită prin Ion C 

Inculeţ (tatăl) şi Ion I Inculet (fiul), primul -matematician, filosof şi inteligent om politic -cu rol important în 

unirea Basarabiei cu România- cel de al doilea recunoscut în întreaga lume prin cercetările sale în domeniul 

electrostaticii, formator de şcoală şi unul din cei mai reprezentativi cercetători ai acestui domeniu. Sunt 

prezentate contribuţiile lor aduse în făurirea României moderne atât în plan politic (tatăl) cât şi la afirmarea 

României ca un recunoscut contributor la îmbogăţirea tezaurului de cunoştinţe ale lumii (fiul). Legaţi profund 

de pământul românesc, atât prin atitudinea lor în faţa unor provocări dureroase a istoriei cât şi prin rezultatele 

acţiunilor pe care le-au întreprins, ei rămân două figuri luminoase în istoria României moderne. 

Cuvinte cheie: Ion Inculeţ, Ion I Inculeţ, Unire Basarabia, electrostatică.  

SUMMARY In the history of Romania in the years 1918-2018, the Inculeţ family had a special representation 

through Ion C Inculet (father) and Ion I Inculet (the son), the first - a mathematician, a philosopher and 

intelligent political man - important for the union of Bessarabia with Romania - the second recognized 

worldwide by its electrostatic research, school educator and one of the most prominent researchers in this 

field. They present contributions to the creation of modern Romania both at the political level (the father) and 

the affirmation of Romania as a recognized contributor to the enrichment of the knowledge treasury of the 

world (the son). Deeply linked to the Romanian soil, both by their attitude to the painful challenges of history 

and by the results of the actions, they remain two bright figures in the history of modern Romania. 
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1. ION C INCULEŢ, POLITICIAN  

ŞI CTITOR AL UNIRII BASARABIEI 

CU ROMÂNIA, DAR ŞI OM  
AL ŞTIINŢELOR EXACTE 

In diferitele etape de timp 
ale acestei perioade, cei doi 

iluştri reprezentanţi ai familiei 
Inculeţ au adus contribuţii de-

osebite la construcţia României 
moderne, primul în Unirea 

Basarabiei cu ţara mamă -dar şi 
de om de ştiinţă cu merite în 

promovarea ei-, cel de al doilea 
în dezvoltarea electrostaticii şi tehnologiilor aferente, 

devenind -în lume- unul din cei mai reprezentativi 
savanţi ai acestui domeniu.  

Istoria poate a fost nedreaptă cu ei, întrucât 

cunoasterea lor ca oameni cu mare viziune şi locul lor 

în dezvoltarea modernă a României, a fost estompată, 

explicat de dependenţa de o anumită situaţie istorică.  

Despre Ion C Inculeţ care a desprins Basarabia de 

Rusia nu se putea vorbi prea mult atunci pentru că 

acest vecin nu putea uita ce păţise în 1918 din partea 

acesteia.  

Iar despre Ion I Inculeţ  - fiul 

iarăşi nu puteai vorbi prea mult 

pentru că ceeac e făcuse tatăl, 

Ion C Inculeţ în problema unirii 

nu putea fi omis de ruşi, iar 

presiunile care deja începeau să 

apară asupra familiei, l-au de-

terminat în anul 1947 să plece 

în SUA şi Canada unde a deve-

nit formatorul şcolii moderne de 

Electrostatică, unul din cei mai reprezentativi savanţi 

care au lucrat în acest domeniu, recunoscut ca atare 

de comunitatea ştiinţifică internaţională. 

Este motivul pentru care generaţiile care s-au scurs 

în perioada anilor 1945-1990, cunosc mai puţin despre 

aceşţia şi îndemnul pe care l-am simţit ca la această 

manifestare să vă prezint personalitatea puternică a 

acestor români şi locul lor în istoria domeniului în care 
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şi-au valorificat cunoştinţele, pasiunea lor şi dragostea 

faţă de ţară, ce au dat ei României ! 

2. ION C. INCULET - POLITICIAN ȘI 

CTITOR AL UNIRII BASARABIEI CU 

ROMÂNIA, DAR SI OM AL 

ȘTIINȚELOR EXACTE  

Ion C Inculeţ, s-a născut la 5 aprilie 1884 într-un 

sat al Basarabiei, satul Răzeni, ca fiu al lui Constan-

tin şi Maria Inculeţ. Absolvent al şcolii primare din 

satul natal, urmează seminarul teologic, optând după 

terminarea lui pentru o facultate de ştiinţe exacte: 

Facultatea de Matematică şi Fizică din Dorhat 

(Estonia). Se transferă după primul an de studii la 

Universitatea Imperială din Sankt Petersburg pe care 

o absolvă cu diplomă grad I şi recomandarea pentru 

profesorat în care calitate îl găsim în mai multe şcoli 

particulare din Sankt Petersburg unde predă fizica, 

matematica şi astronomia. [1-6] 

Student la Petersburg şi interesat de drama 

Basarabiei - Gubernie în Rusia ţaristă - are iniţiativa 

de a uni năzuinţele studenţilor basarabeni creind o 

asociaţie a studenţilor basarabeni care purta numele 

Asociaţia Studenţilor originari din Basarabia 

(Bessarabskoe zemliachestvo). [5] Era primul semnal 

al pasiunii sale pentru politică, care se va amplifica 

apoi odată cu întoarcerea sa în Basarabia. 

