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Introducere 

Necesitatea studiului istoriei ştiinţei şi tehnicii devine evidentă mai ales 
în momentul conturării rolului hotărâtor pe care acestea îl au în dezvoltarea 
societăţii, în progresul economiei, învăţământului şi culturii, pentru 
cunoaşterea evoluţiei sociale, pentru înţelegerea întrepătrunderilor dintre 
ştiinţe, a apariţiei şi dispariţiei unora dintre acestea, ca şi pentru schiţarea în 
măsura posibilului, a desfăşurării lor ulterioare. 

Dezvoltarea tehnicii şi ştiinţei a fost determinată de nevoi economice şi 
sociale: aritmetica, a apărut din nevoile evidenţei şi schimbului; astronomia, a 
apărut din nevoile agriculturii; geometria, topografia, au apărut din nevoile 
construcţiilor şi nevoii măsurării terenurilor; mecanica, care a apărut mai 
târziu, din nevoia de a uşura munca şi de a-i mării randamentul, etc. Nu 
trebuie pierdut din vedere că încă din timpuri foarte vechi au apărut şi s-au 
dezvoltat filozofia, logica, ştiinţele naturii. 

Munca efectuată conştient a generat, în timp, tehnica, începând de la cele 
mai simple unelte. Prin acumularea şi reţinerea unor observaţii dobândite în 
timpul muncii, datorită experienţei practice şi de gândire, au fost făcute la 
început constatări cu caracter ştiinţific. Evoluând necontenit, deşi în lunga 
perioadă a începuturilor, cu oarecare încetineală – ştiinţa şi tehnica s-au 
desfăşurat cu cât se apropiau mai mult de timpurile noastre tot mai amplu şi 
într-un ritm tot mai susţinut. Deseori sinuos şi cu unele recesiuni, drumul 
ştiinţei şi al tehnicii a fost totuşi mereu ascendent, fără pierderi irecuperabile. 

La început tehnica a condus la ştiinţă. Apoi ştiinţa a contribuit şi 
contribuie şi astăzi la dezvoltarea tehnicii. De fapt dezvoltarea ştiinţei şi a 
tehnicii se împletesc foarte strâns, în anumite situaţii ştiinţa devenind tehnică 
potenţială, iar tehnica o condiţie obligatorie a progresului ştiinţific. 

Scopul acestei lucrări este prezentarea unor momente importante ale 
procesului de dezvoltare a ştiinţei şi tehnicii pe un teritoriu ce cuprinde atât 
oraşul Braşov cât şi împrejurimile acestuia. 

Pentru o înţelegere mai bună a evenimentelor ştiinţifice care vor fi 
expuse, am considerat necesară introducerea unui capitol care să cuprindă 
reperele geografice ale acestei regiuni. Cred că este util acest lucru, ştiind câtă 
influenţă au locurile asupra oamenilor, a necesităţilor şi gândirii acestora. 

În expunerea datelor mi-am propus să cuprind descoperiri, invenţii şi 
evenimente care au marcat priorităţi, idei precursoare valoroase care au 
determinat progresul ştiinţei şi tehnicii, dezvoltarea economică şi socio-
culturală a regiunii. M-am oprit, fireşte, şi asupra unor personalităţi de 
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prestigiu, fără a neglija unele detalii referitoare la momentele istorice, 
culturale, politice cu ecou în dezvoltarea creaţiei sau a vieţii sociale. 

Sunt amintite palate sau locaşuri care au constituit aşezări de cultură sau 
care au reprezentat modele de arhitectură şi tehnică pe plan naţional şi 
mondial. 

Totodată scrierile reprezentative aflate printre primele tipărituri 
româneşti, precum şi lucrările considerate de mare valoare pentru cultura 
noastră, sunt de asemenea incluse. 

Nu am omis nici şcolile, care prin dascălii şi discipolii lor au contribuit 
la dezvoltarea ştiinţei şi tehnicii. 

De asemenea am marcat principalele evenimente sociale şi politice sub 
influenţa cărora s-a dezvoltat ştiinţa şi tehnica 

Această lucrare se doreşte a fi o pledoarie concisă pentru cunoaşterea 
valorilor frumoaselor meleaguri. 
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1.Interferenţe geografico-istorice 

1.1 Repere geografice 
Braşovul, oraş situat la locul de întâlnire a celor trei provincii româneşti, 

aparţine, geografic vorbind, Depresiunii Braşovului, care este cea mai întinsă 
depresiune intramontană din Carpaţii României şi poate cea mai 
reprezentativă. 

Depresiunea Braşov prezintă limite clare, marcate prin denivelări 
apreciabile. Versanţii nordici abrupţi ai munţilor Piatra Craiului, Bucegi, 
Postăvarul, Piatra Mare şi mai lini ai Întorsurii formează limita sa sudică. 
Continuitatea acestui flanc muntos este întreruptă de Culoarul Rucăr – Bran şi 
valea Timişului. Limita sa este formată de munţii Briţcului şi Nemirei între 
care se intercalează pasul Oituz, la nord, munţii Bodoc şi Baraolt cu altitudini 
de numai 100-200 m faţă de lunca Oltului, care pătrund adânc în depresiune. 
Rama muntoasă de la nord imprimă depresiunii un contur lobat, prin golfurile 
adânci formate de Valea Oltului şi cea a Râului Negru. Pe latura de vest, 
depresiune vine în contact cu munţii Perşani ale căror culmi domoale în unele 
secţiuni pătrund în depresiune sub forma unor pinteni cu altitudini de peste 
800 m dând ariei de contact un aspect sinuos. 

Poziţia geografică a Depresiunii Braşov este aproximativ în centrul ţării, 
unde se interferează influenţele climatice estice cu cele vestice şi 
particularităţile subiacente creează premisele unui topoclimat specific de 
depresiune intramontană cu nuanţe excesive, caracterizat prin frecvente şi 
intense inversiuni termice, temperaturi minime foarte scăzute, îngheţuri 
timpurii, precipitaţii relativ scăzute şi o circulaţie a aerului diminuată. 
Temperatura minimă absolută a ţării s-a înregistrat la Bod (-38,5) la 25 
ianuarie 1942. 

Favorizată de poziţia geografică, în partea centrală a ţării, la interferenţa 
Carpaţilor Orientali cu cei Meridionali într-un areal de puternică convergenţă 
geografică, Depresiunea Braşov dispune de un remarcabil potenţial de habitat, 
care a atras din timpuri străvechi elementul uman. 

1.2 Aşezări umane 
Braşovul, oraşul situat în centrul României, prin origine face parte din 

generaţia oraşelor feudale. Acest centru urban s-a format prin dezvoltarea unei 
aşezări rurale favorizată de poziţia sa geografică, având caracter de oraş încă 
dinaintea marii năvăliri tătare din 1241. 
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De altfel Braşovul este atestat documentar pentru prima dată în 1234 în 
Catalogus Ninivensis sub denumirea de Corona. Ulterior apare sub numele 
de Baraus în 1252, Brasu în 1271, Braso în 1288 şi Braşov în 1294. Numele 
său este considerat de origine românească. 

