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OPINII - ATITUDINI

OPINII PRIVIND MISIUNEA ŞI IMPLICAREA SETIS

ing. Lili Grimberg
În celebrul discurs ţinut pe data de 1 noiembrie 1933 cu ocazia deschiderii cursurilor
la Universitatea din Iaşi, academicianul Ştefan Procopiu definea, cu o extremă clarviziune,
misiunea universităţilor : “…misiunea oricărei Universităţi nu este numai de a răspândi
ştiinţa, dar şi de a ajunge să creeze ea însăşi valori …”.
Plecând de la această remarcabilă definiţie am putea oare să găsim noi obiective ale
SOCIETĂŢII ABSOLVENŢILOR FACULTĂŢII DE ELECTROTEHNICĂ DIN IAŞI
(SETIS) ?
Simţim pe propria piele efectele crizei financiare şi economice mondiale. Ne
confruntăm cu probleme de creditare sau de lipsa a creditării, cu reduceri drastice de consum
şi evident şi de producţie, cu somaj.
Probabil că acum, mai mult ca oricând, SETIS ar putea sa se implice creind cadrul
adecvat în care optica universitară şi cea bazată pe profit sa stea faţă în faţă. În acest mod
gândirea inovativă îndrăzneaţă, experienţa de cercetare şi known-how, caracteristici ale
cadrelor didactice din facultatea pe care noi toţi am absolvit-o ar putea să se “împlinească” şi
cu aspecte ale economiei de piaţă cum ar fi planurile de afaceri, managementul şi în special cu
profitul.
SETIS, evident prin membrii ei, ar putea să acorde sprijinul pentru formarea unor
start-up axate pe punerea în practică a unor brevete şi/sau cercetări care să se preteze la o
producţie inovativă sau la prestări de servicii de acelaşi tip.
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Am avut ocazia să discut cu cadre didactice din învaţământul superior din străinatate.
Aproape toţi mi-au relevant un aspect care, cel puţin aşa consider eu, la noi în ţară, nu este
utilizat, dar care în străinătate este utilizat enorm. În perioada de vară companiile străine ofera
pentru studenţi internship – uri , adică o angajare cu un salar modic, sub supervizare înalt
calificată, a unor studenţi selectaţi pe baza unor concursuri. În acea perioada ( de obicei 2-3
luni) studentul se familiarizează cu lucrul în echipă, capătă abilităţi practice, lucrează de multe
ori cu software, echipamente, aparate, tehnologii pe care universităţile nu au capabilitatea să
le procure. Astfel studenţii capătă o “experienţă profesională” reală iar la poziţia
corespunzătoare din CV nu vor mai trage o linie. Angajatorii de pretutindeni preferă
absolvenţi cu această experienţă prealabilă. Cred ca şi aici SETIS ar putea să se implice cât
mai mult.
De curând s-a desfasurat în cadrul Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iaşi şi
implicit în cadrul Facultăţii de Electrotehnică perioada “uşilor deschise”. Aceasta este
perioada în care facultăţile încearcă să atragă pe cei mai merituoşi absolvenţi de liceu pentru a
le fi viitori studenţi. Consider eficient ca pe lângă traditionala prezentare a facultăţii si pe
lângă vizita prin amfiteatre şi laboratoare să ia cuvântul şi un recent absolvent (eventual chiar
membru SETIS) care să vorbească din experienţa lui de fost student al Facultăţii de
Electrotehnică. În acest fel ar fi posibil ca mai mulţi absolvenţi de liceu, dintre cei mai dotaţi,
serioşi şi muncitori, aşa cum îmi place să cred că eram şi noi odată, să se gândească serios că
a fi inginer electrotehnician este o obţiune de actualitate şi de mare perspectivă.
Iată un alt aspect la care SETIS consider că îşi poate aduce contribuţia.
Voi concluziona parafrazând citatul din cuvantarea academicianului Stefan Procopiu.
Facultatea noastră răspândeşte ştiinţa şi aceasta graţie colectivului minunat de cadre
didactice şi a abnegaţiei lor; facultatea a creat şi crează în permanenţă valori, dar acestea,
pe lângă procedeele clasice de diseminare, ar trebui să înceapă să producă ele însăşi valori.
Studenţii trebuie atraşi, trebuie crescuţi educaţi şi îndrumaţi şi trebuie să li se ofere şanse
reale de reuşită în dificila competiţie cu viaţa.
Consider că acum, mai mult ca oricând, SETIS şi-ar putea aduce o reală contribuţie în toate acestea.
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ACORDAREA TITLULUI DE DOCTOR HONORIS CAUSA
DOMNULUI DOCTOR INGINER GERARDUS CHRISTOFFEL PAAP
La iniţiativa Catedrei de Energetică, aprobată de Consiliul Facultăţii de Electrotehnică,
Senatul Universităţii Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iaşi, prin decizia 660 din 24 martie 2009, a
acordat titlul şi diploma de Doctor Honoris Causa, domnului doctor inginer Gerardus Christoffel
Paap, profesor asociat la Delft University of Technology din Olanda.
Ceremonia oficială a avut loc joi, 4 iunie 2009 la ora 10.00 în noua sală de festivităţi
“Dragomir Hurmuzescu” a Facultăţii de Electrotehnică .
Comisia pentru analiza şi decernarea titlului a avut următoarea componenţă :

