Prof. univ. dr. ing. Petrescu George
(22 mai 1929 – 1997)
Profesorul univ. dr. ing. Petrescu George s-a născut la 22
mai 1929, în orașul Craiova și se stinge din viață în anul 1997.
Urmează cursurile școlii primare între 1936 și 1940, la Craiova
și tot aici, între anii 1940 și 1948, cursurile Liceului „Frații
Buzești”. Între 1950 și 1954 urmează cursurile Facultății de
Mecanică Agricolă din cadrul Universității din Craiova,
devenind în 1954 inginer. În perioada 1948 – 1950 activează în
Craiova ca pedagog școlar. Începând din anul 1954 și până în
anul 1997 își desfășoară activitatea în învățământul superior
tehnic, în cadrul Universității din Craiova, unde a parcurs toate
treptele didactice, devenind profesor universitar în anul 1991.
Primește titlul de doctor, în anul 1977, susținând teza cu titlul „Contribuții la calculul
tuburilor flexibile cu pereți groși din materiale neomogene”, având conducător științific pe
reputatul Acad. prof. dr. doc. șt. ing. Buzdugan Gheorghe.
A fost decan al Facultății de Mecanică între 1992 și 1996 și Șef de Catedră al Catedrei
de Mecanică Aplicată între 1989 și 1990. A publicat numeroase manuale universitare,
culegeri de probleme și îndrumare pentru activitățile de laborator, în Editura Universității și
in edituri consacrate în domeniul Mecanicii, Teoriei elasticității și Rezistenței Materialelor. A
avut o bogată activitate didactică și științifică, publicând un mare număr de lucrări științifice,
participând și coordonând și manifestări științifice de prestigiu din Facultatea de Mecanică
sau din țară. A făcut parte din diferite comisii și asociații profesionale și științifice.
Din bogata sa activitate didactică și științifică se remarcă contribuții valoroase în
domenii importante și de actualitate cum sunt cele privind calculul tuburilor flexibile
neomogene, calculul sistemelor de bare articulate, calculul structurilor de susținere ale
lucrărilor miniere subterane.
Avea plăcerea pentru literatură, muzică și filozofie.
Se stinge din viață, în Craiova, în anul 1997.

