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ZI ANIVERSARĂ PENTRU ACADEMICIAN 

 MARIUS  SABIN  PECULEA 
 
 Aniversăm, în ziua de 13 aprilie 2006, împlinirea de către acad. prof. Dr. Marius Sabin 
Peculea a vârstei de 80 ani. 
 
 Personalitate de largă recunoaştere în România şi în alte ţări pentru numeroase şi valoroase 
lucrări în domenii de vârf ale ştiinţei şi tehnicii, acad. Marius Sabin Peculea se bucură de stimă şi 
preţuire din partea celor ce îşi desfăşoară activitatea în Biroul Român de Metrologie Legală.  Este 
respectat pentru contribuţia sa la dezvoltarea colaborării ştiinţifice dintre Uzina “G” din Râmnicu-
Vâlcea şi Institutul Naţional de Metrologie, colaborare care a început în anii ’70, pe când era 
director al acelei uzine. Sunt evocate, adesea, de specialişti şi cercetători metrologi din acea vreme, 
preocupările şi soluţiile originale la teme abordate în colaborare şi sub coordonarea sa. Această 
colaborare continuă cu rezultate remarcabile şi în ultimii ani, în calitatea sa de membru al consiliului 
ştiinţific al BRML-Institutul Naţional de Metrologie. 
 
 Vă adresăm, stimate domnule Academician, în această zi de sărbătoare pentru 
Dumneavoastră şi cei dragi care vă sunt alături, urarea să vă bucuraţi, împreună cu aceştia, de 
sănătate deplină şi să aveţi parte numai de împliniri în anii ce vin. Şi mai dorim să continue la fel de 
bine şi cu rezultate mereu mai bune colaborarea BRML-INM cu Dumneavoastră.  
 
                La mulţi ani! 

        prof. univ.dr. ing. Fănel Iacobescu 
                                                                                                              Director General al BRML 

Preşedinte al C.S. al BRML-INM   

 

Inginer român. Doctor docent. Cercetător la Institutul de Fizică 
Atomică din Cluj (1959). Expert al Agenţiei Internaţionale de 
Energie Atomică de la Viena. Director al primei unităţi nucleare 
din România, Uzina „G” (1970). Profesor asociat la Institutul de 
Construcţii din Bucureşti - Catedra de Termodinamică Tehnică 
a Facultăţii de Instalaţii. Membru corespondent (1991) şi 
membru titular (1993) al Academiei Române. Secretar general 
al Academiei Române (1 februarie 1994-26 februarie 1999). 
Membru al Consiliului Ştiinţific al Institutului Naţional de 
Metrologie (începând din anul 2000). Considerat unul dintre 
„părinţii” apei grele româneşti. 
 
● A conceput şi pus în aplicare instalaţia experimentală a Uzinei 
„G”  pe baza studiilor proprii. 
 
● A adus contribuţii de bază în proiectarea, realizarea şi 
optimizarea energetică a Sistemului complex de obţinere a apei 
grele în Uzina „G” din Râmnicu-Vâlcea, prima unitate nucleară 
din România, prin folosirea unor proceduri originale, soluţii 
conceptuale cu caracter de premieră mondială. 
 
● A gândit şi pus în funcţiune, în cadrul preocupărilor în domeniul 
criogeniei, domeniu în care este un deschizător de drumuri, o 
instalaţie de separare, prin distilare la temperaturi joase, a 
hidrogenului. 

  Marius Sabin  PECULEA 
(n. 1926) 

 