Prof.univ.dr.ing. Mircea Guşă – preşedinte
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi
Prof.univ.dr.ing. Alexandru Sălceanu – membru
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi
Prof.univ.dr.ing. Dumitru Ivas – membru
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi
Prof.univ.dr.ing. Maria Brojboiu – membru
Universitatea din Craiova
Prof.univ.dr.ing. Ioan Viziteu – membru
Universitatea din Bacău
Prof.univ.dr.ing. Marcel Istrate – membru
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi
Prof.univ.dr.ing. Florin Munteanu – membru
Universitatea Tehnică „Gheorghe. Asachi” din Iaşi

4

Buletinul SETIS nr. 13 - 14 (VII) / ian. – dec. 2009

FACULTATEA DE ELECTROTEHNICĂ
Comisia a analizat cu atenţie toată documentaţia avută la dispoziţie privind activitatea profesională a
domnului Gerardus Christoffel Paap, colaborarea cu Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din
Iaşi şi a decis, în unanimitate, acordarea titlului şi diplomei de Doctor Honoris Causa.
În cadrul ceremoniei, domnul prof.dr.ing. Florin Munteanu a prezentat, în numele comisiei
L A U D A T I O
privind conferirea titlului ştiinţific de
“DOCTOR HONORIS CAUSA” al UNIVERSITĂŢII
“GHEORGHE ASACHI” DIN IAŞI
Domnului Dr. ing. GERARDUS CHRISTOFFEL PAAP,
profesor asociat la Delft University of Technology din Olanda
Elementele esenţiale cuprinse în LAUDATIO sunt detaliate în continuare.
„Comisia îşi susţine hotărîrea conferirii titlului de „DOCTOR HONORIS CAUSA” Domnului
Dr.ing. GERARDUS CHRISTOFFEL PAAP pe baza următoarelor constatări şi concluzii ce se
desprind din analiza remarcabilei sale activităţi didactice şi ştiinţifice, precum şi a promovării
susţinute a relaţiilor de cooperare interuniversitară.
1. Date biografice
Domnul Gerardus Christoffel Paap s-a născut la 2 februarie 1946 în oraşul Rotterdam.
Actualmente locuieşte în Olanda, în Capelle a/d IJssel, Maasdal 64. Este căsătorit şi are doi copii.
2. Studii
A obţinut titlul de M.Sc. la Delft University of Technology, Olanda, în anul 1972 cu o teză
având drept subiect zgomotul şi vibraţiile în maşinile de curent continuu, sub conducerea domnului
Prof.dr.ing. F.G. Taegen.
Titlul de doctor l-a obţinut la Universitatea Tehnică din Lodz, Polonia, în anul 1988 sub
conducerea profesorului Janusz Turowski. Tema tezei de doctorat abordează influenţa armonicilor
spaţiale asupra comportării electromecanice a maşinilor asincrone.
In perioada 1989 – 1990 a urmat un curs de management al proiectelor.
3. Cariera profesională
Pe durata îndeplinirii obligaţiilor militare în Marina Regală Olandeză, în intervalul 1972 –
1973, a fost angajat şi cercetător în cadrul laboratorului de maşini electrice al Universităţii Tehnice din
Delft ocupându-se de analiza zgomotelor şi vibraţiilor la maşinile de curent continuu.
Între 1973 şi 1985 a făcut parte din colectivul de cercetători al aceluiaşi laborator iar din 1985
şi până în 1991 a fost cadru didactic şi cercetător la laboratorul de Sisteme Electroenergetice de la
Universitatea Tehnică din Delft.
Începând din 1991 şi până astăzi, domnul G.C. Paap este profesor asociat în cadrul
colectivului de Sisteme Electroenergetice al universităţii amintite.
4. Apartenenţa la asociaţii profesionale
Din 1990 este membru IEEE iar din anul 1992 este Senior Member IEEE. Totodată, domnul
Paap este membru al Comitetului Naţional Olandez al CIGRE – NC11, maşini rotative.
5. Experienţa profesională
5.1 Didactică
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Bogata experienţă didactică a domnului prof. dr. ing. Gerardus Christoffel Paap include
discipline predate sudenţilor de la Universitatea Tehnică din Delft, Olanda, în special legate de analiza
regimurilor tranzitorii ale sistemelor electroenergetice în general şi a maşinilor electrice în special.
Tematica disciplinelor predate urmăreşte actualitatea în domeniu astfel că, în ultimii ani, aceasta se
referă la tehnologii energetice sustenabile, surse regenerabile, managementul energiei.
Lista cronologică a cursurilor predate este detaliată în continuare:
2006 – prezent, titularul cursului Sisteme electroenergetice în cadrul programului Tehnologii
energetice sustenabile
2006–prezent, coordonatorului proiectului Integrarea noilor tehnologii de producere a energiei în
sistemele energetice
1999–prezent, titularul cursului Sisteme electroenergetice II
1995–prezent, coordonatorul şi titularul cursului Tehnologii de vârf din cadrul programului
postuniversitar "Master of Business in Energy Systems"
1995–1999, instructor în cadrul cursului Unde electromagnetice din cadrul Laboratorului de cercetări
electromagnetice
1991–1999, titularul cursului Modelarea componentelor sistemelor electromagnetice
1991–1993, titularul cursului Sisteme electroenergetice I
1992-prezent titularul cursului Regimul dinamic şi controlul sistemelor electroenergetice
1987–1990, titularul cursului Fenomene tranzitorii în sistemele electroenergetice
1977–1985, titularul cursului Regimul tranzitoriu al maşinilor de c.a.
1975–1985, şeful laboratorului de Maşini electrice
1975–1978, titularul cursurilor de Transformatoare şi maşini electrice de c.c. şi c.a.
Conţinutul cursurilor este publicat în 6 apariţii în cadrul editurii DUT:
E. Hommes and G.C.Paap, "Electrical machines IA", 1980, in Dutch.
E. Hommes and G.C. Paap, "Electrical machines IB", 1981, in Dutch.
G.C. Paap, "Electrical machines II", 1975, in Dutch.
G.C. Paap, "Power Systems Transients", 1990, in Dutch.
G.C. Paap, "Electrical Power Systems I", 1992, in Dutch.
G.C. Paap and J. Heydeman, "Power Systems dynamics and control", 1993, in Dutch.
5.2 Cercetare ştiinţifică
Principala caracteristică a activităţii ştiinţifice remarcabile a domnului profesor G.C. Paap este
acoperirea unei palete largi, de la cooperarea cu industria, cu alte universităţi, cu organismele de
finanţare naţionale şi internaţionale până la rezolvarea unor teme asumate de colectivul de Sisteme
Electroenergetice din care face parte.
Cercetarea ştiinţifică a acoperit următoarele tematici generale:
1997 – director de proiect DENLAB: Laborator de surse regenerabile şi integrarea surselor
regenerabile în sistemele actuale şi stocarea energiei
1997 - 2008 director de proiect în cadrul programului interfacultăţi din cadrul DUT – Producerea
descentralizată şi stocarea energiei electrice pentru aplicaţii pe scară largă ale energiei din surse
regenerabile
1994 – prezent, manager al mai multor proiecte finanţate de industrie si DUT: 30 de proiecte
finanţate de industrie, acţiuni de consultanţă şi expertiză cu parteneri cum ar fi KEMA, ABB, EWR,
VESTAS, ENECO, DSM, AKZO, Energie-NED etc.
1985 – prezent, responsabilităţi în cadrul unor teme de cercetare privind: circuitele nelineare, sisteme
expert pentru restaurarea reţelelor după defecte, analiza regimurilor tranzitorii ale reţelelor electrice,
regimurile dinamice ale reţelelor în prezenţa grupurilor de maşini electrice de mare putere, stabilitatea

