
IN MEMORIAM 

FILIMON TURCU  
(1 aprilie 1932 – 8 mai 2011) 

Pe data de 8 mai 2011, după o lungă şi grea 
suferinţă, s-a stins din viaţă prof. dr. Filimon Turcu, 
distins cercetător ştiinţific şi cadru didactic universitar 
la Academia de Studii Economice, cunoscut şi apreciat 
pentru realizările sale deosebit de importante obţinute 
în domeniile psihologiei pedagogice, psihologiei şcolare 
ş.a. 

Prof. dr. Filimon Turcu s-a născut pe data de  
1 aprilie 1932 în comuna Pristol, judeţul Mehedinţi. 
Mama sa, Maria Turcu, a fost de profesie casnică. 
Studiile liceale le-a început la Turnu Severin şi le-a finalizat la Sibiu. A absolvit 
Facultatea de Filozofie, Secţia de psihologie, a Universităţii Bucureşti în anul 1957. 
După absolvirea facultăţii a fost redactor la Editura Politică (1957−1961) şi ulterior 
redactor la Editura Didactică şi Pedagogică (1961−1966). În anul 1972 a obţinut 
titlul ştiinţific de doctor în psihologie cu teza Factori ai formării aptitudinii 
tehnice, pregătită sub conducerea acad. Alexandru Roşca. În anul 1972 a devenit 
cercetător ştiinţific la Institutul de Ştiinţe Pedagogice al Ministerului Educaţiei şi 
Învăţământului. Începând din anul 1988 a devenit profesor asociat în cadrul 
Departamentului pentru pregătirea personalului didactic al Academiei de Studii 
Economice din Bucureşti, unde a elaborat şi predat cursuri de psihologie şcolară. 

Prof. dr. Filimon Turcu a fost un eminent cercetător ştiinţific, care, prin 
preocupările sale, a acoperit un câmp problematic larg, cu o tematică de actualitate, 
importantă din punct de vedere teoretic şi practic, centrată în special pe domeniul 
aptitudinilor, intereselor şi creativităţii tehnice la copii şi tineri. Studiile şi cercetările 
sale s-au bazat pe o metodologie ştiinţifică complexă, care a inclus: observaţia, 
experimentul, testele diagnostice, convorbirile ş.a. care i-au permis relevarea unor 
elemente structurale importante ale aptitudinii şi gândirii tehnice (capacităţile 
perceptiv-spaţiale, proiectarea, acţiunea, construcţia imaginilor creativ-tehnice şi în 
special motivaţia, interesul, atitudinea constant transformatoare faţă de obiectele 
activităţii). Conform convingerilor lui Filimon Turcu, un rol important în formarea 
aptitudinii tehnice creative revine activităţilor în cercurile ştiinţifico-tehnice ale 
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copiilor şi tinerilor, sub îndrumarea unor specialişti consacraţi. Filimon Turcu a 
apreciat că activităţile practice, productive în cadrul atelierelor şcolare dotate 
modern, sub conducerea specialiştilor, au un rol important în orientarea şi formarea 
profesională a tinerilor şi în formarea personalităţii lor. 

Ultimii 20 de ani ai carierei profesionale a prof. dr. Filimon Turcu au fost  
consacraţi configurării structurii şi câmpului problemelor fundamentale ale psihologiei 
şcolare, ca domeniu multi şi interdisciplinar al psihologiei, care include pe lângă 
problemele tradiţionale ale învăţării de diferite genuri, şi unele probleme cum sunt: 
motivaţia şi afectivitatea, satisfacţia şi dorinţa de a obţine performanţe, creativitatea, 
comunicarea didactică, managementul şi competenţa didactică, interrelaţiile dintre 
profesor şi elev ş.a. Concepţia psihopedagogică promovată de prof. dr. Filimon 
Turcu în lucrările sale este modernă şi profund umanistă, vizând perfecţionarea şi 
dezvoltarea personalităţii umane, în beneficiul societăţii noastre în curs de dezvoltare. 

Activitatea de cercetare desfăşurată de Filimon Turcu s-a concretizat în 
numeroase cărţi, capitole de carte apărute în volume colective, studii, articole 
apărute în reviste de specialitate, inclusiv în „Revista de psihologie” cu care a 
colaborat mai strâns, mai ales în tinereţe. 

Dintre publicaţiile sale deosebit de interesante menţionăm aici doar câteva: 
Formarea aptitudinii tehnice, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1975; Corelaţia dintre 
dimensiunile intelectuale şi nonintelectuale în creativitatea tehnică (în volumul 
Şcoala şi producţia, Bucureşti, Editura Litera, 1976); Cultivarea creativităţii 
tehnice la elevi (în volumul Creativitatea în ştiinţă, tehnică şi învăţământ, M. Bejat 
coordonator, Editura Didactică şi Pedagogică, 1981); Fundamente ale psihologiei 
şcolare (colaborare cu Aurelia Turcu), Bucureşti, Editura ALL, 1999; Dicţionar 
explicativ de psihologie şcolară (colaborare cu Aurelia Turcu), Bucureşti, Editura 
Eficient, 2000; Din misterele lumii psihice interioare, Bucureşti, Editura ASE, 
2006; Psihologia şcolară, Bucureşti, Editura ASE, ediţia a 3-a, 2008. 

Prof. dr. Filimon Turcu a fost un participant activ la viaţa ştiinţifică a psiho-
logilor din ţara noastră. A participat cu comunicări ştiinţifice originale la conferinţele 
naţionale ale Asociaţiei Psihologilor Români şi la numeroase simpozioane şi 
conferinţe organizate de fostul Institut de Cercetări Pedagogice şi Psihologice al 
MEI. 

Multe dintre ideile promovate de prof. dr. Filimon Turcu în lucrările  sale îşi 
menţin valoarea şi în zilele noastre, oferind studenţilor, doctoranzilor şi profesorilor 
numeroase sugestii de aplicativitate practică, educativă, în şcoală şi în familie. 

Acum, la despărţire, îi mulţumim pentru colaborarea sa prietenoasă şi îi 
dorim odihnă veşnică în linişte şi pace. 

Constantin Voicu 