După revoluţie, este deputat în Sovietul din 

Petrograd ca reprezentant din partea profesorilor iar 

în aprilie 1917 vine în Basarabia însoţit de un grup 

de 40 de studenţi şi profesori basarabeni din în-

sărcinarea lui Kerenski - preşedintele guvernului 

provizoriu - de a adânci în Moldova cuceririle 

revoluţiei ruseşti din februarie. 

Talentul său de organizare şi simţul său politic îl 

propulsează ca deputat în “Sfatul Ţării”, devenind 

leaderul moldovenilor unionişti. Intr-o perioadă 

zbuciumată şi cu multe frământări, devine în 21 no-

iembrie Preşedinte al Sfatului Ţării - o formă de 

Parlament - în care calitate poate fi considerat arti-

zanul Unirii Basarabiei cu România. [3-4] 

 

 
 

Fig. 1. Clădirea în care s-au ţinut lucrările Sfatului Ţării. 

Politician interesat de soarta Basarabiei şi de 

viitorul ei în noua configuraţie a statelor care se 

prefigura, apreciază că România şi nu Rusia este 

soluţia pentru Basarabia şi alături de Pan Halipa, Ion 

Buzdugan, Gherman Pantea, Vasile Bârcă, Pante-

limon Erhan, lupta pentru înfăptuirea acestui vis. Era 

decizia şi gândirea politică a unui om care nu avea 

decât 33 de ani ! 

Si nu a fost uşor nici după acest moment, datorită 

influenţei ruseşti asupra cetăţenilor, a soldaţilor 

întorşi de pe front cu idei confuze privind viitorul. 

Fostul ministru Ghe. Pantea al Republicii Demo-

cratice Moldoveneşti, constituită după anul 1916 în 

Basarabia, îl carcteriza astfel pe Ion C Inculeţ “el 

întrunea toate calităţile pentru a ocupa această 

mare demnitate: era calm, abil, împăciuitor şi mai 

cu seamă extrem de răbdător”. [5] 

De altfel, în mandatul său de preşedinte va avea 

de depăşit şi o încercare de preluarea puterii de către 

curentul bolşevic (6 ian. 1918), ultimul hop înainte 

de proclamarea independenţei Basarabiei faţă de 

Rusia pe care o proclamă într-o zi cu adânci semni-

ficaţii pentru români, 24 ianuarie 1918.  

Si nu peste mult timp - la 27 martie 1918 - Sfatul 

Ţării la care era prezent şi primul ministru al 

României Alexandru Marghiloman, proclama cu 

majoritate de voturi Unirea Basarabiei cu România 

(86 voturi pentru, 3 contra şi 36 abţineri). Hotărârea 

Sfatului Ţării este semnată de Ion C Inculeţ în cali-

tate de Preşedinte, de Pan Halipa ca vicepreşedinte şi 

de Ion Buzdugan în calitate de Secretar, România 

consfiinţind această Unire prin Decretul regal 

semnat la 8 aprilie de Regele Ferdinand. Este impre-

sionant acest act al Unirii, dat ca text în figura 2. 

 
 

Fig. 2. Textul Declaratiei de Unire a Basarabiei cu România. 
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 “In numele poporului basarabean, Sfatul Ţării 

declara Republica Democrată Moldovenească 

(Basarabia) în hotarele ei dintre Prut, Nistru, 

Dunăre, Marea Neagră şi vechile hotare cu Austria 

rupte de Rusia acum o sută şi mai bine de ani de 

trupul vechii Moldove, în virtutea dreptului istoric şi 

dreptului de neam, pe baza principiului ca 

noroadele singure să-şi hotărască soarta lor, de azi 

înainte şi pentru totdeauna, se uneşte cu mama sa 

România”.  

Traiască Unirea Basarabiei cu România de-a 

pururea şi totdeauna !  

Preşedintele Sfatului Ţării  

Ion Inculeţ 

Vice preşedinte  

Pan Halipa  

Scretarul Sfatului Ţării 

Ion Buzdugan  

Câteva imagini de la acest impresionant moment 

sunt prezentate în figurile 3 şi 4 

Luptător îndârjit pentru repunerea în drepturi a 

ţărănimii moldovene înfiinţează în toamna anului 

1919 împreună cu Pan Halipa, Partidul Ţărănesc din 

Basarabia, PTB.  

