OMAGIU
la trecerea a 90 ani de la moartea renumitului savant, academician,
profesor, proiectant şi constructor
Inginer
ANGHEL SALIGNY
(născut la 14 mai 1854 în localitatea Şerbăneşti, judeţul Galaţi şi
decedat la 17 iunie 1925 în Bucureşti)
După o perioadă de 35 ani de activitate neîntreruptă în domeniul
lucrărilor publice româneşti (1874 – 1910), la 21 decembrie 1910 – odată
cu adoptarea Legii pentru punerea în valoare a pământurilor din zona de
inundaţie a Dunării (Decret Regal nr.3828), inginerul Anghel Saligny a
fost numit “ director general al serviciului îmbunătăţirilor funciare,
pe termen de 7 ani “ (Decret Regal nr.3838).
Serviciul îmbunătăţirilor funciare a fost prima structură
instituţională oficială din România, în acest domeniu, prevăzut la
înfiinţare prin Art.1 din legea menţionată mai sus. Cu alt Decret Regal, la
21 decembrie 1910 a fost numit şi primul Consiliu de Administraţie al
Serviciului Îmbunătăţirilor Funciare, pentru o perioadă de 5 ani, iar la 23
decembrie 1910, au fost numiţi primii specialişti de seamă în serviciul
respectiv – viitori colaboratori ai ing. A.Saligny.
La 22 ianuarie 1911, de asemenea prin Decret Regal, ing. Anghel
Saligny a fost reconfirmat la conducerea Serviciului Îmbunătăţirilor
Funciare pe care l-a condus până la 1 aprilie 1917, cu competenţă,
profesionalism şi demnitate, în condiţiile dificile din punct de vedere
economic, social şi politic ale vremii, impunându-se în dezbaterile şi
confruntările de opinii, cu alţi specialişti cu privire la îndiguirea
terenurilor din Lunca Dunării – prin concepţia sa de realizare a unor
diguri insubmersibile.
Îndiguirea Luncii Dunării şi realizarea ulterioară a altor lucrări de
îmbunătăţiri funciare, în România, a avut la bază concepţiile tehnico ştiinţifice promovate de inginerul Anghel Saligny.
Inginerul ANGHEL SALIGNY
a fost şi va rămâne un specialist simbol pentru specialiştii din domeniul
îmbunătăţirilor funciare din România.

Inginerul ANGHEL SALIGNY
s-a remarcat în conştiinţa colaboratorilor săi astfel:
- „ cu spiritul său viu “ (Grigore Antipa);
- „ un om înţelegător, preţuitor al unei culturi şi pregătiri
temeinice “ (Gheorghe Ionescu Şişeşti) ;
- „ un profund cunoscător al Dunării “ care - „ cerea o carieră de
muncă glorioasă şi nu putea să dea soluţiuni nestudiate şi nesimţite de
dânsul “ (Nicolae Poenaru Iatan) ;
- „ o ilustraţiune tehnică naţională şi mondială “ (I. Vardala) ;
- „ marele Saligny “ (I.G. Vidraşcu).
Prin acest OMAGIU exprimăm recunoştinţă şi preţuire pentru
Inginerul ANGHEL SALIGNY
din partea conducerilor organizaţiilor profesionale Comitetul Naţional
Român pentru Irigaţii şi Drenaje (CNRID) şi Asociaţia pentru
Îmbunătăţiri Funciare şi Construcţii Rurale din românia (AIFCR) precum
şi din partea membrilor şi colaboratorilor acestor organizaţii şi a
specialiştilor care au activat şi activează în sectorul de îmbunătăţiri
funciare.
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