
Veste tristă: 
 

ing. Vlad Vasiliu a plecat pe drumul cel fără întoarcere 
al Veşniciei Luminii… 

 
 

 

  De aici încolo, vorbind despre ing. Vlad Vasiliu, va trebui 
să acceptăm implacabilul acestei veşti triste care zboară ca un 
giulgiu înnegurat de-a lungul şi de-a latul lumii energeticii 
ieşene şi româneşti înspre toţi cei care l-au cunoscut şi preţuit 
şi să folosim în exprimare doar timpul trecut al verbului “a 
fi”, fiindcă, iată, Domnia Sa ne-a părăsit luând pe neaşteptate 
drumul cel fără întoarcere al Veşniciei Luminii Cerurilor. 
   Dumnezeu să-l odihnească în Lumina Împărăţiei Sale! 

Cu ochii minţii, privind retrospectiv acea perioadă dificilă, dar şi efervescentă, 
pentru sporirea  miraculoaselor binefaceri ale Luminii electrice, atât în Cetatea Ieşilor, 
cât şi pe toate coclaurile fostei Regiuni Iaşi, putem să conchidem, fără tăgadă, că 
meritul câştigării acestei luminoase bătălii revine puternicului colectiv de vajnici 
“străjeri ai Soarelui Electric” de la Întreprinderea de Reţele Electrice Iaşi, format şi 
călit, în spiritul tradiţiilor Uzinei de Lumină şi ale cerinţelor “focului continuu” al 
producerii, transportului, distribuţiei şi utilizării energiei electrice, de către cel ce s-a 
aflat mereu în fruntea acestuia, inginerul Vlad Vasiliu ! 

Misiunea dificilă de a face acest trist, funest, dar binemeritat necrolog,  pentru 
Domnia Sa îmi este uşurată considerabil de către paginile vii şi nepieritoare ale unor 
adevărate “cronici energetice” româneşti şi ieşene ce s-au scris, cu litere de Lumină, 
de-a lungul acestei perioade grele de început din anii 1960 - 75 în care Întunericul 
veacurilor era alungat definitiv, cu multă vrere şi destoinicie, din Târgul şi din ţinuturile 
Ieşilor, deschizându-le acestora calea luminoasă a Civilizaţiei şi Progresului.  

Astfel, în volumul II, intitulat sugestiv “Oamenii reţelelor electrice” al 
monumentalei monografii în 4 volume “File din istoria energeticii româneşti”, 
realizată de S.C. Electrica şi apărută în 2007 la Editura N`ERGO, este prezentat, la 
litera “V”, relevant şi succint, profilul “omului de reţele electrice” : ing. Vlad Vasiliu: 
“ inginer electrotehnician, n. la 13.10.1929 în com.Dolhasca, jud. Suceava, căsătorit, 2 
copii, absolvent- şef de promoţie- al Liceului “Eudoxiu Hurmuzachi” din Rădăuţi. A 
absolvit în 1952 Fac. de Electrotehnică Iaşi, secţia Maşini şi Aparate Electrice. Între 1952- 
55 a fost ing. PRAM-ist la IRE Sibiu, între 1955-60 ing.şef adj. la IRE Bacău, 1961-63, 
director la IRE Suceava şi între anii 1963- 1990 director la IRE Iaşi. În afară de coordonarea 
activităţii de reţele electrice şi distribuţia energiei electrice din zonele Bacău, Suceava şi 
în special Iaşi, unde a fost director timp de 27 de ani,  a participat la numeroase 
simpozioane, consfătuiri şi aniversări etc, având ca subiect probleme de electroenergetică 
actuală şi de perspectivă.”  