Vestigiile arheologice găsite aici dovedesc că aceste locuri au fost 
populate încă din epoca neolitică şi că în epoca fierului se aflau aici aşezări 
geto-dacice, iar mai târziu daco-romane. 

Oraşul Braşov s-a dezvoltat iniţial la poalele masivului Postăvarul pentru 
a se muta mai târziu, din cauza inundaţiilor, pe un sector de vale, încadrat 
între muntele Tâmpa şi Warte. 

Factorul de bază în formarea oraşului Braşov l-au constituit 
meşteşugurile. Relatări ale unor documente, între care privilegiul acordat 
braşovenilor de Vlaicu Vodă în anul 1369, întăresc faptul că încă din prima 
jumătate a secolului al XIV-lea Braşovul era un important centru 
meşteşugăresc şi de schimb, având un rol principal atât în relaţiile comerciale 
ale Munteniei şi Moldovei cu Transilvania cât şi în relaţiile comercială de 
importanţă internaţională. Treptat, el se transformă într-un puternic centru de 
concentrări funcţionale sub raportul producţiei meşteşugăreşti (la sfârşitul sec. 
al XVI-lea atunci se practicau cca. 60 meşteşuguri ). 

Cetatea, nucleul oraşului, polariza activitatea meşteşugărească şi 
cultural-administrativă. Atelierele meşteşugăreşti, grupate în general pe 
ramuri, erau dispersate pe toate străzile, unele dintre acestea purtând 
denumirea breslelor: argintarilor cizmarilor, căldărarilor, blănurilor, etc. 

La sfârşitul secolului al XV-lea, activitatea comercială se concentrează în 
Piaţa Mare, actuala Piaţa Sfatului, formată din mai multe pieţe mici, 
specializate în desfacerea anumitor produse, menţionate în Socotelile 
Braşovului din prima jumătate a secolului al XVI-lea şi în unele planuri ale 
oraşului din sec. al XVII-lea cum este de exemplu planul întocmit de Morondi 
Visconti în 1699. 

În secolul XVIII apar manufacturi în suburbii, lângă sursele de materii 
prime (materiale de construcţii) axate pe importante artere de circulaţie. 

Din a doua jumătate a secolului al XIX-lea, paralel cu dezvoltarea 
funcţiei industriale, acest oraş devine şi un important nod feroviar, centru de 
convergenţă a unor principale căi ferate din direcţia Bucureşti, Timişoara, 
Oradea, Ciceu, Baia Mare. 

Dezvoltarea Braşovului atinge proporţii mult mai mari între cele două 
războaie mondiale devenind unul dintre cele mai importante centre industriale 
ale României. 

La nivelul Depresiunii Braşovului, Braşovul împreună cu oraşul 
Ghimbav concentrează trei sferturi din producţia sa industrială. Sunt 
reprezentate în special industria construcţiilor de maşini, pielăriei, blănăriei şi 
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încălţămintei, materialelor de construcţie, alimentară, textilă şi industria 
celulozei şi hârtiei. 

Favorizat de poziţia geografică, de varietatea şi de complexitatea 
peisajului natural, de existenţa unui mare număr de monumente din diferite 
perioade istorice, pe drept considerat oraşul muzeu, Braşovul se impune pe 
plan naţional şi prin funcţia turistică. Braşovul este unul din principalele 
centre de convergenţă turistică, fiind punctul de plecare pentru culoarul 
Prahovei, culoarul Bran-Rucăr-Dragoslavele, staţiunea Poiana Braşov, etc. 

Culoarul Prahovei are în componenţă patru oraşe staţiuni: Predeal, 
Azuga, Buşteni, Sinaia. 

Predealul atestat documentar în 1805, a beneficiat în dezvoltarea sa de 
poziţia pe una din cele mai importante axe de transport transcarpatic – rutier, 
feroviar, conducte de gaze naturale, linii de înaltă tensiune. 

Activitatea turistică a cunoscut în ultimele decenii o dezvoltare 
explozivă, făcând din Predeal, una din cele mai însemnate staţiuni climaterice 
din ţară şi un adevărat nod al traseelor montane. Căile de acces la cabanele şi 
hotelurile amplasate la mai puţin de 5 km de oraş, au fost modernizate, 
asigurate cu mijloace de transport, telescaune, etc. 

Azuga atestat documentar în sec. al XIX-lea, fiind cunoscută până în 
1881 sub denumirea de Între Prahove este cuprinsă în circuitul turistic 
caracteristic Văii Prahovei. 

Încă de la sfârşitul secolului trecut, Azuga dispune de o industrie 
remarcabilă: fabrica de sticlă 1830, fabrica de caşcaval 1880, fabrica de var 
1878, fabrica de postav 1886, fabrica de bere 1899, fabrica de ciment 1896, 
unde din 1953 se aplică inovaţia românească a şamotizării argilelor în cuptor 
rotativ. 

Buşteniul, datorită poziţiei sale, constituie zona cea mai uşoară de acces 
în masivul Bucegi. Odată cu darea în folosinţă a liniilor de telecabină Buşteni 
– Babele (4120 m lungime) şi Babele – Peştera (2543 m lungime), potenţialul 
său turistic a crescut vertiginos. Aici s-au dezvoltat activităţi industriale legate 
de exploatarea lemnului, unde a fost dată în folosinţă şi prima linie de 
funicular, la sfârşitul secolului trecut. 

Sinaia, denumită şi Perla Carpaţilor, face parte dintre cele mai însemnate 
staţiuni climaterice ale ţării. Nucleul iniţial al oraşului Sinaia a gravitat în 
jurul Mănăstirii Sinaia, 1695, de unde s-a deplasat către Castelul Peleş, 1875-
1883 şi zona căii ferate, 1879. Din anul 1871 s-au dat în folosinţă liniile de 
telecabină Sinaia-cota 1400, cota 1400-cota 2000, care realizează într-un timp 
foarte scurt legătura oraşului cu Platoul munţilor Bucegi. 

Culoarul Bran-Rucăr-Dragoslavele, situat la nord în Depresiunea 
Braşov, este format din trei sectoare: sectorul Branului, sectorul Giuvala şi 
sectorul Dâmboviţei. 
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Sectorul Branului cuprinde localităţile: Bran, Moeciu, Şimon, Măgura, 
Peştera. 

Branul, cea mai mare localitate, s-a dezvoltat în jurul Castelului Bran, 
care a fost construit încă din 1377 ca punct strategic, astăzi fiind muzeu de 
artă feudală şi are un muzeu etnografic în aer liber. 

Localităţile amintite sunt aşezate pe drumul vechi al Branului, ele 
cunoscând o evoluţie impusă de necesităţile de apărare, explicând prezenţa 
gospodăriilor „cu ocol cântărit” având o dispoziţie a anexelor în careu. 