Dar până a ajunge aici, au fost nenumărate 

situaţii în care trebuia să dovedească tactul şi inte-

ligenţa politică pentru a apropia oameni cu gândiri şi 

interese diferite pentru o ideie dominantă care era 

desprinderea de Rusia şi relizarea autonomiei Mol-

dovei, moment de la care se putea vorbi de Unire. 

Mai era şi situaţia ţărănimii susţinătorul înţelept al 

Unirii şi care era cea mai urgisită în drepturi, pentru 

care a luptat în toată activitatea sa politică şi 

guvernamentală ca ministru pentru Basarabia şi a 

altor ministere. In primul Guvern al României după 

Unire şi condus de generalul Arthur Vaitoianu, Ion 

C Inculeţ este numit ministru pentru Basarabia. 

(Fig. 5). 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fig. 3. Membri ai Sfatului Tării după 

votarea Unirii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 4. Actul istoric al Unirii, decizia finală. 
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Fig. 5. Primul guvern al României după Unire.  
In rândul doi, ultimul din dreapta notat cu + este Ion C Inculeţ. 

 

In 25 iunie 1918, Ion C Inculeţ, ţine un impre-
sionant discurs în Parlamentul României în care arată 
istoria zbuciumată a Basarabiei în care a trebuit să 
găsească cele mai fericite soluţii, să convingă în 
condiţiile în care mărturisea că “în Basarabia moldo-

venii sunt aproape 70%, mai cu seamă ţărani, 

pătura conducătoare este mai toată străină, pro-
prietarii sunt mai toţi străini, funcţionarii sunt mai 
toţi străini, meseriaşii mai toţi sunt străini, motiv 

pentru care doar ţărănimea putea fi acea care să-l 
poată sprijini în crearea Sfatului Ţării”, instituţia cu 
care a promovat ideia de unire. 

Viziunea sa politică s-a manifestat şi în plan extern 
în gândirea desprinderii de Rusia dar şi în combaterea 
interesului Ukrainei pentru o parte a Basarabiei -
Cetatea Albă- şi înglobarea Moldovei în structura sa.  

Mărturiseşte Ion C Inculeţ în acelaşi discurs “că 

noi suntem convinşi că mai bine ne poate păstra 

autonomia România şi nu avem nici o nevoie de 
autonomia făgăduită de Ukraina”. [2]  

Ministrul pentru Basarabia, se implică în acţiunile 
menite să integreze cât mai rapid Basarabia în ţara 
mamă. După fuziunea PTB cu Partidul Liberal al lui 
Brătianu, Ion C Inculeţ ocupa numeroase funcţii 
guvernamentale devenind o personalitate marcantă a 
vieţii româneşti: ministrul al sănătăţii publice, ministrul 
al comunicaţiilor, ministrul de interne, vice preşedinte 
al Consiliului de Miniştri în Guvernul condus de IG 
Duca, 1933-1937.  

Se căsătoreşte cu principesa Roxana Cantacuzino 
şi au doi copii pe Ion I Inculeţ şi Georgel I Inculeţ, 
ambii îndreptaţi spre domeniul tehnic. Viaţa de famile 
şi de pământ a fost o dominantă în viaţa lui Ion C 
Inculeţ – transferată şi copiilor săi. Conacul de la 
Bârnova pe care cu toţii l-au iubit, domeniul în care 
au construit biserica faniliei - Biserica Ioan Bote-
zătorul - este una din dovezi. 

Ion C Inculeţ a fost şi un om aplecat spre ştiinţele 
exacte având încă din timpul studenţiei şi preocupări 
ştiinţifice. A publicat în cele două reviste amintite, 

lucrări cu caracter tehnic de popularizare în domeniul 
fizicii, matematicii şi astronomiei (1911-1916 la Sankt 
Petersburg). O problemă de mare interes ştiinţific face 
obiectul unei lucrări care dovedeşte nu doar o 
cunoaştere a domeniului dar şi o viziune modernă 
asupra unei probleme complexe: spaţiul şi timpul în 
lumina noilor concepte fizice ale timpului. [7] 

La propunerea lui Petru Poni, Ion Inculeţ este 
primit în anul 1918 membru al Academiei Române. 
In amintirile sale, mărturisea ca Academia era locul în 
care după grelele activităţi ale ministeriatelor îşi găsea 
liniştea. 

