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Membru al Academiei de  

 Ştiinţe Tehnice din România 

În acest an aniversăm 50 de ani de la apariţia 
primului număr al revistei Telecomunicaţii. În aprilie 
1957 apare numărul 1 al revistei, iniţiată şi condusă 
de un comitet de redacţie de înaltă ţinută ştiinţifică 
având ca redactor responsabil pe profesorul doctor 
inginer Gheorghe Cartianu. De la început, prin 
primul articol editorial, revista îşi deschidea 
coloanele fixându-şi următoarele obiective: 
• perfecţionarea pregătirii inginerilor; tehnicienilor 

şi cercetătorilor în ramurile radiotehnicii, telefoniei şi 
telegrafiei; 
• dezvoltarea simţului de răspundere şi a 

profesionalismului specialiştilor din domeniul 
telecomunicaţiilor; 
• informarea asupra celor mai noi tehnologii şi 

realizări ale tehnicii telecomunicaţiilor; 
• promovarea şi popularizarea principalelor 

rezultate ale cercetării ştiinţifice cu un accent 
deosebit asupra aspectelor aplicative; 
• promovarea standardelor şi a normelor 

elaborate de organismele naţionale şi internaţionale 
în domeniul telecomunicaţiilor; 
• prezentarea principalelor aspecte şi realizări 

tehnicoeconomice şi organizatorice. 
De-a lungul anilor obiectivele enunţate au fost 

urmărite şi îndeplinite cu perseverenţă chiar dacă 
lista lor a fost îmbogăţită cu conţinut şi cu grad de 
complexitate în acord cu uriaşele progrese din 
domeniu. Astfel, în paginile revistei, au fost prezente 
lucrări privind noile realizări şi tendinţe de dezvoltare 
în domeniu: 

- extinderea reţelei de telecomunicaţii naţionale 
prin realizarea unei infrastructuri modernizate, cu 
legături prin fibre optice, prin radiorelee, prin 
comunicaţii satelitare; 

- automatizarea centrelor de comutaţie prin 
utilizarea electronicii şi a tehnicilor digitale în 
comutaţie şi în managementul reţelei; 

- sporirea capacităţii de comutaţie prin mărirea 
numărului de căi de telecomunicaţii folosind tehnicile 
de multiplexare în frecvenţă, multiplexare în timp şi 
mai recent sistemele SDH (Syncronous Digital 
Hierarchy) care oferă pe lângă numărul mare de căi 
o mare flexibilitate, siguranţă în funcţionare şi un 
management performant; 

- dezvoltarea şi diversificarea serviciilor oferite 
de reţeaua de telecomunicaţii prin conlucrarea cu 
reţeaua internet şi cu reţelele de calculatoare; 

- dezvoltarea comunicaţiilor mobile prin 
parcurgerea rapidă a etapelor oferite de generaţiile 2 
şi 3 de sisteme mobile care contribuie la  asigurarea 
serviciilor utilizate în societatea contemporană de 
instituţiile administrative, financiare, de educaţie si 
cultură. La toate acestea specialiştii din 
telecomunicaţii au contribuit prin activitatea lor 
tehnică, de cercetare şi de adaptare a noilor 
tehnologii la condiţiile existente. Revista Tele-
comunicaţii a reflectat în paginile sale rezultatele 
obţinute şi aplicaţiile acestora  în scopul informării şi 
popularizării lor, oferind şi o sursă de documentare 
în domeniu. 