Pe teritoriul actual al localităţii Peştera au fost descoperite urme de 
civilizaţie încă din Paleoliticul Superior (30 000-10 000 î.Hr.), culturile 
aurignaciană şi apoi agravetianului oriental, ambele create de Homo Sapiens 
Fassilis, care se caracterizează prin perfecţionarea tehnicii cioplirii uneltelor 
de silex, diversificarea tipului de unelte (vârful de silex cu marginea retuşată 
abrupt) şi apariţia primelor adăposturi, de altfel simple apărători contra 
vânturilor. 

Sectorul Giuvala se caracterizează prin cele mai specifice aşezări 
risipite, aşa cum sunt Fundata, cu grupuri de gospodării pe versantul sudic al 
Măgurii-Fundata, Fundăţica, cu o dispersie accentuată a gospodăriilor, 
distanţa între acestea depăşind frecvent 1 km. 

Sectorul Dâmboviţei cuprinde spectaculoasele Chei pe Dîmboviţa, pe 
Dâmbovicioara şi Ghimbav, având ca localităţi importante: Rucăr, 1418-1420 
şi Dragoslavele, 1482-1495. Documentele istorice atestă prezenţa unui drum 
strategic (limes transalutanus) şi a castrului roman de la Rucăr (Cohorta a II-
a, Flavia), urmele cetăţii de apărare de la Podul Dâmboviţei, punctele de 
vamă din satele târguşoare, de la Rucăr şi Dragoslavele. În jurul acestor 
puncte de vamă şi a hanurilor a gravitat o intensă activitate comercială 
pastorală şi de exploatare a lemnului. Astfel într-unul din documentele 
istorice (22 februarie 1697) din timpul lui Constantin Brâncoveanu sunt 
amintite padurile de la Rucăr şi Dragoslavele, ce furnizau catarge pentru 
şantierul naval din Giurgiu şi care erau transportate pe Dîmboviţa.  

În decursul evoluţiei ele au suferit importante transformări edilitare şi 
funcţionale care le integrase şi funcţia turistică. La Rucăr funcţionează şi un 
atelier pentru întreprinderea de autoturisme Piteşti precum şi o serie de 
ateliere artizanale care valorifică frumoasa tradiţie în prelucrarea lemnului a  
lâni şi a laptelui.  

Poiana Braşov, staţiune climaterică de sporturi de iarnă de renume 
internaţional este situată pe versantul nordic al Postăvarului la altitudinea de 
950 – 1050 m fiind legată prin şosele modernizate de Braşov şi Râşnov. 
Primele menţiuni documentare, 1427 consemnează activităţi pastorale 
desfăşurate pe păşunile din Poiana Braşov. Acte de arhivă conţin date despre 
excursiile efectuate de tineretul braşovean în acest spaţiu, rămas până azi şi un 
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tradiţional loc de odihnă prin recreere. 
La începutul sec. XX se construieşte prima cabană turistică (1907) având 

loc primul concurs de schi în 1909. Organizarea în 1951 la Poiana Braşov a 
jocurilor mondiale universitare de iarnă, a marcat intrarea staţiunii în circuitul 
internaţional, asigurându-se dotării corespunzătoare: hoteluri, restaurante, 
telescaun, teleschi, trambulină, pârtii de schi omologate.  

După 1970 s-au montat instalaţii moderne de transport pe cablu (două 
telecabine, o telegondolă, şase teleschiuri) şi s-au construit baze sportive, 
cuprinzând piscine, stadion, patinuar artificial, lac cu ambarcaţiuni de 
agrement, terenuri de tenis.  

Codlea oraş situat la 15 km nord – vest  de Braşov pe drumul naţional şi 
calea ferată Braşov – Făgăraş – Sibiu este al treilea centru industrial din 
depresiunea Braşovului. Industria chimică deţine aproape jumătate din 
producţia industrială a oraşului producând coloranţi şi pigmenţi organici, 
intermediari pentru coloranţi şi medicamente, antioxidanţi pentru industria 
cauciucului. Oraşul Codlea este un centru cu renume în producţia agricolă 
prin serele de legume, fermele de animale şi serele de flori.  

Săcele constituit prin unirea a patru localităţi rurale din cele şapte sate 
săcelene: Baciu, Turcheş, Cernat, Satulung, se desfăşoară în lungul arterei 
rutiere Braşov – Ploieşti. Dezvoltarea în acest oraş a unei activităţii industriale 
moderne se înregistrează din anul 1949 odată cu mutarea aici a întreprinderii 
Electroprecizia din Braşov. Unitatea respectivă s-a specializat în fabricarea 
echipamentului electric pentru întreaga gamă de autovehicule şi tractoare din 
România. 

Zărneşti, cu comuna suburbană Tohanu Nou se află în partea de sud – 
est a depresiunii Bârsei la 25 km de Braşov. Situat la contactul masivului 
Piatra Craiului cu depresiunea, într-o regiune cu bogate resurse naturale 
forestiere se dezvoltă sub aspect funcţional în raport cu valorificarea acestora. 
Încă din a doua jumătate a secolului al XIX–lea în 1853 s-a construit la 
Zărneşti una dintre primele fabrici de celuloză şi hârtie din ţară.  

Deoarece acest oraş este şi un însemnat punct de plecare spre obiectivele 
turistice din masivul Piatra Craiului şi Munţii Făgăraşului şi-a intensificat şi 
funcţia turistică.  

Râşnov este un centru al industriei constructoare de maşinii şi a cele 
chimice. O altă funcţie cu perspective de mărire este cea turistică, favorizată 
atât de poziţia sa la poalele masivului Postăvarul cât şi convergenţa unor 
artere rutiere de circulaţie şi de prezenţa cetăţii geto-dacice Comidava 
(Cumidava) menţionată de Ptolemeu în sec. II d. Hr., între oraşele Daciei 
romane. 

Făgăraşul este menţionat pentru prima dată în documente în anul 1291. 
În 1310 se ridică aici o cetate din lemn înlocuită în 1538 cu una din piatra şi 
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cărămidă care se păstrează şi astăzi fiind restaurată şi transformată în muzeu 
şi hotel turistic. Din secolul XIV până în a doua jumătate a secolului XV a 
fost feudă a Ţării Româneşti. În 1922 intră în funcţiune uzina chimică 
Nitramonia din Făgăraş.  

În prezent, municipiul Făgăraş este al doilea oraş important al judeţului 
Braşov din punct de vedere al platformelor industriale şi a numărului de 
locuitori.  