Referindu-se la suferinţele moldovenilor după 
smulgerea Basarabiei de Moldova în anul 1812, Inculeţ 
îşi manifestă în anul 1940 respectul pentru acest 
minunat popor moldovean dintre Prut şi Nistru pentru 
conservarea limbii, pentru păstrarea fiinţei naţionale 

“Niciodată în cursul acestui veac nu s-a stins focul 

sfânt al conştiinţei naţionale. Si odată ce 

împrejurările deveneau favorabile, acest foc se 

transforma în flacara care mistuia cât putea mai mult 

din piedicile care erau puse în calea Unirii cu toţi 
românii”. [2] 

Două evenimente tragice apar în viaţa ministe-
riatelor lui: asasinarea lui IG Duca şi cedarea 
Basarabiei ca urmare a ultimatumului sovietic din 
anul 1940. Asasinarea lui IG Duca şi abdicarea rege-
lui Carol al doilea, au pus capăt carierei sale politice. 

Moare în urma unui atac de cord la data de 19 
noiembrie 1940 la vârsta de 56 ani. La înmormântarea 
sa, Vasile Barca -membru în Sfatul Ţării, Primar al 
Chişinăului şi Ministru în timpul României mari 
spunea “ceeace caracterizează îndeosebi viaţa şi opera 
lui Ion C Inculeţ este modestia şi blândeţea lui 
nesfârşită, temeinica sa pregătire, însoţită de tactul şi 
calmul care-l caracterizează şi mai presus de toate, 
calda lui iubire de popor, de ţară şi de Basarabia lui 
natală pe care a iubit-o cu toate puterile minţii şi 
sufletului său”. [5] 

Este înmormântat împreuna cu soţia sa Roxana la 
ctitoria sa de la Bârnova -Biserica Ion Botezătorul- o 
necropolă a familiei construită pe domeniul său unde 
este şi conacul şi parcul palentologic.  

Om cu calităţi politice deosebite, cu o dragoste 
puternică pentru Basarabia natală dar şi pentru ţara 
cu care s-a unit şi implicat în Unirea Basarabiei cu 
România şi dezvoltarea unitară a ei, el poate fi 
socotit aşa cum este considerat cu multă dreptate 
“omul potrivit la locul potrivit”. [1] 

2. ION I INCULEŢ  

2.1. Date biografice 

Se naşte la Iaşi la data de 11 februarie 1921 ca fiu 
al lui Ion C Inculeţ (1884-1940) şi a principesei 
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Roxana Cantacuzino-Başotă fiica boierului Anastase 
Miltiade Cantacuzino, femeie cu o educaţie aleasă, 
transmisă şi celor doi baieţi Ion şi Georgel. Amândoi 
au moştenit gena tatălui lor îndreptându-se spre pro-
fesii inginereşti; primul alegând domeniul electro-
mecanicii, cel de al doilea al construcţiilor. [7] 

Ion I Inculeţ fiul lui Ion C. Inculeţ urmează 

cursurile Institutului Politehnic din Bucureşti pe 

care-l termină în anul 1944. Se spune că în anul de 

admitere au fost peste 1500 de candidaţi pentru 100 

de locuri, Ion I Inculeţ clasificându-se ca unul din 

cei mai valorosi candidaţ , poziţie pe care o va păstra 

şi la terminarea facultăţii. [8 ] 

Terminarea războiului aduce dupa el schimbarea 

regimului politic din România iar  presiunea asupra 

familiei datorită contribuţiei lui I.C. Inculeţ la actul 

unirii Basarabiei cu Românie, devenea tot mai 

apăsătoare. Mormântul lui Ion Inculeţ de la Bârnova 

fusese profanat de trupele ruseşti odată cu ocuparea 

Basarabiei în anul 1940. Din fericire, biserica ne-

fiind terminată osemintele sale erau într-un cavou 

dintr-un cimitir bucureştean si vor fi aduse aici doar 

in anul 1942 ! Ceeace s-a intamplat , era  un semnal 

de ce ar putea veni în viitor împotriva familiei celui 

care a avut un rol atat de important în Actul Unirii 

Basarabiei cu România. 

Schimbarea de regim în România aduce după ea 

multe incertitudini datorită poziţiei avute de Ion C . 

Inculeţ în problema Unirii, iar presiunile ruseşti 

asupra familiei obligă pe cei doi fraţi să emigreze în 

America iar apoi la sfatul unei familii prietene sta-

bilite aici, să plece în Canada unde erau mai multe 

oportunităţi de afirmare. 

Se stabileşte întâi la Québec şi apoi la London. 

Lucrează la General Electric Canada unde se remar-

că prin contribuţiile sale tehnice, spiritul ingineresc 

şi finalitatea studiilor teoretice dezvoltate aici în pro-

duse, procese şi tehnologii. Acest spirit industrial, 

acest talent “de a aplica” o va dovedi cu succes 

atunci când se decide să intre ca profesor la Western 

Ontario University, (anul 1963), creator al Centrului 

de Cercetări şi Aplicaţii ale Electrostaticii (AERC–

Applied Electrostatic Research Centre), deschizător 

de noi domenii devenite priorităţi industriale mondi-

ale care poartă numele lui Ion I Inculeţ, formarea 

unei “Scoli Electrostatice” cunoscută în toată lumea, 

prin marii specialişti care lucrează aici. [8-11] 

Işi dă masteratul la Laval University în anul 

1963, în anul 1992 este ales membru de onoare al 

Academiei Române, Doctor HC al Politehnicii din 

Bucureşti în anul 1993 şi Honorary Doctor of 

Science la University of Western Ontario (1996). 

