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Inginerul VICTOR VOINESCU s-a nascut la 4 octombrie 1924 la Hotin, Republica 

Moldova într-o familie de intelectuali, unde a avut o educaţie deosebită. Naşul lui de 

botez a fost juristul, omul politic, unul din membrii de onoare ai Academiei Române, 

Gheorghe Tătărescu. 

 

Si-a început activitatea profesională în domeniul instalaţiilor,  şi a îndeplinit în perioada 

1948 - 1974 diverse funcţii până la şef şantier sau inginer şef de sector şi inginer şef de 

intreprinderi in cadrul unităţilor Ministerului Construcţiilor  din perioada 1952 - 1968 a 

condus unele dintre cele mai mari  lucrări de instalaţii din ţară, cum sunt: Casa Scânteii, 

Combinatul Chimic Făgăraş, Uzinele 6 Martie Tohan, Cartierele de locuinţe Griviţa 

Roşie, Vatra Luminoasă, Floreasca, Palatul Sediului Comitetului Central Bucureşti etc. 

În toate aceste funcţii a avut ocazia să cunoască în amănunt, direct de la sursă, toate 

detaliile problemelor de protecţia muncii în domeniul atât de sensibil al construcţiilor 

industriale. 

 

Dupa absolvirea Institutului de Căi Ferate  din Bucureşti în specialitatea Mecanică: 

Locomotive-Cazane in 1955, domnia sa a fost preparator, asistent şi lector la acelasi 

institut si apoi cadru didactic asociat la Catedra de Instalaţii din Institutul de Construcţii 

http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/Academia_Rom%C3%A2n%C4%83


din Bucuresti, suplimentar faţă de activitatea derulată în cadrul INCERC Bucuresti (azi, 

ICECON SA Bucureşti) 

 

În perioada 1961-1968, având o deosebită experienţă în producţie, proiectare şi 

învăţământ, autor al multor lucrări tehnice şi ştiinţifice în domeniul instalaţiilor în 

construcţii, a fost desemnat ca membru şi şef al delegaţiei române la Secţia de Instalaţii 

din cadrul Comisiei Permanente CAER (Consiliul de Ajutor Economic Reciproc al tarilor 

socialiste) pentru   Constructii.  

În anul 1968, domnul ing. Victor Voinescu a fost numit director scientifique al 

Institutului pentru Protecţia Muncii Bucuresti (Institutul Naţional de Cercetare-

Dezvoltare pentru Protecţia Muncii), institut în care domnia sa şi-a desfăşurat ….. ani de 

activitate de coordonare şi participare directă la cercetarea ştiinţifică în domeniul 

protecţiei muncii, a combaterii riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională. În 

activitatea de cercetare ştiintifică efectuată în cadrul institutului a avut contribuţii 

deosebite în eliminarea noxelor de la locurile de muncă şi combaterea efectului negativ al 

noxelor asupra lucrătorilor.  

 

A fost coautor al ,,Manualului de Instalatii Sanitare’’, carte de căpătâi pentru toţi inginerii 

constructori cu specialitatea ,,instalaţii’’ din ultimele decenii. 

 

A fost membru activ în Asociaţia Inginerilor de Instalaţii din România. 

 

Dotat cu o putere de muncă extraordinară, directorul ştiinţific ing. VICTOR VOINESCU 

a fost, în perioada în care a funcţionat în cadrul institutului nostru, un exemplu pentru toţi 

cercetătorii din cadrul institutului către noi provocări şi realizări tehnice şi ştiinţifice. 

Calităţile sale profesionale dar şi general umane  au avut urmări pozitive în evoluţia 

cercetării româneşti  în domeniul protecţiei muncii. 

 

In ultima parte a vieţii, ing. VICTOR VOINESCU a activat ca inginer principal la 

,,Institutul de cercetări pentru echipamente şi tehnologii de mecanizarea construcţiilor’’, 

S.C. ICECON S.A.  

 

S-a stins din viaţă în 15 mai 1996, la Bucureşti. 