Aşezările rurale din depresiunea Braşov cuprind 134 de sate grupate în 
45 de comune. Există comune cu activităţi predominant agricole (Hălchiu, 
Sîmpetru, Rotbav, Holbav, Teliu, Hărman, Ormeniş) comune cu exploatări 
forestiere şi de creştere a animalelor (Oituz, Zagon, Olteni etc.) aşezări cu 
activităţi industriale (Prejmer, Reci, Bodoc, Ghimbav, Bod, Cristian). Altele 
sunt  aşezări de prelucrare a resurselor de ape minerale (Vâlcele, Zizin) şi a 
lemnului (Breţcu, Brateş). 

De remarcat sunt aşezările turistice şi balneoclimaterice (Bran, Malneş) 
şi cele agricol industriale (Feldioara). 

Braşovul şi aşezările din împrejurimile lui au un grad de dezvoltare 
foarte ridicat fapt favorizat de aşezarea geografică la convergenţa unor 
însemnate căi de circulaţie într-o regiune favorabilă legăturilor cu celelalte 
ţinuturi româneşti. 
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2.Cronologia tematică a ştiinţei şi tehnicii braşovene 

2.1.Chimie 
Nicolae Teclu, născut la Braşov, profesor universitar la Viena, a fost 

unul dintre chimiştii români cu un spirit de inventivitate foarte dezvoltat, căci 
peste 60 de invenţii şi descoperiri i-au faima în întreaga lume. Cercetările sale 
în domeniul combustiei l-au condus la una dintre ele mai cunoscute invenţii 
ale sale becul (de fapt arzătorul) care-i poartă numele, aparat de bază folosit 
în laboratoare şi având posibilitatea reglării, printr-un dispozitiv, a curentului 
de aer şi gaz. 

1900 – Nicolae Teclu obţine brevet de invenţie pentru realizarea becului 
cu reglare automata a curentului de aer şi gaz. Pentru această realizare 
prezentase încă din 1892 un memoriu cu schiţa. Prin obţinerea unei flăcării cu 
temperatură mai înaltă, becul Teclu este superior becului Bensen. A fost 
introdus în aproape toate laboratoarele de chimie de pe glob.  

1922 – Intră în funcţiune la Făgăraş o uzină chimică care produce 
amoniac, bachelită, celuloid, dinitrotoluen, fenol, nitrobenzen, fenoplaste şi 
aminoplaste, azotat şi azotat de sodiu, sulfat de magneziu. 

1953 – Intră în funcţiune combinatul chimic din oraşul Victoria, care 
fabrică îngrăşăminte azotoase, amoniac şi săruri de amoniu, metanol, uleiuri 
ureoformaldehidice, uree tehnică cristalizată şi răşini sintetice pe bază de 
uree, acid azotic concentrat, nitroceluloză, melamină. 

2.2.Ştiinţe agricole 
1211 – Sunt consemnate primele lucrări de îmbunătăţire financiare din 

Transilvania prin descrierea satelor Sîmpetru, Prejmer şi Hărman 
1559 – Într-un act privind Socotelile Braşovului în care se arată că doi 

oameni din Săcele au fost trimişi la domnitorul moldovean Alexandru 
Lăpuşneanu pentru a-i instala  un ferăstrău, sunt consemnate pentru prima 
dată ferăstraiele acţionate de apă, presupune existenţa acestor ferăstraie cu 
mult timp înaintea menţiunii documentare. 

1846 – În Gazata de Transilvania este menţionat spiţerul Petru Schnell 
din Braşov care aflând despre invenţia fulmicotonului, a preparat şi el un 
exploziv asemănător cu acesta experimentându-l la trageri. 

1947 – Se realizează primul tractor românesc IAR 22, iar în 1950 se 
construiesc combine româneşti tractate după care s-au realizat în 1969 primele 
combine autopropulsate. 
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1967 – Se înfiinţează la Braşov Institutul de Cercetări pentru Cultura 
Cartofului şi a Sfeclei de Zahăr. 

1975 – Institutul de Cercetare pentru Cultura Sfeclei (ICS Braşov) 
introduce în producţie noi soiuri de sfeclă de zahăr: Braşov (diploid), Polirom 
(poliploid) şi Monorom (poliploid mogerm) 

2.3.Metalurgia 
1953 – În atelierul de tratamente termice al Uzinei Tractorul din Braşov 

se introduce o metodă nouă de călire artificială prin curenţi de înalta frecvenţă 
(CIF) care a căpătat ulterior o mare răspândire. 

1953 – La fabrica de ciment din Azuga se aplică şamotarea argilelor în 
cuptor rotativ, inovaţie românească ce asigură o calitate mai bună a şamotei şi 
o productivitate mai mare. Procedeul a fost adoptat şi la fabrica similară din 
Braşov precum şi la cele din Aleşd, Pleaşa – Ploieşti, Comarnic.  

1956 – La Uzina de Mecanică Fină din Sinaia, precum şi la fabrica de 
şuruburi din Braşov se introduc procedee de tratament termic (carbonitrurare, 
sulfizare, etc.) care au contribuit la îmbunătăţirea calităţii pieselor supuse la 
uzură prin frecare. 

2.4.Construcţia de maşini 
1926 – Începe fabricarea primelor avioane din ţara noastră la 

întreprinderea IAR înfiinţată în 1925 la Braşov. 
Între anii 1930 – 1931, Academician profesor inginer Elie Carafoli, 

fondator al Şcolii Aeronautice Româneşti începe şi construieşte primul avion 
monoplan cu aripă joasă la IAR Braşov (IAR 11 CV) cu care s-a încercat 
depăşirea recordului de viteză. A construit împreună cu Ion Stroiescu prima 
suflerie aerodinamică din România şi înainte de al doilea război mondial a 
construit împreună cu inginerul Ion Grosu avionul IAR 80. 

1935 – Aviatorul român Alexandru Popană, pilot recepţioner al uzinelor 
IAR Braşov, folosind un avion IAR 16 a zburat la altitudinea de 11631 metri 
realizând primul record aviatic mondial. 

1937 – Uzinele IAR Braşov fabrică primul motor românesc pentru 
avioane (K–9) cu 9 cilindri dispuşi în stea urmat de un motor de 14 cilindri 
dispuşi in stea dublă 

1945 – La fabrica de avioane din Braşov IAR se realizează după 
proiectul unui colectiv condus de Radu Manicatide un microautomobil 
echipat cu un motor de motocicletă în doi timpi, având un singur cilindru şi 
răcit cu aer 

1947 – La Uzinele Tractorul Braşov (fosta IAR) se fabrică primele 
tractoare româneşti a căror prototip fusese prezentat încă de la 23 decembrie 
1946. Dacă în primii ani s-a produs un singur tip de tractor de 65 CP (premiat 
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în 1965 cu medalia de aur la Târgul Internaţional de la Leipzig) s-a ajuns până 
la realizarea  cca. 40 tipuri de tractoare de la cele mai mici (26 CP) pentru 
viticultură şi legumicultură, până la cele grele (360 CP) pentru lucrări de 
îmbunătăţiri funciare, terasamente, construcţii etc. 

