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Academicianul Andrei Ţugulea s-a născut la 19 august 1928, în localitatea
Unteşti, Republica Moldova. A urmat studiile liceale la Iaşi, în perioada 1938-1944,
la Liceul “Naţional”, şi la Liceul “Alexandru Lahovary”, din Râmnicu-Vâlcea, între
anii 1944-1947. Studiile superioare le-a făcut în cadrul Facultatăţii de Electrotehnică
din Bucureşti, în perioada 1947-1951. A susţinut teza de doctorat în 1958, având
titlul Calculul pentru încadrare al permeanţelor în câmpuri cu simetrie, devenind
doctor inginer în specialitatea “bazele teoretice ale electrotehnicii”. Şi-a continuat
specializarea în fosta U.R.S.S., în 1963, şi în Franţa, între anii 1971-1981; în 1974
a primit titlul de doctor docent. A desfăşurat o neîntreruptă activitate didactică în
cadrul Institutului Politehnic din Bucureşti (actuala Universitate Politehnică
Bucureşti), trecând prin toate gradele universitare: asistent, 1951-1957; şef de
lucrări, 1957-1964; conferenţiar, 1964-1968; profesor începând cu anul 1968.
De asemenea, a fost şi şeful Catedrei de Electrotehnică, între anii 1972-1976 şi
1986-1991, precum şi decan al Facultăţii de Electrotehnică, 1976-1984; adjunct al
ministrului, la Ministerul Învăţământului, în 1990, şi secretar de stat la Ministerul
Învăţământului şi Ştiinţei, în perioada 1990-1991. A fost senator de Sibiu şi membru
al Comisiei permanente pentru învăţământ şi ştiinţă din cadrul Senatului României,
între anii 1992-1996. Activitatea sa ştiinţifică s-a concretizat în peste 100 de lucrări,
elaborate singur sau în colaborare. Dintre contribuţiile sale originale se remarcă:
introducerea parametrilor tranzitorii în circuitele electrice cu efect de câmp; ecranare
electromagnetică; curenţi turbionari în circuite magnetice anizotrope; aplicarea
termodinamicii fenomenelor ireversibile la studiul fenomenelor de transport în
semiconductoare; noua teorie cu privire la efectele energetice ale circulaţiilor de
puteri în regimurile nesimetrice şi nesinusoidale ale sistemelor electromagnetice;
ecuaţii bidimensionale de propagare în structuri planare de microunde etc.
A publicat numeroase lucrări ştiinţifice, dintre care cităm: Câmpul electromagnetic al unei spire parcurse de curent alternativ în prezenţa unei coji sferice
conductoare (1968); O teorie de câmp structurală a unei clase de simetrie lineare
(1972); Regimul tranzitoriu al câmpului electromagnetic inductiv într-un sistem de
bare conductoare masive. Parametrii tranzitorii (1972); Câmpul electromagnetic
(1983) ş.a.

În cadrul activităţii sale ştiinţifice, împreună cu un colectiv de inventatori,
a înregistrat şi a primit următoarele brevete de invenţie:
1. Procedeu constructiv pentru micşorarea pierderilor în fier la generatoarele
electrice de frecvenţă ridicată, brevet RO nr. 42449, din 22 aprilie 1961.
2. Sisteme de bare pentru curenţi de şoc de mare intensitate, brevet RO
nr. 59311, din 3 mai 1971.
3. Baterie termochimică miniaturizată, brevet RO nr. 96414, din 13 octombrie
1986.
La 18 decembrie 1991 a fost numit membru corespondent, şi la 29
ianuarie1999, membru titular al Academiei Române; la 26 februarie 1999 a devenit
Secretar General al Academiei Române.
BIBLIOGRAFIE
Mihăiţă M., Tănăsescu F. T., Olteneanu M., Repere ale ingineriei româneşti,
Editura AGIR, Bucureşti, 2000.

