Alfons Oscar Saligny
(15 ianuarie 1850 – 15 iunie 1889)

3 aprilie 1853 – 4 mai 1903
Şerbăneşti, (fost) jud. Tecuci

Bucureşti

„Să păstrăm exemplul vieţii lui Alfons Saligny, ca o dovadă
că ea nu e rodnică, utilă şi iubită, decât când e demnă, corectă şi
productivă.”
(C.I. Istrati – Cuvântare rostită la moartea lui Alfons Saligny )

Date biografice:
Studii:
studii primare în familie şi în pensionul de copii deschis de tatăl său în Focşani;
studii secundare la Gimnaziul din Focşani;
 studii de chimie la Universitatea din Berlin, cu profesorul Hofmann;
 doctor în chimie cu o lucrare de chimie organică (1875).



Activitate socio-profesională:
chimist la laboratorul Eforiei, de la Spitalul Colţea (1875);
profesor de mineralogie la Şcoala de Poduri şi Şosele din Bucureşti, unde face încercări asupra betoanelor necesare
executării silozurilor din Brăila, Galaţi şi Constanţa precum şi studii asupra proprietăţilor fierului şi oţelului, necesare
executării podului de la Cernavodă (1875);
 prin grija sa ia fiinţă, pe lângă Şcoala Naţională de Poduri şi Şosele, Laboratorul de Încercări de Materiale (1886);
 profesor la catedra de chimie generală şi aplicată a Şcolii de Poduri şi Şosele (numit la 17 aprilie 1889, prin
Decretul nr. 1346), pe care o conduce până la sfârşitul vieţii, în 1903;
 şef al laboratorului Monetăriei Statului (1879-1899);
 subşef de serviciu la Căile Ferate Române (1899-1903).



Afiliere:
membru al Societăţii Politehnice (1883);
membru fondator al Societăţii de Ştiinţe (1890);
● membru corespondent al Academiei Române;
● membru al Societăţii de Chimie Biologică din Londra.
●
●

Performanţe:
●
●

creatorul primului Laborator de Încercări pentru materiale de construcţii (1886);
primul chimist român cu studii în străinătate (1875).

În amintirea sa, Societatea de Ştiinţe şi Societatea Politehnică au ridicat un bust ce se află în curtea de onoare a
vechiului local al Şcolii de Poduri şi Şosele, în Bucureşti.

Alfons Oscar Saligny în colecţiile Bibliotecii „V.A. Urechia”
(extras din bibliografia elaborată în cadrul Biroului Informare bibliografică):

Opere:
Analysa chimică a apei din puţul iodurat de la staţiunea balneară "Govora". Bucureşti : Tipografia Curţii Regale,
F. Göbl Fii, 1890. 18 p. III 4.483
● De l'anthracite de Skéla (District de Gorj) et celui de la vallée Bădeanca (District de Muscel. Bucuresci :
Lito-Tipografia Carol Göbl, 1892. 31 p. : tab. I 6.177
● Ueber einige säureradicalehaltige Sulfoharnstoffe... Berlin : [S.n.], 1875. 54 p. II 6.579
●

bvau©2008

Referinţe:
Noica, Nicolae. Alfons Anghel Saligny (1853-1903). În : Academica, an. 17, nr. 56-57, nov.-dec. 2006,
p. 70-72 : fotogr.
● Popescu-Gogan, P. Saligny, Alfons Oscar : [Fişă biobibliografică]. În : Personalităţi româneşti ale ştiinţelor
naturii şi tehnicii: Dicţionar. Bucureşti: Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1982. p. 352. II 56.575
●

