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Academicianul Horia Colan s-a născut în Covasna, la 11 mai 1926,
şi a urmat studiile liceale la renumitul liceu „Moise Nicoară” din Arad, doar
primele două clase, între anii 1936-1938, apoi clasele a III-a şi a IV-a le-a
continuat la Seminarul Pedagogic Universitar din Cluj (iniţial numit Liceul
Şcolii Normale Superioare). După Dictatul de la Viena, părăseşte Clujul
împreună cu familia şi revine la Arad, terminând ultimele clase, în 1944, la
acelaşi liceu „Moise Nicoară”. Imediat după absolvirea liceului, dă examen
de admitere la Politehnica din Timişoara şi obţine în 1949 diploma de inginer
în specialitatea electromecanică. A lucrat un scurt timp la Întreprinderea de
Transport Auto Cluj; a fost invitat la o şedinţă a catedrei de Tehnologia
Materialelor, de către profesorul Alexandru Domşa, decanul Institutului de
Mecanică, instituţie care, în anul 1953, a devenit Institutul Politehnic, având
patru facultăţi. Academicianul Horia Colan l-a considerat întotdeauna pe
profesorul Alexandru Domşa întemeietorul cercetărilor de metalurgia
pulberilor din România, dar şi din cadrul Institutului Politehnic din Cluj. De
fapt, prima sa lucrare, susţinută în cadrul Academiei Române şi intitulată
"Cercetări pentru elaborarea pieselor prin metalurgia pulberilor", a fost elaborată în anul
1955, împreună cu A. Domşa, G. Muller, V. Nicolae şi V. Moldovan, fiind susţinută la
sesiunea ştiinţifică din Cluj a Academiei Române, dar şi la prima sesiune ştiinţifică a
Institutului Politehnic din Cluj. A continuat cercetările ştiinţifice şi, în anul 1971, a
susţinut teza de doctorat Cercetări privind influenţa şi difuzia cuprului în oţeluri şi aliaje
fier-carbon sinterizate. Din anul 1953 începe cariera didactică, fiind, în perioada 19501953, asistent, apoi şef de lucrări între anii 1953-1962, conferenţiar în perioada 19621971, şi profesor, din 1971, la Catedra de Tehnologia Metalelor din cadrul Institutului
Politehnic din Cluj-Napoca. Apoi, între anii 1971-1985, devine şeful acestei catedre,
dar în paralel şi şeful Laboratorului de Cercetări pentru Metalurgia Pulberilor. În
perioada 1990-1992 a fost rectorul institutului politehnic clujean. A predat cursuri de
studiul metalelor (metalurgie fizică), metalurgia pulberilor şi tehnologii neconvenţionale,
tehnologia metalelor şi tehnologia turnării.

În cadrul activităţii ştiinţifice, Horia Colan s-a axat, în special, pe domeniul
metalurgiei pulberilor, precum şi asupra studiului metalelor (metalografie, tratamente
termice, difuzie în metale). De asemenea, a abordat şi domeniul istoriei ştiinţei şi
tehnicii, studiind descoperirile şi valorificarea unor tradiţii şi priorităţi româneşti, făcând,
cu această ocazie, prima descriere a metodei metalografice (din 1848), o importantă
lucrare asupra oţelurilor de construcţie (1888), difracţia razelor (1896), dezvoltarea
ştiinţelor tehnice în Transilvania, relaţiile franco-române în secolul al XIX-lea. A studiat
viaţa şi opera unor personalităţi ale culturii şi ştiinţei româneşti şi universale, ca
Gheorghe Bariţ, Anghel Saligny, Henry Louis Le Chatelier.
De asemenea, marele savant a publicat numeroase lucrări ştiinţifice, dintre care
menţionăm: Tehnologia metalelor (2 volume, 1954, 1957); Studiul metalelor şi

tratamente termice (1964); Tehnologia fabricării pieselor sinterizate din pulberi metalice
(1966); Studiul metalelor (1968, 1977, 1983) ş.a.
Ca o recunoaştere a importantei şi lungii sale activităţi, academicianul Horia
Colan a primit numeroase titluri ştiinţifice, astfel:
•

membru corespondent (9 martie 1991) şi membru titular al Academiei
Române, începând cu 2010;

•

membru în comitetele ştiinţifice al revistelor Materiaux et techniques (din
Paris, 1990), Noesis (a Comitetului Român de Istoria şi Filozofia Ştiinţei
şi Tehnicii);

•

preşedinte al Diviziei de Istoria Tehnologiei a Comitetului Român de
Istoria şi Filozofia Ştiinţei şi Tehnicii;

•

membru al Comitetului Internaţional pentru Istorie şi Tehnologie;

•

membru al Consiliului şi Biroului Executiv al Asociaţiei Generale a
Inginerilor din România, din 1997;

•

preşedinte de onoare al Societăţii de Metalurgia Pulberilor din România,

•

membru de onoare al Societăţii Franceze de Metalurgie, din 1991;

•

membru de onoare al Asociaţiei Generale a Inginerilor din România

din 1990;

(AGIR);
•

Cetăţean de onoare al municipiului Cluj-Napoca, din 1997.

De asemenea, a fost distins de către Ministerul Învăţământului şi Ştiinţei cu
patru premii pentru cercetare.
În cadrul cercetărilor sale ştiinţifice a înregistrat la Oficiul de Stat pentru Invenţii
şi Mărci trei cereri de brevet, pentru care a primit următoarele brevete de invenţie:
1. Procedeu şi aparat pentru fabricarea contactelor electrice din metale

refractare, brevet RO nr. 46281, din 1966;
2. Metodă de determinare a mărimii grăuntelui austenitic în oţeluri, brevet
RO nr. 54151, din 27 decembrie 1968;
3. Aliaj pentru protetică dentară, brevet RO nr. 95826, din 29 septembrie 1986.
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