1949 – La Uzinele Steagu Roşu Braşov începe să se producă rulmenţi in 
cantităţi mici, iar în 1953 se trece în producţia în cantitate mare (Uzinele 
Steagu Roşu funcţionau încă din anul 1928 sub numele de Astra). Din 1959 s-
au produs numerose sortimente de rulmenţi. 

1953 – Un colectiv condus de inginerul Radu Manicatide concepe şi 
construieşte la Braşov avionul IAR 814 primul bimotor românesc cu care s-a 
obţinut un record internaţional a clasei din care face parte. 

1954 – Uzinele Steagu Roşu din Braşov importantă unitate a industriei 
constructoare de maşini înfiinţată în 1928 îşi extinde şi modernizează 
producţia fabricând primele camioane româneşti SR 101 de 4 t capacitate. 

1965 – În martie la Târgul Internaţional de Maşini şi Utilaje de la 
Leipzig, tractorul românesc U 650 fabricat la Uzinele Tractorul din Braşov 
obţine medalia de aur. 

1972 – Este expus la Târgul Internaţional Bucureşti elicopterul românesc 
de serie IAR 316 B 

2.5.Electrotehnică 
1882 – Se instalează  la Buşteni un grup electrogen la fabrica de hârtie  
1896 – La fabrica de produse chimice din Braşov se instalează prima 

centrală electrică a oraşului, urmată de centrala de forţă pentru industrie, iar în 
1933 centrala termoelectrică comunală. 

1898 – La Sinaia,  pe apa Prahovei se instalează o hidrocentrală cu o 
putere de 1000 kW în vederea furnizării de curent electric pentru iluminarea 
oraşului. Hidrocentrala a fost proiectată de inginerul Elie Radu la un nivel 
tehnic superior acelei perioade atât constructiv cât şi ca echipamente utilizate. 

1911 – Intră în funcţiune centralele electrice de la Zărneşti şi Râşnov. 
1925 – La centrala electrică a fabricii de celuloză şi hârtie din Buşteni 

este dată în funcţiune prima termoficare industrială din ţara noastră. 

2.6.Telecomunicaţii 
1854 – Se începe construirea de noi linii de telegraf electric din ţara 

noastră pentru a face legătura între Bucureşti şi alte localităţi, cu zone de 
graniţă şi în special cu Transilvania. Printre primele linii au fost Bucureşti – 
Ploieşti – Braşov, Timişoara – Braşov etc. 

1935 – Este instalat postul de radio pe unde lungi de la Bod având o 
putere de 150 kW. 
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2.7.Industria extractivă 
1839 – Începe exploatarea lignitului în bazinul carbonifer de la Holbav, 

iniţial rudimentar, de către un grup de câţiva fierari şi abia după 1848 se fac 
extracţiile în mod organizat 

1879 – Intră în exploatare mina de cărbuni de la Cristian   

2.8.Industria uşoară 
1842 – Intră în funcţiune manufactura de filat bumbac de la Zărneşti care 

avea 7 maşini şi 40 de lucrători. Constantin Ioanovici din Zărneşti a proiectat 
şi construit el însuşi maşinile manufacturi sale de tors bumbac.  

2.9.Materiale de construcţii 
1623 – În Transilvania pe teritoriul Făgăraşului ia fiinţă o manufactură 

de sticlă. Tot odată este semnalată în aceeaşi regiune şi o cărămidărie 
1880 – Societatea Română de Sticlărie începe la Azuga, pe locul unei 

„glăzării” din 1830, construcţia unei fabrici de sticlă care intră în funcţiune în 
1884. Reconstruită şi reutilată după 1944 este socotită una dintre cele mai 
moderne fabrici de sticlărie  

1883 – Fraţii Carol şi Samuel Schiel înfiinţează la Buşteni o fabrică de 
mucava în care folosesc ca materie primă lemnul din Pădurile Retevoi şi Susai 
ale Bucegilor 

1890 – Ia fiinţă fabrica de ciment de la Braşov dotată cu cuptoare 
verticale, având o producţie anuală iniţială de 400 de vagoane 

1896 – Se înfiinţează fabrica de ciment de la Azuga dotată cu cuptoare 
Dietsch, a doua fabrică de ciment din România  

1908 – La fabrica de ciment din Comarnic se instalează primul cuptor 
rotativ din România. 

1949 – Pe lângă Trustul numărul 5 de construcţii din Braşov al 
Ministerului Industriei şi Construcţiilor se înfiinţează un atelier pentru 
producerea de elemente prefabricate din beton armat, care constituie începutul 
industrializării construcţiilor din prefabricate din ţara noastră. 

1953 – La fabrica de ciment din Azuga se aplică şamotarea argilelor în 
cuptor rotativ, procedeul fiind adoptat apoi şi la fabrica similară din Braşov. 

1971 – Începe construcţia unui mare combinat de materiale de 
construcţii de la Hoghiz  

2.10.Arhitectură şi urbanism 
1211 – 1225 – Cavalerii teutoni colonizaţi în Ţara Bârsei construiesc 

cetăţile Feldioara, Codlea, Cetatea Crucii în scopul apărării graniţei de est a 
Transilvaniei.  

1234 – Este atest documentar Braşovul pentru  prima dată sub denumirea 
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de Corona. Ulterior apare sub numele de Baraus în 1252, Brasu în 1271, 
Braso în 1288 şi Braşov în 1294 

1291 – Este menţionat pentru prima dată în documente oraşul Făgăraş. 
1310  Se ridică Cetatea din Făgăraş din lemn, înlocuită în 1538 cu una 

din piatră. 
1378 – Prima atestare documentară privind Cetatea Bran construită ca 

punct de pază a drumului Braşov – Câmpulung şi ca important punct de vamă. 
Cetatea cedată în 1395 domnitorului Mircea cel Bătrân a fost feudă a Ţării 
Româneşti până în 1425. Din 1298 până 1478 s-a aflat în proprietatea 
braşovenilor. Castelul de azi datează din sec. al XIV–lea cu excepţia turnului 
deasupra porţii adăugată din secolul al XVII–lea. Din 1957 este muzeu şi artă 
feudală. 

1383 – Începe construirea impozante Catedralei gotice din Braşov, 
terminată în 1477. Din 1689 când un incendiu catastrofal a distrus lemnăria şi 
vechea orgă şi a înnegrit zidurile este cunoscută sub denumirea de Biserica 
Neagră. Are 98 metri lungime, 38 metri lăţime, un turn de 65 metri înălţime, 6 
portaluri, bogat decorate în stil gotic târziu, dar având şi elemente ale 
renaşterii.  

1403 – Se construieşte biserica Sf. Nicolae din Scheii Braşovului, iniţial 
din lemn pentru a fi apoi clădită din piatră între 1518 – 1520 de către Neagoe 
Basarab 

1630 – Este înălţată Cetăţuia de pe dealul cu acelaşi nume din Braşov, 
fortificaţie de cărămidă pe locul unui bastion mai vechi. 