Fellow of IEEE în anul 1978 şi Fellow a Academiei 

canadiene de inginerie (1994). [9-11] 

In anul 1978, IEEE îi decernează un premiu 

important pentru contribuţiile aduse la aplicaţiile 

electrostaticii în separarea compuşilor din minerit şi 

la curăţirea gazelor şi desemnat LIFE FELLOW al 

acestei asociaţii.  
După ieşirea la pensie continuă să lucreze volun-

tar în cadrul Centrului, inclusiv în activitatea de 
conducere doctorate. 

A publicat mai mult de 100 articole în reviste din 
întreaga lume: IEEE Transactions on Industry Appli-
cations, Archives of Environmental Helth şi Journal 
of Electrostatics al cărui Editor emerit a fost. [9-11] 

In anul 1983 la Conferinţa anuală IAS (IEEE 
Industry Applications Society) ţinută la Mexico 
City, Ion I Inculeţ primeşte cea mai înaltă disticţie: 
IAS Outstanding Achievement Award. 

In anul 1986 la împlinirea vârstei de 76 ani se 
retrage din Universitate ca urmare a unei legi apă-
rute la acea vreme în Ontario. El niciodată nu a 
acceptat acest lucru şi multi ani după aceasta în mod 
voluntar a activat ca şi cum nimic nu s-ar fi 
schimbat. Era de găsit în biroul său, a continuat să-şi 
ţină cursurile, să participe la proiectele de cercetare, 
să fie acelaşi îndrumător al tinerilor cercetători, să 
publice şi să ţină conferinţe. 

La 11 februarie 2011 la sărbătorirea a 90 de ani a 
zilei sale de naştere el formal “se re-retrage” din 
activitatea la Western Ontario University şi acceptă 
desemnarea sa ca Profesor Emerit.  

Sentimentele sale faţă de România nu au fost 
influenţate de încercările pe care viata i le-a adus.  

La sărbătorirea împlinirii vârstei de 90 de ani, în 
cuvantul său de răspuns el îşi amintea de părăsirea 
României: “Când am părăsit România la aproape 27 
de ani, am venit în Canada să-mi găsesc o slujbă. 
 

 
 

Fig. 6. Ion I Inculeţ în biroul său  
din Universitatea Western Ontario. 

 

Nu ştiam mai multe despre Canada decât că aici 

este multă zăpadă”. In timp, el a devenit acolo una 

din personalităţile inginereşti cunoscute peste tot în 

lume pentru noile aplicaţii ale electrostaticii şi 

contribuţiile aduse de Centrul său de cercetări în 

Aplicaţii ale Electrostaticii, devenit izvorul unor 

originale aplicaţii ale electrostaticii.  

Moare la vârsta de 91 ani (5 noiembrie 2011), un 

fond Ion I Inculeţ fiind constituit pentru susţinerea 

unor studenţi meritoşi. 
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Domeniul Inculeţ de la Bârnova [12-17] era o 

oaza de linişte, unde familia se reunea întotdeauna, 

dragoste care s-a transmis şi copiilor care au încercat 

după terminarea războiului să refacă biserica şi 

conacul, lucrări prelungite dar reluate după anul 

1990 când Ion I Inculeţ recăpăta aceste drepturi de 

proprietate, reface domeniul, biserica, conacul şi 

parcul, toate devenind prin cedarea dreptului de 

proprietate către Mitropolia Sucevei şi Moldovei, de 

drept public. In Fig. 7 se prezintă obiective repre-

zentative existente la fostul domeniu al Familiei 

Inculeţ de la Bârnova. 
 

    
a      b 

   
c    d    e 

 

Fig. 7. Biserica Ioan Botezătorul (a), mormântul său (b), parcul cu multe specii 

de plante rare (c), conacul refăcut (d) şi bustul tatălui Ion C Inculeţ. 

 

2.2. Contribuţiile lui Ion I Inculeţ  
la dezvoltarea electrostaticii 

Prezentând activitatea inginerească a lui Ion I 
Inculeţ în Canada, Castle-Greason menţionează inte-
grarea sa rapidă şi ţinuta sa intelectuală, prin modul în 
care găsea rezolvări la problemele oricărui început. [8] 

Găseşte imediat de lucru la Divizia de motoare 
electrice a Firmei General Electric din Peterborough-
Ontario şi i se încredinţează sarcina de a proiecta şi 
construi un motor de inductie de 8000 CP, în acele 
vremuri cea mai mare maşină electrică construită în 
Canada . Avansează rapid în profesie distingându-se nu 
doar prin soluţiile tehnice date dar şi prin capacitatea 
de a conduce, de a găsi răspunsuri la solicitările 
clienţilor.  