O scurtă analiză a istoriei acestei reviste, 
evidenţiază faptul că, prin contribuţia înaintaşilor şi a 
generaţiilor de specialişti care au urmat, revista a 
reuşit să pară fără întrerupere, pe parcursul celor 50 
de ani, chiar dacă, sub influenţa unor presiuni de 
conjunctură, a avut un titlu puţin schimbat în diverse 
etape, după cum urmează: 

- între anii 1958–1970 Telecomunicaţii; 
- între anii 1971–1973 Poşta şi telecomunicaţii; 
- între anii 1974–1989 Revista Transporturilor şi 

Telecomunicaţiilor; 
- din 1990 şi până în prezent Telecomunicaţii. 
În acest moment aniversar actual, comitetul de 

redacţie aduce un pios omagiu celor care au pus 
bazele acestei reviste şi s-au devotat asigurării  unui 
conţinut adecvat cerinţelor tehnicienilor, inginerilor şi 
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cercetătorilor care au realizat şi dezvoltat reţeaua 
naţională de telecomunicaţii, reţeaua de radiodifu-
ziune, televiziunea naţională, staţiile de sol pentru 
comunicaţiile prin satelit, reţeaua de comunicaţii 
mobile, precum şi celelalte sisteme de telecomunicaţii. 

Aniversarea revistei coincide cu centenarul 
fondatorului său, profesorul Gheorghe Cartianu. 
Comitetul de redacţie îi aduce un pios omagiu 
publicând în acest număr o scurtă prezentare a 
personalităţii sale. 

Revista Telecomunicaţii a reflectat  fidel uriaşa 
dezvoltare a domeniului, progresele, strategia 
dezvoltării şi realizările telecomunicaţiilor în 
România. Activităţile de colaborare şi cooperare cu 
străinătatea au fost  amplu reflectate în paginile 
revistei prin contribuţii de înaltă ţinută, ştiinţifică şi 
tehnică, din partea administraţiei, a cercetării şi nu în 
ultimul rând a învăţământului superior. Începând din 
anul 1993, revista a reunit articole de autori români 
şi străini,  rezultate din activităţile de colaborare. 

În ultimii ani s-au publicat numeroase lucrări 
rezultate din programele naţionale de cercetare ştiin-
ţifică legate de cele mai recente direcţii de dezvoltare 

a telecomunicaţiilor: sisteme şi reţele de comunicaţii 
la nivel global; noi  generaţii şi aplicaţii ale 
comunicaţiilor mobile; reţele locale cu utilizatori şi 
servicii multiple; managementul si gestionarea 
reţelelor de telecomunicaţii; standarde şi 
reglementari în domeniul noilor tehnologii. 

O menţiune deosebită se impune cu privire la 
sprijinul financiar şi logistic acordat pe etape: de 
către ROMTELECOM  prin Centrul de instruire şi 
documentare între anii 1991–2000 şi după 2000 şi 
până în prezent de către Ministerul Educaţiei 
Cercetării şi Tineretului prin Autoritatea Naţională 
pentru Cercetare Ştiinţifică. AGIR a sprijinit 
publicarea revistei prin Editura AGIR. Conţinutul 
articolelor a fost recenzat şi avizat de către 
specialiştii din facultatea Electronică, Telecomunicaţii 
şi Tehnologia Informaţiei şi  de Institutul  Naţional de 
Cercetare pentru Comunicaţii. 

Fie ca viitorul revistei Telecomunicaţii sa fie 
totdeauna în pas cu viitorul prognozat pentru 
telecomunicaţiile mileniului care a început. 

 
LA MULŢI ANI! 
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În acest an se împlinesc 100 de ani de la 
naşterea PROFESORULUI Gheorghe Cartianu, 
personalitate remarcabilă care şi-a consacrat 
întreaga viaţă creării şi consolidării şcolii superioare 
de electronică şi telecomunicaţii din România. A fost 
în acelaşi timp un CERCETĂTOR cu contribuţii 
ştiinţifice de notorietate europeană în domeniul 
modulaţiei de frecvenţă, investigând şi stimulând 
permanent noi domenii de cercetare (sinteza 
circuitelor, transmiterii de date prin canale radio, 
procese bioinformaţionale). 

A fost un INGINER creator, autor a numeroase 
brevete de invenţie pe baza cărora s-au realizat 
importante sisteme de radiocomunicaţii cu aplicare 
in practică. A fost un OM care a marcat puternic prin 
personalitatea sa, dezvoltarea electronicii şi a 
telecomunicaţiilor din România. 