1643 – se construieşte Cetatea de mijloc de la Rupea una dintre 
principalele cetăţi ţărăneşti din Transilvania. Cetatea de Sus din aceeaşi 
localitate datează dinaintea colonizării saşilor din regiune 

1650 – Se termină lucrările de amenajare şi de modernizare a Castelului 
– Cetate ridicat pe locul unei vechi cetăţi de lemn construită în 1310. 
Refacerea castelului a fost realizat în stilul renaşterii târzii corpul întreg al 
clădirii fiind conjurat de o incintă largă, mărginită de ziduri groase de pământ, 
căptuşită spre exterior cu zidărie de cărămidă aparentă  pe o înălţime de 6 
metri şi străjuită la colţuri de bastioane romboidale înalte de 10 – 12 metri. De 
jur împrejurul incintei, în afara zidului, se păstrează şi astăzi şanţul adânc care 
putea fi umplută cu apă din Olt adusă printr-un canal special. 

1875–1883 – La Sinaia se construieşte Castelul Peleş în stilul 
predominant al Renaşterii germane din  sud îmbinând cu cel Chaled elveţian 
după planurile arhitectului vienez W. Doderer, continuate de J. Schulz care a 
folosit pentru decorarea interiorului numeroase decoruri arhitecturale gotice, 
baroce, rococo, hispano – maure, ale renaşterii italiene şi engleze. Castelul cu 
un turn central de 66 metri înălţime, include 160 de camere între care holul de 
onoare, sălile de arme, cabinetul de lucru, sala coloanelor, sau a oglinzilor, 
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saloanele maur, francez, turcesc, etc. Castelul este împodobit cu vitralii şi 
lambriuri, tapiţării şi mobilier de diverse stiluri, picturi celebre, obiecte rare 
etc. 

2.11.Construcţii 
1846 – În Ţara Românească începe executarea unui important sistem de 

drumuri care urma să lege Bucureştiul cu Braşovul, Sibiul, Focşaniul şi cu 
porturile dunărene Orşova şi Brăila. Lucrările s-au realizat prin munca 
gratuită a clăcaşilor 

1847 – Începe pietruirea drumului de pe Valea Prahovei între Comarnic 
şi Predeal 

1852 – Inginerul francez Léon Lalanne execută o parte din şoseaua 
naţională Comarnic – Predeal inclusiv drumurile de piatră. 

1926 – La întreprinderea IAR din Braşov înfiinţată în 1925 se 
construieşte primul hangar pentru avioane cu o secţiune parabolică de circa 60 
metri deschidere. Lucrarea îndrăzenaţă pentru acel timp avea stabilitate prin 
contra vânturi la ambele capete.  

1929 – Pe linia Hărman – Întorsura Buzăului este dat în exploatare 
tunelul Teliu (4370 metri) cel mai lung tunel de cale ferată dublă de la noi din 
ţară. 

1945 – 1947 – Începe construcţia conductei pentru transportul gazului 
metan din Transilvania de sud de Carpaţi. În 11 noiembrie 1946 fabricile din 
Azuga primesc prima cantitate de gaz metan din câmpurile de dincolo de 
Carpaţi. 

1963 – Se dă în funcţiune nou construcţie a gării mari din Braşov   

2.12.Transporturi 
2.12.1.Transporturi rutiere 
1846 – În Ţara Românească începe executarea unui important sistem de 

drumuri care urma să lege Bucureştiul cu Braşovul, Sibiul, Focşaniul şi cu 
porturile dunărene Orşova şi Brăila. 

1848 – Franz Kerner din Braşov pune în circulaţie o cursă de diligenţă 
rapidă „cea dintâi grabnică trăsură care vreodată a trecut peste Munţii 
Carpaţilor legând oraşele Braşov şi Bucureşti pe Valea Prahovei”. 

1945 – La fabrica de avioane din Braşov IAR se realizează după 
proiectul unui colectiv condus de Radu Manicatide un microautomobil 
echipat cu un motor de motocicletă în doi timpi, modificat (11,5 CP şi 4000 
rot/min) având un singur cilindru şi răcire cu aer. În 1947 acelaşi colectiv 
construieşte 3 autoturisme echipate cu motoare IAR – 002 cu puterea de 45 
CP şi 4300 rot/min care atinge viteza de 124 Km pe ora  

1953 –1971 – Uzinele Steagu Roşu din Braşov fabrică primele camioane 
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româneşti de 4 t (SR 101) realizate iniţial după tipul camionului rusesc ZIS 
150. În anii următori în special după anul 1971 când intră în funcţiune prima 
linie tehnologică pentru fabricarea camioanelor de tonaj mare, uzinele au 
produs după proiecte româneşti autocamionul SR 101 (Carpaţi), autocamionul 
SR 132 pentru transporturi în condiţii grele, autocamionul SR 113 (Bucegi) de 
5 t, autobasculante AD 45 – 116 A cu încărcătură utilă 4,5 t, autocamionul 
7AB – 1 de 7 t sarcină utilă etc... ajungându-se la autobasculante DAC 100 t 
premiat la Târgul Internaţional de la Plovdiv din 1979. 

2.12.2.Transporturi feroviare 
1878 – 1879 – Se construiesc primele tuneluri din ţara noastră pe Valea 

Prahovei, unul mare lângă Buşteni şi două mai mici între Comarnic şi Valea 
Largă, toate abandonate ulterior prin schimbarea traseului căii ferate 

1879 – Se termină construirea căii ferate Ploieşti – Predeal  
1882 – La Predeal se realizează joncţiunea căii ferate dintre Ţara 

Românească şi Transilvania creându-se astfel prima legătură directă a 
României cu ţările din apusul Europei. 

1891 – Este dată în funcţiune linia de cale ferată Braşov–Sf. Gheorghe 
prelungită în acelaşi an până la Târgul Secuiesc.  

1913 – La cererea direcţiei generale a CFR inginerul Ion Gheorghiu 
(1885–1968) membru al Academiei Române din 1952 a elaborat un 
remarcabil proiect de electrificare a căii ferate Ploieşti–Braşov, completat de 
o serie de calcule ale sale asupra condiţiilor în care electrificarea devine mai 
avantajoasă decât dublarea liniei feroviare  

1929 – Pe linia Hărman–Întorsura Buzăului este dată în funcţiune tunelul 
Teliu 4370 metri  

1959 – 1965 – Se electrifică linia de cale ferată Braşov–Predeal–
Câmpina care în anii următori s-a prelungit până la Bucureşti. 