Avansează rapid în carieră şi este promovat în 

diverse poziţii de management ale Firmei în Quebec 

City. Inţelege însă că vocaţia sa este de a cerceta, motiv 

care-l determină să accepte în anul 1964 oferta Ontario 

Western University de a activa în cadrul ei ca profesor 

şi cercetător, pozitie care l-a consacrat pe Ion I Inculeţ 

ca una din marile personalităţi ale ingineriei - în special 

în domeniul aplicaţiilor electrostaticii - multe din ele 

conducând la numeroase premiere industriale. Invitat 

să lucreze şi în cadrul altor universităţi -spre exemplu 

British Columbia- prefera Western Ontario University 

(UWO) pentru faptul că aceasta avea un mare potenţial 

de dezvoltare. Işi aminteşte Ion I. Inculeţ că decanul 

Facultăţii, Richard Dillon i-a dat de lucru imediat 

oferindu-i chiar un post de conferenţiar (profesor 

asociat) şi premizele dezvoltării unor programe de 

cercetare întrucât exista la UWO un proiect de 

cercetare în domeniul precipitării electrostatice, linie de 

cercetare importantă pentru Canada şi pe care Ion I 

Inculeţ o va dezvolta la nivel industrial. 

“Mediul” reprezenta în Canada problema de cel mai 

mare interes şi găsirea de soluţii care să combată 

alterarea lui erau cele mai căutate. Electrostatica re-

prezenta un câmp larg de posibile aplicaţii în acest 

domeniu: reţinerea prafului industrial cu filtre electro-

statice, eliminarea poluării în procesele de vopsire - în 

special în industria auto - găsirea de tehnologii 

nepoluante în tratarea şi separarea minereurilor, 

depunerea substanţelor nutritive sau de protecţie în 

agricultură şi silvicultură, eliminarea accidentelor prin 

eliminarea acumulărilor de sarcină oriunde apăreau 

procese tribologice. Este receptiv la tot ceeace industria 

cere şi nu surprinde faptul că nu are ezitări în a găsi şi 

oferi soluţii pentru industria metalurgică şi chimie, 
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minerit, protecţia mediului, NASA, la orice solicitare 

care viza o aplicaţie a electrostaticii.  
Colaborarea sa cu firmele în vederea transferului 

rezultatelor cercetărilor dezvoltate personal sau de 
colectivul său din AERC a fost un punct esenţial în 
activitatea sa ştiinţific inginerească, în proiectele 
elaborate pentru mari firme precum: Shell Canada, 
Du Pont, Nordson Corporation, M&M, ELF Aqui-
taine, Blue Cercle Industrie, INCO, Ontario Hydro, 
IBM, Toyota Motor Manufacturing, Ciba-Geigy, 
Dupont, Atochem and the Federal Department of 
Supply and Services for Energy, Mines and Re-
sources Canada, consultant la NASA pentru 
explorările de pe lună şi marte. [18-19] 

A dovedit că are o viziune globală asupra unui 
fenomen, că acesta poate fi adaptat domeniului 
specific unei aplicaţii.  

A reuşit ca pasiunea sa pentru aplicaţii ale electro-
staticii să o transmită şi studenţilor săi, care în timp au 
devenit cunoscuţi şi colaboratori în domeniu, în 
creşterea prestigiului viitorului Centru de Cercetări în 
Aplicaţii ale Electrostaticii (AERC), cunoscut în 
întreaga lume, condus sau îndrumat de Ion I Inculeţ 
până la sfârşitul vieţii sale. In electrostatică şi apli-
caţiile ei Ion I Inculeţ şi colaboratorii săi din AERC au 
devenit leaderii de necontestat în domeniu, 
preocupările lor erau urmărite şi reluate în cercetările 
altor colective.  

Imi amintesc că în România, colectivele care se 
ocupau de aplicaţii ale electrostaticii citeau cu atenţie 
publicaţiile şi proiectele dezvoltate de Ion I Inculeţ, 
surse de idei în dezvoltarea unor proiecte proprii, de 
multe ori aducând contribuţii ştiinţifice care au 
îmbogăţit volumul de cunoştinţe: Profesorii Radu 
Morar, Iuga şi Samoilă, Lucian Dăscălescu la Univer-
sitatea din Cluj în domeniul separării minereurilor, 
Profesorii Radu Cramariuc şi Florin Tănăsescu, 
inginerii W Glanz, D Botez, D Neagu, Mircea Slănină 
(la ICPE Bucureşti) în domeniul acoperirilor de 
protecţie depuse pe cale electrostatică cu soluţii mo-
derne de optimizare a procesului, filtre electrostatice, 
neutralizarea sarcinilor parazite, generarea ozonului şi 
tratarea apelor reziduale, reprografie uscată a 
imaginilor, a separării electrostatice sau magnetice a 
minereurilor.  