S-a născut la 8 august 1907 în comuna Borca din 
judeţul Neamţ, unde şi-a petrecut primii ani ai 
copilăriei. Şi-a făcut studiile la mai multe şcoli şi 
licee din ţară, în localităţi în care tatăl său, inginerul 
silvic Ioan Cartianu şi-a desfăşurat activitatea. 

În 1926 devine, prin concurs, student al Facultăţii 
de Electromecanică la Şcoala Politehnică din 
Bucureşti, urmând în paralel şi cursuri ale Facultăţii 
de Matematică. 

În 1932 este numit inginer la Societatea de 
Radiodifuziune, iar din 1933, la solicitarea 
profesorului Ernest Abason, ocupă şi postul de 
asistent la Matematici speciale în Şcoala 
Politehnică. Profesorul Tudor Tănăsescu îl solicită 
apoi ca asistent la cursul nou înfiinţat de 
Radiocomunicaţii. Această combinare fericită între 

rigurozitatea cunoştinţelor teoretice de matematici şi 
aplicaţiile din tehnica radiocomunicaţiilor a marcat 
ulterior întreaga sa activitate. 

În 1937 tânărul Gheorghe Cartianu renunţă la 
alte activităţi, dedicându-se plenar şcolii de 
Radiocomunicaţii. În paralel cu activitatea didactică 
desfăşoară şi o intensă activitate de cercetare 
ştiinţifică sub îndrumarea profesorului Tudor 
Tănăsescu. Convins de importanţa aplicării în 
practică a rezultatelor cercetării, îşi valorifică 
cercetările, proiectând si realizând numeroase 
aparate şi instalaţii, bazate pe tehnicile radio. 

În 1948 devine conferenţiar la cursul de 
Radiocomunicaţii, dar predă şi alte cursuri din 
domeniu. În 1952 ocupă postul de profesor şi este 
numit şef al Catedrei Radiocomunicaţii, la Facultatea 
de Electronică şi Telecomunicaţii nou înfiinţată. În 
acest loc şi în acest cadru a activat până la sfârşitul 
vieţii sale întreruptă în 1982 în plină activitate 
creatoare. 

În aprilie 1957 a fondat revista Telecomunicaţii 
pe care a condus-o cu autoritate competentă şi 
devotament. A stimulat inginerii cercetători, mai ales 
pe cei tineri, să publice în paginile revistei rezultatele 
activităţii lor. A încurajat abordarea unor teme noi, 
de perspectivă, pentru domeniul telecomunicaţiilor, 
insistând în mod deosebit asupra rigurozităţii 
ştiinţifice, dar şi asupra aspectelor aplicative. 

Ca PROFESOR a fondat şi a consolidat 
disciplinele fundamentale pentru învăţământul de 
electronică şi telecomunicaţii: Bazele radiotehnicii, 
Analiza şi sinteza circuitelor electrice şi electronice; 
Semnale, circuite şi sisteme, pentru care a scris 
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manuale şi cursuri caracterizate prin claritate, 
probitate ştiinţifică şi concizie. S-a ocupat personal de 
conţinutul, dotarea şi modernizarea continuă a 
laboratoarelor. Sub conducerea şi cu încurajarea sa, s-
au format numeroşi specialişti de înaltă ţinută, astăzi 
profesori şi cercetători recunoscuţi în ţară şi străinătate. 
Sub îndrumarea sa, au fost obţinute 47 de titluri de 
doctor inginer, majoritatea cu rezultate recunoscute şi 
publicate. Prin autoritatea sa ştiinţifică, a contribuit 
esenţial în consiliul profesoral, în senat, şi în comisiile 
de specialişti din învăţământ şi industrie, la orientarea 
şi dezvoltarea electronicii şi telecomunicaţiilor. Astăzi l-
am numi un adevărat PROFESOR-MANAGER. 