1963 – Se inaugurează monumentala construcţie a gării din Braşov 
1969 – Se inaugurează linia de cale ferată electrificată Bucureşti–Braşov  

2.13.Arte grafice 
2.13.1.Fabrici de hârtie  
1539 – Negustorul Hans Fruck împreună cu Johannes Benker instalează 

la Braşov prima moară de hârtie din Transilvania şi din sud estul Europei. 
Pentru organizarea şi conducerea morii a fost adus Hans Fruck tocmai din 
Polonia. Atestând existenţa acestei mori distrusă în 1600, cronicile din 1603 şi 
1611 menţionează că voievodul Ţării Româneşti a purtat lupte cu Moise 
Szekely şi Gabriel Bathory „lângă moara de hârtie”. Moara din Braşov se 
numără printre cele mai vechi din Europa considerând ca prima a fost 
construită în 1150 în Spania, după care a urmat în 1270 în Italia, în 1338 
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Franţa, 1390 Germania, 1494 Anglia, 1532 Suedia şi Polonia, 1564 în Rusia. 
După S Jako „moara” a început să producă în 1546. 

1712 – Este înfiinţată la Braşov o manufactură de hârtie care a funcţionat 
până în 1848 

1725 – Este atestat documentar la Făgăraş existenţa unei manufacturi de 
hârtie în care se fabricau patru sortimente de hârtie: regală, de cancelarie, 
biblie şi tipar. 

1736 – Manufactura şi-a mărit capacitatea de producţie continuându-şi 
activitatea până în 1835 când a fost distrusă total de un incendiu. 

1853 – Începe construcţia fabricii de hârtie de la Zărneşti care va fi dată 
în folosinţă în august 1857 având ca materie primă cârpele dar din cauza 
concurenţei austriece îşi va înceta activitatea în numai câţiva ani. În 1864 
fabrica cumpărată de Martin Copony din Braşov activitatea folosind ca 
materie primă pastă mecanică din paie. Alături de fabrica de hârtie din 1889 a 
intrat în funcţiune o fabrică de celuloză sulfit.  

1882 – Fabrica de hârtie din Buşteni, produce o hârtie atât de bună încât 
la Expoziţia Internaţională de la Paris 1889, produsele ei obţin medalia de aur. 

1889 – Ia fiinţă fabrica de celuloză de la Zărneşti urmată de cea de la 
Câmpulung în 1894 şi cea de la Buşteni 1904  

1956 – Intră în funcţiune fabrica de hârtie cretată şi carton ondulat de la 
Ghimbav 

2.13.2.Tipografii, tipografi şi lucrări tipărite la Braşov. 
Scrisoarea lui Neacşu din Câmpulung către Johannes Benker judele 

Braşovului este primul text redactat în limba română care s-a păstrat. 
1535 – Ioan Honterus întemeiază la Braşov în Schei o tipografie în care a 

desfăşurat o rodnică activitate tipărind până la moarte sa 37 de cărţi în limba 
latină, greacă şi germană. 

1541 – Este republicata la Braşov lucrarea lui Ioan Honterus Rudimenta 
cosmographiae apărută în 1530 la Cracovia ca manual didactic de geografie 
şi astronomie 

1551 – Medicul transilvănean Paulus Kyr (1505 – 1588) publică la 
Braşov Sanitatis studium (deprinderea sănătăţii) lucrare de educaţie igienico 
– sanitară una din cele mai vechi tipărituri medicale cunoscute în ţara noastră 

1557-1581 – Diaconul Coresi, traducător şi maestru tipograf (1510 – 
1581), tipăreşte în această perioadă la Braşov, în tipografia din cartierul Schei, 
diferite cărţi religioase. 

1681 – Se tipăreşte în Transilvania la Braşov prima lucrare de 
matematică Compendium Arithmeticae Vulgaris a lui Georg Muler. 

1806–1881 – Pavel Vasici Ungureanu, unul dintre primii doctori în 
medicină român publică la Braşov opera lui Hufeland Macrobiotica sau 
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măiestria de a prelungi viaţa operă pe care a tradus-o adăugând şi o serie de 
completări istorice şi epidemiologice precum şi exemple de longevitate 
bănăţeană. 

12 martie 1838 – Apare la Braşov Gazeta de Transilvania, primul ziar 
politic şi informativ al românilor din Transilvania al cărui iniţiator şi director 
a fost George Bariţiu. 

2 iulie 1838 – Tot la Braşov apare revista culturală Foaie pentru minte, 
inimă şi literatură de asemenea sub conducerea lui George Bariţiu 

1857 – Apare la Braşov cartea doctorului I. Mayer Scurtă învăţătură 
despre vindecătoare a băilor de aburi peste tot şi descrierea amănuntului de 
băi de aburi al fondului şcolilor româneşti din Braşov una din primele 
lucrări de igienă publică tipărită în ţara noastră. 

2.13.3.Şcoli Braşovene 
1495 – Pe lângă biserica Sf. Nicolae din Scheii Braşovului ia fiinţă cea 

mai veche şcoală românească din Transilvania. Şcoala refăcută din piatră 
1593 – 1595 de Aron Vodă domnul Moldovei şi inaugurată în 1597 împreună 
cu biserica au constituit puncte permanente de legătură culturală între 
Transilvania, Ţara Românească şi Moldova. 

1922 – Naturalistul Andrei Popovici Bâznoşanu întemeiază la Sinaia 
prima staţiune de cercetări ecologice din România. 

1948 – Se înfiinţează Institutul de Silvicultură şi Industria Lemnului din 
Braşov  

1973 – Se înfiinţează Universitatea Transilvania din Braşov cu 5 
facultăţi: Construcţii de Maşini, Silvicultură, Industrializarea şi Prelucrarea 
Lemnului, Motoare de Aviaţie şi Tractoare, Filologie şi Istorie. 

1973 – Ia naştere Institutul de Cercetare Ştiinţifică Inginerie şi Proiectare 
pentru Sectoare Calde cu filiala şi la Braşov. 

1984 – Sub auspiciile Institutului Central de Fizică de la Măgurele şi al 
Academiei Române se desfăşoară la Poiana Braşov cursuri de fizică cu 
participare internaţională având tema Fizica Atomică şi Nucleară în 
Interacţiunea Ionilor Grei. 
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3.Maeştrii ingeniozităţii braşovene 

Ioan Honterus 
Johann Honterus umanist sas, adept al luteranismului şi reformator al 

bisericii săseşti din Transilvania s-a născut la Braşov în 1498 şi a trăit până în 
1549. 

În 1532 scrie Chorographia Transylvaniae care conţine cea mai veche 
hartă a Transilvaniei cu multe denumiri româneşti. 

În 1535 Ioan Honterus întemeiază la Braşov în Schei o tipografie, în care 
a desfăşurat o activitate intensă, publicând în timpul vieţii lui 37 de cărţi. 

În acelaşi an apare lucrarea Rudimenta Cosmographiae (Încercări 
Cosmografice) la care în 1542 se adaugă 16 hărţi geografice noi şi unele date 
de anatomie patologică. Lucrarea sa în care susţine concepţia heliocentrică, 
fusese publicată pentru prima dată în Polonia în anul 1530 şi a fost larg 
răspândită în sud-estul Europei ca manual de geografie şi astronomie. 