Si dacă multe din aceste cercetări s-au regăsit ca 
produse sau tehnologii îin industria românească acest 
lucru se datorează în multe cazuri datorită faptului că 
ideile şi realizările colectivelor conduse de Ion I Inculeţ 
constituiau o bază solidă de plecare pentru alte 
colective de cercetare din întreaga lume, soluţii solide 
care permiteau să gândeşti paşii următori în cunoaştere, 
să aduci şi tu “o cuantă” suplimentară în cunoaştere, o 
contribuţie ştiinţifică la dezvoltarea domeniului. 

Prima lucrare abordată de Ion I Inculeţ la venirea 

sa în Western Ontario University (UWO) şi la care 

asociază pe unul din foştii săi studenţi care va deveni 

un cercetător cu o mare forţă de creaţie, profesor şi 

apropiat continuator al consolidării ştiinţifice a 

AERC - prof. P Castle - a fost modernizarea separa-

toarelor electrostatice Peney (two stage) aducând 

prin modelările făcute şi soluţiile constructive date 

să crească randamentul de filtrare.  

Au urmat apoi numeroase proiecte dezvoltate de 

Ion I Inculeţ şi Centrul de Cercetări AERC, care pot 

fi grupate după procesul electrostatic care stătea la 

baza aplicaţiei, aplicaţia propriu-zisă şi aria 

industrială în care ea putea fi generalizată. [18-19] 

2.3. Profesorul Ion I Inculeţ şi România  

După anul 1990, Ion I .Inculeţ devine o prezenţă 

activă în viaţa ştiinţifică a României, venind cu 

diverse ocazii în ţară. In anul 1992, Academia 

Română îl primeşte în rândul membrilor de onoare 

iar Universitatea Politehnica din Bucureşti îi acordă 

titlul de Doctor Honoris Causa.  

Legăturile sale cu Iaşi-ul natal vor avea o mare 

regularitate, izvorâtă din finalizarea Bisericii de la 

Bârnova, a conacului, cedarea lor către Mitropolia 

Moldovei şi Bucovinei, transformarea acestui do-

meniu într-un aşezământ social/cultural care să 

amintească de ceeace a însemnat familia Inculeţ în 

istoria României. Ion I Inculeţ nu este interesat să 

“obţină bani” din această avere ci “dă bani” ca să 

rămână o ctitorie pentru istorie, semn de înalt 

patrotism care i se poate atribui. 

Director al Institutului de Cercetări Electroteh-

nice, institut cu cercetări în domeniul aplicaţiilor 

electrostaticii , cunoşteam direcţiile de cerecetare ale 

AERC-UWO, unele din ele erau abordate şi de noi 

încât sosirea sa în ţară era prilejul unor schimburi 

utile de documentaţii, articole, sugestii Dr. Mircea 

Slanină de la Filiala ICPE–Iaşi va beneficia chiar de 

un stagiu la Centrul lui Ion I Inculeţ din Canada 

elaborând şi două articole publicate în revistele 

IEEE. La Cluj, profesorii Morar, Iuga, Samoilă, 

aveau strânse contacte profesorul Inculeţ, de altfel ca 

şi Facultatea de Electrotehnică din Iaşi. 

Inainte de anul 1990, când aceste contacte erau mai 

greu de realizat, urmăream cu interes lucrările şi 

rezultatele obţinute, bucurându-ne de fiecare dată 

atunci când coincideam în unele idei coincideau ca 

mod de realizare sau atunci când obţineam rezultate 

similare. Marturisesc că dacă în România domeniul 

electrostaticii deschis la ICPE de prof. Radu Cramariuc 

şi de prof. Roman Morar la Cluj a condus la dezvoltări 

industriale de mare succes tehnic şi economic prin 

realizarea de  echipamente de separare, generatoare de 

Ozon pentru tratarea apelor industriale, vopsiri 

electrostatic, filtre şi neutralizarea sarcinilor 

electrostatice parazite, fotografie uscată (xeros), acest 

lucru s-a datorat şi urmăririi cercetărilor dezvoltate de 

profesorul Inculeţ la AERC care în domeniul 
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aplicaţiilor electrostatice devenise un leader acceptat de 

toţi cei care lucrau în acest domeniu. 

In anul 1998 la rugămintea mea şi a prof.dr.ing. 