De asemenea, şi în volumul 2, intitulat “Pe suişul unui veac” al monografiei 
aniversare în 3 volume: “Centenarul învăţământului superior electrotehnic la Iaşi 
1910 – 2010”, apărută în 2010 la Editura PIM, se desprind, din interviul ce l-am purtat 
împreună cu prilejul jubileului Fac. de Electrotehnică Iaşi, acţiuni de seamă şi puternice 
trăsături de caracter ale inginerului Vlad Vasiliu, sintetizate reprezentativ: “abnegaţie 
şi profesionalism, deplină capacitate şi temeritate pentru racordarea întregului colectiv 
de energeticieni ieşeni la îndeplinirea, întocmai şi la timp, a imperativelor şi exigenţelor 
vremii pentru satisfacerea mereu crescândă a foamei de energie electrică, puternic 
resimţită în toate sferele de activitate ale societăţii urbane şi rurale aflată într-o deplină 
expansiune, strădanii încununate de succes pentru crearea unei puternice baze de 
instalaţii energetice de IT, MT şi jT care să permită accederea la Lumină a fiecărui colţişor 
din teritoriul regiunii, între care se evidenţiază iniţierea şi punerea în funcţiune, în 1966, a 
Centralei Electrice de Termoficare (CET Iaşi) – 2x25 MW, racordarea Iaşului, în 1973, la 
Sistemul Energetic Naţional de 220 kV, construirea unor însemnate staţii şi linii electrice 
de transport de distribuţie a energiei electrice, prin care s-au putut alimenta consumatori 
industriali de maximă importanţă, cum ar fi: Antibiotice, Metalurgica, Terom, Nicolina, 
Ţesătura, Mase Plastice, Mătase, Ulei, Rulmentul Bârlad, Ceramica, Prefabricate beton, 
IUPSR, Tehnoton, CUG, Fibre Sintetice Vaslui, Zahăr Fălciu, Integrata şi Perdele Paşcani, 
Mobila Hârlău, Incălţăminte Tg. Frumos etc, cum şi nenumăraţi consumatori social- 
edilitari din toate oraşele şi comunele din raza de activitate a IRE Iaşi; însemnate 
preocupări pentru crearea unui învăţământ energetic local, capabil să asigure o 
calificare profesională ridicată a personalului propriu, de exploatare, întreţinere şi 
construcţie a instalaţiilor electrice gestionate, între care: înfiinţarea Grupului Şcolar 
Energetic Iaşi şi transformarea ulterioară în Liceu Energetic, întărirea conlucrării 
fructuoase cu Fac. de Electrotehnică Iaşi, pentru pregătirea şi asigurarea unor cadre 
inginereşti bine pregătite ş.a.; promovarea la toate nivelele personalului unităţii a 
performanţei şi dăruirii exemplare, a ordinei şi curăţeniei, a respectării cu stricteţe a 
normelor de protecţie a muncii specifice acestei meserii în care nu poţi greşi şi a 2-a oară 
etc. Fără îndoială, se mai cuvine a fi subliniată disponibilitatea şi solicitudinea ce a 
manifestat-o constant în relaţiile cu toate instituţiile de cultură şi artă ieşene, dintre care 
cea cu Casa Pogor – Casa cu ferestre Luminate – primul abonat al Uzinei de Lumină! 

Toate aceste trăsături de puternică individualitate a directorului Vlad Vasiliu, cum 
era şi normal, au permis colectivului IRE Iaşi să-şi scrie nenumărate pagini luminoase 
în “cronica energeticii ieşene”, începută de înaintaşi în “premieră naţională” în 1868 
şi să devină un fanion al energeticii româneşti, apreciat şi respectat, aşa cum sunt ele 
consemnate detaliat în monografiile aniversare: IRE Iaşi – 25 ani de activitate, Uzina 
de Lumină – 80 de ani şi Uzina de Lumină – Centenar, dar şi în multe articole apărute 
în presa locală, centrală şi în publicaţia de specialitate Energetica. 

Nu este de mirare că, după pensionarea sa din 1990, recunoscându-i-se  
inconfundabila amprentă pusă, de aproape trei decenii, în activitatea vajnicului colectiv 
IRE-ist, fostul director, ing. Vlad Vasiliu, se bucură în continuare de aprecierea 
cuvenită celui mai longeviv dintre toţi directorii de IRE din ţară, calitate cucerită pe 
de-a-ntregul pe baza unor certe abilităţi tehnice şi umane, demne de un adevărat 
conducător, aşa cum au fost ele probate mereu constant, chiar dacă era “stigmatizat” ca 



fiind ...fiu de preot...şi chiar dacă la conducerea politică a judeţului s-au perindat în tot 
acest timp vreo 5-6 ...prim secretari. 