De remarcat este contribuţia umanistului Ioan Honterus în studiul 
astronomiei prin cosmografia sa în versuri care a cunoscut o largă răspândire 
în toată Europa. 

Diaconul Coresi 
S-a născut la Braşov în 1510 şi a trăit până în 1581, traducător, meşter 

tipograf, tipăreşte între anii 1557-1581 la tipografia din Schei diferite cărţi 
religioase, adevărate monumente ale limbii române veche, sau cu texte 
paralele slavon şi român. Octoihul 1557 în limba slavonă, prima lucrare 
tipărită de le, Tâlcul Evangheliilor 1564 prima carte cu caracter literar - 
religios în limba română, Psaltirea în 1570, Cazania în 1581, Diaconul 
Coresi tipăreşte astfel în trei decenii aproximativ 36 de cărţi, instruind şi 
numeroşi discipoli în tehnica imprimării, fiind foarte priceput în instalarea, 
întreţinerea şi repararea utilajului tipografic. 

Janos Apaczai Csere 
A trăit între anii 1625-1659, fiu de ţăran din comuna Apaţa a judeţului 

Braşov, ajunge după 6 ani de studii în Olanda, profesor de fizică la Alba-Iulia 
în 1653 şi Cluj, 1656, fiind autorul cursului de fizică (în manuscris) 
Philosophia naturalis cheri Johanis Apaci. Tot el a descris, pentru prima 
dată la noi, circulaţia sângelui după Harvey. 
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Lucas Wagner 
Născut la Braşov, a publicat la Viena în 1773 prima lucrare de sinteză 

asupra apelor minerale din Transilvania, Dissertatio inauguralis, medico-
chemica de aquis medicatis Magni Principatus Transylvaniae. 

George Bariţiu 
S-a născut la Braşov în 1812 şi a trăit până în 1893, publicist şi istoric 

braşovean este iniţiatorul şi directorul revistei Gazeta de Transilvania apărută 
la Braşov în 12 martie 1838. Apoi conduce şi revista culturală Foaie pentru 
inimă şi literatură, care a fost iniţiată tot la Braşov. 

În 1846 George Bariţiu militează pentru înfiinţarea industriei româneşti, 
arătând că industria ajută societatea cea mare, pe milioane, cărora le dă 
producte mai bune, mai ieftine şi mai multe, ajută pe economii producători 
de materii crude, căci lucrează în câtime mult mai însemnată. 

În 23 octombrie 1861 din iniţiativa Mitropolitului Andrei Şaguna (1830-
1873), care va fi preşedintele, iar George Bariţiu secretarul, se înfiinţează la 
Sibiu, Asociaţia transilvană pentru literatură română şi cultura 
poporului român, ASTRA, care a avut un rol important în dezvoltarea 
culturală şi în lupta pentru eliberarea naţională a românilor din Transilvania. 
Printre primii membrii fondatori s-a numărat şi Ioan Meşotă. 

În 28 iulie 1862 din iniţiativa lui George Bariţiu se organizează la 
Braşov o expoziţie în cadrul căreia au fost expuse aproximativ 2200 de 
obiecte, considerate ca martori ai industriei şi spiritului de activitate a 
poporului român. 

Nicolae Teclu 
Între anii 1839 – 1916 a trăit Nicolae Teclu, chimist braşovean, profesor 

la Universitatea din Viena, a întreprins cercetări asupra arderii gazelor, 
inventând becul de laborator cu reglare a curentului de aer şi gaz, care îi 
poartă numele, a făcut studii asupra rezistenţei hârtiei şi fibrelor lemnoase, 
asupra pigmenţilor minerali şi uleiurilor utilizate în pictură, a pus la punct o 
serie de aparate de laborator (păstrate în laboratoarele de chimie anorganică a 
Universităţii din Bucureşti), un aparat pentru semnalarea amestecului de 
metan şi aer din mine în scopul evitării exploziilor gazului „grizu”, un altul 
pentru prepararea ozonului, altul pentru evaluarea intensităţii luminoase, un 
aparat pentru determinarea dioxidului de carbon, un dispozitiv special pentru 
determinarea rezistenţei şi a gradului de încleiare a hârtiei, etc.  

La Congresul Internaţional de Chimie de la Viena din anul 1898, 
chimistul braşovean Nicolae Teclu prezintă o comunicare ştiinţifică despre 
intensitatea luminii şi despre flacără prezentând un aparat, concepţie proprie, 
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pentru determinarea transparenţei corpurilor, aparat care poate fi folosit şi ca 
fotometru. 

Cuvânt de încheiere 

Cunoaşterea istoriei ştiinţelor, în ansamblul lor sistematic, a devenit 
necesară mai ales când s-a observat rolul hotărâtor pe care îl are ştiinţa şi 
tehnica în dezvoltarea societăţii. 

Cunoştinţele de istorie a ştiinţei s-au transmis de la o generaţie la alta 
încă din antichitate, la început mai mult oral sau prin tradiţie, după 
descoperirea scrisului prin lucrările pe care vicisitudinile istoriei le-au cruţat, 
mai târziu prin arhivele diferitelor cancelarii. Abia în ultimele secole s-au 
scris lucrări anume pentru istora ştiinţei şi tehnicii. 

Nu trebuie uitat că de-a lungul timpului unele idei care fuseseră 
considerate principale într-o epocă, au putut deveni secundare ulterior, că 
unele preocupări, socotite de nivel înalt la un moment dat, au devenit cu 
timpul bunuri ale tuturor oamenilor, că unele rezolvări, valabile într-un 
moment istoric, au putut suferit unele modificări esenţiale, iar uneori au fost 
complet părăsite. 

Elaborarea lucrării de faţă am făcut-o cu intenţia de a prezente momente 
mai importante ale procesului de dezvoltare a ştiinţei şi tehnicii. Detectarea 
acestor momente, selecţionarea şi consemnarea lor a fost o operaţie complexă, 
dar încercarea merită făcută deşi, cu siguranţă nu am reuşit să cuprind în 
lucrare chiar toate datele importante. 



Eseu de istorie a ştiinţei şi tehnicii braşovene 

Vasile Cornel, anul V, Autovehicule Rutiere 
 
 
 

21

Bibliografie 

1. Dimitrie Oancea, ş.a. Geografia României, Editura Academiei 
Române Bucureşti, 1987. 

2. Academician Ştefan Bălan, ş.a Dicţionar cronologic al ştiinţei şi 
tehnicii universale, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică Bucureşti, 1979. 

3. Istoria ştiinţei şi tehnicii în România, date cronologice, Editura 
Academiei Române Bucureşti, 1985. 

4. Dinu Moroianu şi I.M. Ştefan Maeştrii ingeniozităţii Româneşti, 
Editura Didactică şi Pedagogică Bucureşti, 1976. 