Radu Cramariuc am adresat Profesorului Inculeţ 

dorinţa de a organiza în România o manifestare 

ştiinţifică de amploare în domeniul aplicaţiilor 

electrostaticii la care să invităm cele mai cunoscute 

personalităţi în acest domeniu, o ocazie de a cunoaşte 

stadiul lucrărilor în ţări cu tradiţie dar şi prezentarea 

cercetărilor româneşti, mai puţin cunoscute în lume dar 

de o valoare ştiinţifică care justifică să o facem.    
Tematica propusă şi oamenii care ne propuneam 

să fie invitaţi, au suscitat interesul Diviziei NATO 

pentru Stiinţă care a acceptat finanţarea unei ase-

menea manifestări în România, în coordonarea 

Profesorilor Ion I Inculeţ, Florin Teodor Tănăsescu 

şi Radu Cramariuc (9-12 nov. 1998).  

 

 
 

Fig. 8. Având ca editori/autori pe Ion I Inculeţ, FT 

Tănăsescuşi Radu Cramariuc, volumul editat a devenit una din 

cele mai recenzate lucrări în domeniul electrostaticii. 

Participanţi iluştri în domeniu şi lucrările susţinute 

au constituit un volum de mare valoare ştiintifică, în 

coordonarea lui Ion I. Inculeţ, Florin Tănăsescu şi 

Radu Cramariuc, lucrare de referinţă publicată de 

Editurile Kluver şi Springer, citată în lucrările de 

specialitate.  

In figura 8, se prezintă coperta lucrării. [20] 

Au fost prezentate cu această ocazie noi soluţii de 

depunere electrostatică a substanţelor în agricultură, 

tratarea apelor prin crearea prin descarcări corona a 

Ozonului, principii fundamentale în construcţia 

filtrelor electrostatice, eliminarea acumulărilor de 

sarcini electrostatice, fasciculul de electroni în tratarea 

gazelor, reprografie, tehnologii noi de protecţie a 

mediului, separări electrostatice de minerale.  

Cercetările şi rezultatele obţinute de colectivele 

de electrostatică de la Universitatea Tehnică din 

Cluj: Prof. Roman Morar, Iuga şi Samuilă şi cele de 

la ICPE Bucureşti: Radu Cramariuc, FT Tănăsescu, 

D Neagu, Velisar, M Slănină, se înscriau cu succes 

în rândul celorlalte valoroase lucrări prezentate de 

specialişti din alte ţări.  

Reunite în cadrul unui volum care a avut ca 

editori pe Ion I Inculeţ, FT Tănăsescu şi Radu 

Cramariuc, lucrarea a fost edita în Editura Kluwer şi 

Springer şi a devenit o lucrare citată cu mare 

intensitate în literatura de specialitate.  

In cadrul unei seri româneşti organizate în cinstea 

prof. Ion I Inculeţ participanţii au putut să se 

cunoască mai bine, să se contureze viitoare proiecte 

de colaborare.iar prof. Ion I Inculeţ să constate nu 

numai dragostea pe care i-o purtau “concetăţenii săi” 

dar şi cei care alcătuiau marea familie a electro-

staticienilor. 
 

    
 

Fig. 9. Ion I Inculeţ la seara organizată în cinstea sa. 

In stânga prof. Ion I Inculeţ, acad. Gleb Drăgan, profesorii Florin Tănăsescu şi Iuga, 

acad. Mircea Bologa; în dreapta organizatorii conferinţei în spate prof. Radu Cramariuc 

şi ing. Rogoveanu; la mijloc prof. Florin Tănăsescu, prof.Ion I Inculeţ, 

acad. Gleb Drăgan; în faţă doamnele din secretariatul tehnic 
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3. CONCLUZII 

Prof. Ion I Inculeţ a fost iubit de români care s-au 

mândrit prin ceeace acesta a făcut în domeniul 

electrotehnicii şi a ţinutei sale morale de autentic om 

de cultură. La împlinirea vârstei de 90 de ani 

Profesorul Alecsandru Simion îi inchina un frumos 

şi documentat articol “Inginerul ieşean Ion I Inculeţ 

la vârsta de 90 de ani” [21], prezentat în faţa celor 

veniţi la o manifestare de suflet a românilor 

CUCUTENI 5000.  

In Istoria tehnicii româneşti şi universale, Profe-

sorul Ion I Inculeţ nu rămâne doar prin rezultatele 

ştiinţifice comunicate, prin faptul că a dat “bătrânei 

doamne a electrostaticii” noi semnificaţii şi des-

chideri de interes tehnic ci prin comportamentul său 

de om de cultură, pasionat de muzică clasică şi de 

curiozitate ştiinţifică în tot ceeace făcea, modest şi 

drept în a judeca oamenii şi evenimentele pe care le-

a trăit, în generozitatea de a forma oameni şi a-i 

ajuta în carieră. 

O amintire care nu se va şterge în memoria 

noastră şi a timpului, amintire despre un savant 

care nu şi-a uitat ţara şi prin ceeace a făcut, a 

cinstit-o!  
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