
Alexandru Herlea – notita biografica 

 
Alexandru Herlea s-a născut la 11 octombrie 1942, la Braşov, într-o veche familie transilvană 

prezentă în viaţa religioasă, culturală şi politică a Ţării. Tatăl său, profesor de drept civil, naţional-
ţărănist, a fost condamnat de regimul comunist la 25 de ani muncă silnică. Alexandru Herlea 
urmează şcoala în limba germană la Braşov şi la Institutul politehnic din localitate obţine diploma 
de inginer în 1965. 

Refugiat în Franţa în 1972 intră în învăţămîntul superior ca asistent cercetător la prestigioasa 
instituţie Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM) din Paris. Aici lucrează cu prof. 
Maurice Daumas - părintele fondator, în Franţa, al unei noi ramuri a istoriei: istoria tehnicii - şi 
obţine, în 1977, titlul de doctor în Istoria Ştiinţei şi Tehnicii. În acelaşi an obţine şi naţionalitatea 
franceză. Ca bursier efectuează, în 1978/79, studii post-doctorale în Statele Unite, la universităţile 
Princeton, Harvard şi Pennsylvania precum şi la Smithsonian Institution.  

Întors în Franţa îşi continuă cariera universitară la CNAM, unde, în 1987, devine conferenţiar 
universitar titular. Va fi ales membru al mai multor organisme academice de specialitate printre 
care: International Committee for the Cooperation in History of Technology (ICOHTEC); Comité 
des Travaux Historiques et Scientifiques (CTHS); Société Française d’Histoire des Sciences et des 
Techniques (SFHST); Society for the History of Technology (SHOT), în cadrul cărora ocupă poziţii 
de responsabilitate. Este consilier pe probleme de muzeologie tehnică şi arheologie industrială al 
mai multor instituţii printre care La Cité des Sciences et de l’Industrie (CSI) - Paris şi colaborează la 
realizarea a peste 25 de expoziţii. 

La universitatea Paris XI – Sorbonne, obţine diploma de „Habilitation à diriger les recherches en 
sciences” (docenţa) şi devine, în 1995, profesor universitar titular la Université de Technologie 
Belfort-Montbéliard (UTBM). În paralel este profesor asociat la Michigan Technological University 
– USA şi la Ecole Centrale des Arts et Manufactures – Paris. Între 2001-2010 este şi membru al 
Directoratului UTBM şi director al Relaţiilor Internaţionale ale universităţii. În 2011 se 
pensionează, devenind profesor emerit şi continuînd să conducă doctorate.  

Alexandru Herlea este autor, coautor sau editor a 10 cărţi, printre care tratatul de referinţă 
Histoire Générale des Techniques, PUF, Paris, 1978, şi a publicat numeroase articole de 
specialitate. A participat la peste 100 de congrese internaţionale şi a ţinut un mare număr de 
conferinţe în universităţi şi centre de cercetare din Europa şi America. În 1999 a fost ales membru al 
Academie Internationale d’Histoire des Sciences (AIHS) şi între 2001 şi 2005 a fost preşedintele 
ICOHTEC. Ca director al relaţiilor internaţionale ale UTBM a iniţiat şi dezvoltat relaţii de 
colaborare cu universităţi de pe cele cinci continente. În 1991 a înfiinţat asociaţia Solidarité 
Universitaire France – Roumanie (SUFR), al cărui secretar general este şi din 2006 devine expert 
străin al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS). În 2011 este 
ales preşedinte al asociaţiei „La Maison Roumaine” (LMR) din Paris. 

Alexandru Herlea a desfăşurat în paralel şi o prodigioasă activitate politică. Înainte de 1989 este 
membru PNŢ în exil şi vice-preşedinte al filialei Franţa a Uniunii Mondiale a Românilor Liberi 
(UMRL). Din 1990 este membru al conducerii PNŢCD şi între 1990 şi 1994 preşedinte al Action 
pour la Démocratie en Roumanie (ADER), filiala PNŢCD – Franţa. În această ultimă calitate a 
organizat, în februarie 1990, prima vizită în străinătate, la Paris, a preşedintelui Corneliu Coposu. 
Între 1996 şi 1999 este Ministrul Integrării Europene în Guvernul României şi joacă un rol 
important în deschiderea negocierilor de aderare a României cu Uniunea Europeană, hotărîre luată 
la Helsinki, în decembrie 1999. A fost ulterior ambasador, şef al Misiunii României pe lîngă UE 
(2000-2001). În 1998 a fost ales vice-preşedinte al Internaţionalei Creştin-Democrate (ICD) şi 
reales în 2000. Între 2002 şi 2009 a fost membru al Comitetului Executiv al ICD, responsabil cu 
ţările din Europa centrală şi de est. În 2009 a demisionat din poziţia de vice-preşedinte PNŢCD, 
rămînînd simplu membru al partidului. A publicat un număr important de articole, analize şi 
interviuri politice şi a participat de asemenea la numeroase emisiuni de radio şi televiziune atît în 
România, cît şi în Franţa. 



Lui Alexandru Herlea i s-au decernat numeroase distincţii, printre care: – în Franţa: „La Légion 
d’Honneur”, „Les Palmes Académiques” şi medalia de argint a „Société d’Encouragement au 
Progrès”; – în România: „Serviciul Credincios” şi Doctor Honoris Causa - Universitatea 
Transilvania Braşov; – în Belgia: „Mérite de l’Invention”; – în Germania: premiul „Soziale 
Marktwirtschaft”. 

 
 