Ca CERCETĂTOR a abordat o tematică amplă 
de studiu şi cercetare. Domeniile mai importante în 
care a obţinut rezultate remarcabile au fost: 
stabilitatea sistemelor electrice, modulaţia de 
frecvenţă, sinteza circuitelor, transmisiuni de date, 
procese informaţionale în organismele vii. A publicat 
numeroase articole în reviste prestigioase precum şi 
10 tratate de importanţă majoră, printre care cel mai 
important Modulaţia în frecvenţă, care a fost tradus 
şi publicat de edituri de prestigiu din Franţa, Rusia şi 
Ungaria. Tratatul reprezintă o lucrare fundamentală 
de referinţă studiată şi astăzi. 

Recunoaşterea ştiinţifică de care s-a bucurat ca 
savant a fost atestată prin numeroase titluri 
academice şi medalii, mai importante fiind: doctor 
inginer (1968), doctor docent (1970), membru 
corespondent al Academiei (1974), medalia de aur 
la expoziţia internaţională de la Nürnberg (1969); 
premiul Traian Vuia al Academiei (1981). 

Ca INGINER a fost un realizator creativ şi 
pasionat, valorificând până la capăt, împreună cu 
echipa de ingineri şi cercetători, rezultatele 
cercetărilor ştiinţifice. Numeroase au fost instalaţiile, 
sistemele, reţelele, proiectate, realizate şi aplicate 
sub conducerea sa. Cele mai multe lucrări au fost 
brevetate. Astfel, s-au realizat mai multe tipuri de 
staţii de emisie, cu modulaţie de frecvenţă pentru 
radiodifuziune, unele în premieră, instalate între anii 
1949–1957. În perioada 1958–1970, a condus 
proiectarea şi realizarea unor sisteme de radioco-
municaţii la mică distanţă: pentru mediul industrial, 

 
 
 
 
 
 
 
 

pentru transporturi miniere, pentru săli de cursuri şi 
conferinţe. Au urmat în 1972–1974 sistemele de 
transmitere digitală a orei exacte, iar între anii 1974–
1980 s-a realizat, sub conducerea sa, reţeaua de 
ceasoficare pentru metroul din Bucureşti. 

Profesorul Gheorghe Cartianu – omul 

Profesorul, savantul, inginerul Gheorghe Cartianu 
era un om deosebit. Deşi cu o constituţie fizică 
firavă, răspândea în jurul său o energie debordantă, 
molipsitoare, care făcea ca orice problemă dificilă sa 
fie abordabilă şi aproape întotdeauna rezolvabilă. 
Era extrem de ataşat de tinerii colaboratori, 
indiferent pe ce treaptă a vieţii se aflau. Fie că erau 
tehnicieni, studenţi, doctoranzi, asistenţi sau oameni 
simpli cu care venea în contact pe teren, în timpul 
experimentărilor, toţi erau consideraţi colaboratori, şi 
erau apreciaţi după aportul la activitatea comună. 
Cei care l-au cunoscut îi păstrează o vie amintire şi 
o stimă inegalabilă. 

Profesorul Gheorghe Cartianu a lăsat în urma sa 
o moştenire ştiinţifică şi tehnică şi un model de 
comportare inestimabile. Activitatea sa este 
continuată şi promovată în stilul pe care l-a creat şi 
cultivat, de către emulii săi, care l-au cunoscut şi 
care o vor transmite urmaşilor specialişti în domeniu. 

Profesorul Gheorghe Cartianu a lăsat ca 
moştenire şi numele său, care a fost acordat 
premiului conferit de Academia Română pentru 
rezultate deosebite în domeniul ştiinţelor tehnice. 
Numele său îl poartă şi concursul naţional 
studenţesc din domeniul electronicii şi telecomuni-
caţiilor. Un amfiteatru din localul Facultăţii de 
Electrotehnică şi telecomunicaţii din Bucureşti este 
numit Gheorghe Cartianu. 

Un recent omagiu i-a fost adus şi prin acordarea, 
în anul 2002 a numelui Gheorghe Cartianu unui 
important liceu industrial din Piatra Neamţ. Astfel, 
acest fiu strălucit al meleagurilor nemţene, este 
memorat şi onorat şi în ţinuturile natale, nu numai în 
comunitatea celor care activează în electronică şi 
telecomunicaţii. 