Astfel,  festivitatea aniversării celor 8 decenii de viaţă a ing. Vlad Vasiliu, din 13 
oct. 2010, organizată în Aula “Gh. Asachi” din corpul A al Universităţii, s-a dovedit a 
fi o amplă manifestare de preţuire şi recunoştinţă venită nu numai din partea foştilor 
colaboratori de la IRE Iaşi, ci şi din partea unor foşti directori de la IRE Bacău, 
Suceava, Vaslui şi Electrica Bucureşti, la care s-au alăturat Fac. de Electrotehnică, CET, 
Liceul Energetic, cum şi alţi reprezentanţi ai consumatorilor de energie electrică, între 
care: CUG, Conest, Cotnari ş.a., care şi-au exprimat prin mesaje aniversare respectul şi 
consideraţia lor faţă de sărbătorit. Dar cele mai inedite mesaje de felicitare au venit din 
partea actorului Petrică Ciubotaru, un nume de prestigiu al Naţionalului ieşean şi al 
Scenei româneşti şi din partea îndrăgitului rapsod ieşean, Ştefan Pintilie, care au 
apoteozat această distinsă sărbătoare energetică. 

Pe aceeaşi linie de apreciere s-a desfăşurat şi Agapa aniversară din 13 oct. 2014 – 
ing. Vlad Vasiliu – 85 de ani, la care a fost înconjurat  de veteranii IRE Iaşi. 

Şi la festivităţile energetice aniversare: “Primul Soare Electric din Românias-a 
aprins la Iaşi acum 145 de ani!”, din 18 iulie 2013, cât şi la “Uzina de Lumină – 115 
ani!”, din 6 mai 2014, ambele desfăşurate în Sala Mare a Primăriei Iaşi, la care au 
participat numeroşi energeticieni, actuali şi veterani, din întreaga Moldovă, cum şi 
reprezentanţi ai multor instituţii şi societăţi ieşene, au fost subliniate după cuviinţă 
meritele recunoscute ale celui ce a condus 27 de ani destinul energetic al Cetăţii ieşene,  
sporindu-i “caratele de Lumină” ale strălucirii sale în tot spaţiul românesc. 

Să consemnăm cu o aceeaşi luminoasă apreciere, că recent, la 6 mai 2017, la cei 87 
de ani a participat cu multă bucurie la Ziua Energeticii din Moldova, unde a fost 
ovaţionat la unisonul tuturor participanţilor cu multă căldură şi dragoste.  

Totuşi, pe neaşteptate, puţin după acestă prestigioasă Sarbătoare a Luminii, starea 
sănătaţii depreciindu-se şi necesitând urgenţa unei intervenţii chirurgicale, din 
nefericire, la 21 mai 2017, în chiar ziua Sfinţilor Impăraţi Constantin şi Elena, ing. 
Vlad Vasiliu a trecut Styxul, înspre Împărăţia Dumnezeiască a Luminii Veşnice, acolo 
unde nu este nici durere, nici întristare, nici suspin, ci Viaţă fără de sfârşit. 

Cei ce vom fi rămas, să ne strângem mai departe în comuniunea rugăciunii către 
Bunul Dumnezeu spre a-l odihni în pace, după  binevoita sa zbatere pământeană în 
folosul Luminii oamenilor în viaţa lor de zi cu zi. 

Cu moartea inginerului Vlad Vasiliu s-a stins o Lumină a Cetăţii ieşene, dar 
vieţaşii Cetăţii de pe cele 7 coline o preschimbă astăzi cu evlavie şi respect în Lumina 
candelei  nepieritoare aprinsă întru memoria sa.  

Ne vom mângâia la gândul că pilda strădaniilor sale luminoase va rămâne de-a 
pururea exemplu şi imbold pentru generaţiile viitoare de energeticieni. 

 
                                                                                 ing. Mihai Caba 

 
Iaşi. 22 mai 2017 


