6 MAI 2017 – ZIUA ENERGETICII DIN MOLDOVA ed. 8-a
La 6 mai 1899, ieşenii au trăit un moment de referinţă pentru viitorul
Cetăţii: intrarea în funcţiune a Uzinei de Lumină, prima instituţie de
distribuţie publică a energiei electrice de pe întreg teritoriul Moldovei, ce
avea să deschidă bătrânului oraş Iaşi de pe cele 7 coline calea Progresului şi
Civilizaţiei! Chiar dacă acest eveniment luminos avea să se petreacă după 15
ani de la „premiera” timişoreană din 1884, după cum spunea la inaugurarea
acesteia primarul Nicu Gane: „tot răul a fost spre bine, că ieşenii au folosit
instalaţii moderne de curent alternativ monofazat şi nu de curent continuu!”
La aniversarea celor 110 ani, din 2009, în Adunarea festivă a
energeticienilor din întreaga Moldovă s-a adoptat Rezoluţia ca ziua de 6 mai
să fie declarată anual ZIUA ENERGETICII DIN MOLDOVA!
Şi, iată, astfel, în 6 mai 2017 s-a ajuns la cea de a 8-a ediţie, dovedindu-se a
fi de-a lungul anilor scurşi o apreciată şi tradiţională manifestare
energetică, la care participă cu justificată mândrie foştii şi actualii slujitori
ai „Soarelui Electric”, după cum semnificativ erau denumiţi cei ce au
îmbrăţişat cu nobleţea profesionalismului meseria omului care dăruieşte
semenilor lumina necesară vieţii şi activităţii lor!
Nu este lipsit de interes faptul că primul Soare Electric s-a aprins pentru
prima dată în România, la Iaşi, în 11-14 iulie 1868, după cum consemnează
afişul şi presa vremii!
Programul generos al celei de a 8-a ediţii tradiţionale, a cuprins o înăţătoare
Slujbă de pomenire a Eroilor Luminii, săvârşită cu har la Biserica „Sf.
Neculai Domnesc”, ctitorie din 1492 a domnitorului Ştefen cel Mare,

Momente înălţătoare ale Panahidei pentru Eroii Luminii

o adunare festivă, precedată de un „miniconcert de primăvară” al corului
„Senior”, desfăşurată în Sala „Ştefan Procopiu” de la Palatul Culturii şi o
masă de prânz luată la Restaurantul „Moldova”, unde s-au depănat amintiri
energetice la ...un pahar de vorbă”.
Organizatorii ieşeni: Muzeul Ştiinţei şi Tehnicii „Ştefan Procopiu” şi
Asociaţia veteranilor fostei IRE Iaşi, au fost deosebit de bucuroşi să-i
primească şi să-i salute pe cei aproape 100 de energeticieni, veterani ai
Luminii, veniţi din aproape toate judeţele Moldovei: Bacău, Botoşani, Piatra
Neamţ, Suceava, Vaslui şi, bineînţeles, Iaşi, aflaţi cu toţii sub emoţia
puternică a revederii şi a mândriei de a fi fost „străjerii Soarelui Electric”
care au avut misiunea de a distribui continuu, zi şi noapte, „pe arşiţă sau
ger, ori pe furtună cruntă” , energia electrică în toată Moldova,
deschizându-i calea CivilizaţieI şi Progresului.

Participanţi la ZEM în faţa Palatului Culturii

Flori pentru Corul „Senior”

Aspect din Sala „Ştefan Procopiu”

Ne face plăcere să individualizăm prezenţa unor distinşi veterani la această
emblematică manifestare energetică: ing. Vlad Vasiliu, fost director al IRE
Iaşi şi cel mai longeviv în această funcţie din întreaga ţară, care şi la cei 87
de ani ai săi este nelipsit de la ZEM, ing. Gheorghe Şchiopu, veteran al
Luminii băcăoane, cu contribuţii de seamă în perioada grea de început la
dezvoltarea instalaţiilor energetice din zonă, ing. Rodica Iroaie, fostă
director de marcheting la Suceava, ing. Ioan Damian, fost inginer şef la
Vaslui şi director de marcheting la Conel, ing. Neculai Brumă, fost inginer
şef la Iaşi şi şef de departament la E.ON şi lista ar mai putea continua.
Să remarcăm şi participarea domnilor prof.dr.ing. : Dumitru Ivas şi
Alexandru Sălceanu de la fosta şi actuala Facultate de Electrotehnică Iaşi,
cum şi prezenţa reprezentanţilor unor vechi şi importante firme
consumatoare de energie electrică, între care, ing. Mihai Mustaţă, fost
director tehnic al CUG Iaşi şi familia ing. Angela şi Nicolae Lupaşcu,
veterani energeticieni de pe platforma chimică industrială de la Săvineşti.

La cuvânt Dl. Prof.dr.ing. Al. Sălceanu

Ing. Gh. Şchiopu – veteran al IRE Bacău

Agapa colegială desfăşurată la Restaurantul „Moldova” a oferit
participanţilor, începând de la primirea tradiţională şi până la apoteoza tăierii
tortului festiv al ZEM-8, fericitul prilej al unor luminoase amintiri.

Tradiţionala primire moldovenească

Moment emoţionant: tăierea tortului festiv!

Desfâşurată într-o deplină şi vibrantă atmosferă a colegialităţii de „breaslă
luminoasă”, ZIUA ENERGETICII din MOLDOVA, ed. 8- a, Iaşi, 6 mai
2017, a întrunit sufragiile tuturor participanţilor, iar „şampania” şi „tortul
festiv” a prilejuit acesteia o exprimare plenară a bucuriei generale: LA
MULŢI ANI CU SĂNĂTATE, SĂ VĂ DEA DOMNUL TOT CE DORIŢI!
Se cuvine, dar în ultimul rând, să adresăm cuvinte calde de mulţumire
firmelor de profil şi nu numai, care, pătrunse de importanţa manifestării, au
oferit cu generozitatea caracteristică binevenitul suport al susţinerii acesteia,
între care: DELGAZ Grid, ELMOND, BENY ALEX, SETIS (Societatea
absolvenţilor Fac, de Electrotehnică Iaşi) şi COTNARI.
La revedere, în 6 mai 2018, la ZEM, ediţia a 9-a!
Ing. Mihai Caba

