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Academicianul Radu P. Voinea s-a născut la Craiova, la 24 mai 1923. A
urmat cursurile secundare la Liceul „Fraţii Buzeşti”, din Craiova, şi cursurile
Institutului Politehnic din Bucureşti, obţinând în 1946 diploma de inginer în
specialitatea construcţii civile şi industriale. În anul 1949 a susţinut teza de doctorat
Contribuţii la studiul stabilităţii elastice a sistemelor static nedeterminate, devenind
doctor docent, sub conducerea ştiinţifică a profesorului Mihail D. Hangan. În 1963
obţine şi titlul de doctor docent. A desfăşurat o bogată activitate didactică la
Institutul Politehnic din Bucureşti: ca asistent, în perioada 1947-1949; şef de lucrări,
1949-1951; conferenţiar, 1951-1963; profesor, 1963-1993, şi profesor consultant,
începând cu anul 1993. De-a lungul întregii sale activităţi a predat cursuri de
mecanică, rezistenţa materialelor, vibraţii mecanice, elasticitate şi plasticitate,
sisteme dinamice. Între 1990 şi 1995 a predat cursul de mecanică şi de teoria
elasticităţii, în limba engleză, şi cursul de mecanică termică, în limba germană, la
Departamentul de Limbi Străine al Universităţii „Politehnica” din Bucureşti. În
paralel, a funcţionat şi în calitate de cadru didactic la Institutul de Construcţii din
Bucureşti, în perioada 1948-1951, ca asistent la cursul de rezistenţa materialelor
ţinut de academicianul A. Beleş, conferenţiar la cursul de mecanică, 1951-1958, şi
ca profesor la cursurile de rezistenţa materialelor, dinamică şi stabilitatea
construcţiilor, în perioada 1960-1964. A predat cursuri de mecanică şi rezistenţa
materialelor la Academia Tehnică Militară, din Bucureşti, între anii 1995-2001. Din
1995 a predat cursuri de mecanică şi de rezistenţa materialelor la Academia
Navală „Mircea cel Bătrân”, din Constanţa, iar din 1997, cursuri de mecanica
mediilor continue şi de mecanică, la Universitatea „Ovidius”, din Constanţa. Între
1964 şi 1967 a fost prorector, iar între 1972 şi 1981, rector al Institutului Politehnic
din Bucureşti. Începând cu anul 1963 a a fost conducător de doctorat, în
specialitatea mecanică tehnică şi vibraţii mecanice, iar sub îndrumarea sa, peste
40 de doctoranzi au obţinut titlul de doctor în ştiinţe tehnice. În paralel cu activitatea
didactică, acad. Radu P. Voinea a desfăşurat o bogată activitate ştiinţifică prodi-
gioasă, concretizată în peste o sută de lucrări publicate în ţară şi din străinătate, şi
în numeroase participări la congrese ştiinţifice naţionale şi internaţionale.

De-a lungul întregii sale vieţi, academicianul Radu P. Voinea a desfăşurat o
intensă activitate ştiinţifică în domeniul mecanicii teoretice şi aplicate. Împreună cu
profesorul M. Atanasiu, a elaborat „metoda ciclurilor independente”, pentru determinarea



vitezelor şi acceleraţiile mecanismelor, des citată în literatura de specialitate. De
asemenea, alături de academicianul Gheorghe Buzdugan, a avut contribuţii remarcabile
la studiul stabilităţii elastice a podurilor suspendate, folosite la traversarea unor râuri,
a conductelor pentru transportul gazului metan. A arătat restricţiile ce se impun
principiului lucrului mecanic virtual, pentru ca acesta să fie o condiţie suficientă pentru
echilibru. A elaborat o interesantă analogie între marile deformaţii ale unei grinzi drepte
şi unele rezultate din teoria relativităţii strânse.

A fost autorul unor numeroase şi remarcabile lucrări, publicate începând
cu anul 1954, astfel: Contribuţii la determinarea stării de tensiune şi a stabilităţii
elastice a construcţiilor cu ajutorul vibraţiilor proprii (1954); Contribuţii la calculul
mecanic al conductoarelor flexibile din instalaţiile electrice de tip exterior (1955);
Culegere de probleme din rezistenţa materialelor (1955, 1958, 1962, 1968, 1972,
1975, 1979, 1991); Mecanica teoretică (1958, 1963, 1968); Rezistenţa materialelor
(1958); Contributios à la théorie géometrique des vis (1959); Contribuţii la
determinarea stării cinematice a unui mecanism (1963); Determinarea vitezelor şi
acceleraţiilor la un mecanism prin metoda ciclurilor independente (1964); Metode
analitice noi în teoria mecanismelor (1964); Mecanica (1975, 1983); Elasticitate şi
Plasticitate (1976); Vibraţii mecanice (1979); Introducere în mecanica solidului cu
aplicaţii în inginerie (1989); Technical Mechanics (1993); Elasticity and Plasticity
(1994); Technische Mechanik (1995); Introduction à la mécanique des milieux
continus élastiques (1997); Introducere în teoria sistemelor (2000) ş.a.

La 21 martie 1963 devine membru corespondent şi apoi, la 1 martie 1974,
membru titular al Academiei Române. În perioada 4 februarie 1967-1 martie 1974
a fost secretar general, iar în perioada 13 noiembrie 1984-2 februarie 1990, preşedinte
al Academiei Române. De asemenea, a deţinut şi funcţia de preşedinte al Secţiei
de Ştiinţe Tehnice a Academiei Române în perioadele 1983-1984, 1991-1993 şi
începând cu anul 1998.

Pe parcursul întregii sale activităţi ştiinţifice, academicianul Radu P. Voinea
a fost numit: membru titular al Academiei Europene de Arte, Ştiinţe şi Litere (1987);
membru fondator şi preşedinte al Academiei de Ştiinţe Tehnice din România (1997);
preşedinte de onoare al Fundaţiei Culturale „Scrisul Românesc”, din Craiova (1997);
rector al Universităţii Populare „Ioan I. Dalles”, din Bucureşti (1984); preşedinte al
Asociaţiei Române de Tensometrie ARTENS (1982).

A primit titlul de Doctor Honoris Causa al Universităţii „Politehnica”, din
Timişoara (1996), al Universităţii din Craiova (1996), al Universităţii Tehnice
„Gheorghe Asachi”, din Iaşi (1998), al Universităţii Tehnice de Construcţii - Bucureşti
(1998), al Universităţii din Petroşani (1999), al Universităţii „Dunărea de Jos”, din
Galaţi (2000), al Universităţii „Ştefan cel Mare”, din Suceava (2000), al Universităţii
„Transilvania”, din Braşov (2002), al Universităţii „Ovidius”, din Constanţa (2002).

De asemenea, a înregistrat şi a primit trei brevete de invenţie: Dispozitiv
de variaţie continuă a turaţiei, brevet RO nr. 74027, din 13 ianuarie 1979; Robot
industrial pentru curăţirea şi vopsirea matriţelor, brevet RO nr. 84841, din 2 februarie
1981, şi Amortizor dinamic cu vibraţii, brevet RO nr. 93493, din 25 ianuarie 1986.

Academicianul Radu P. Voinea a trecut în nefiinţă la 11 mai 2010, la
Bucureşti, doar cu câteva zile înainte de împlinirea vârstei de 87 de ani.
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