6

Buletinul SETIS nr. 13 - 14 (VII) / ian. – dec. 2009

FACULTATEA DE ELECTROTEHNICĂ
sistemelor electroenergetice; din 1996 cercetarea a inclus teme relativ la aplicaţii ale energiei din surse
regenerabile, integrarea pe scară largă a surselor eoliene, solare, sisteme independente de energie
1982 – 1985, analiza regimurilor tranzitorii ale maşinilor asincrone folosind armonicile spaţiale
1981, cercetări privind modelarea motoarelor liniare
1980, modelarea maşinilor asincrone cu bare întrerupte
1975 – 1977, modelarea maşinilor sincrone cu înfăşurări de amortizare
1974, zgomote şi vibraţii în maşinile de c.c.
Cooperarea cu industria demonstrează expertiza domnului G.C. Paap în domeniul electric şi
electroenergetic, companii de mare anvergură internaţională solicitând consultanţă pentru rezolvarea
unor problematici cu caracter practic, aşa cum rezultă din cele prezentate în continuare:
DSM: Regimul dinamic al maşinilor electrice conectate în reţea. Determinarea parametrilor (1990).
AKZO: Regimul dinamic al maşinilor electrice conectate în reţea. Determinarea comportării în regim
tranzitoriu, în cazul unei companii chimice, în prezenţa perturbaţiilor (1988-1991). Cercetarea,
finanţată a compania AKZO Engineering, a avut la bază dezvoltarea unei noi teorii pentru calculul
regimului tranzitoriu al reţelelor electrice în prezenţa grupurilor de maşini electrice de putere mare.
Teoria se bazează pe sistemul componentelor simetrice şi combină ecuaţiile diferenţiale ce descriu
comportarea maşinilor sincrone cu cele ale reţelelor electrice. Simultan, a fost conceput un pachet
software de calcul şi analiză corespunzător.
ABB: Regimul dinamic al maşinilor asincrone: curenţii de pornire (1989).
GEB Rotterdam: Teste la frecvenţa de 50 Hz ale cablurilor de ÎT (150 kV) cu izolaţie extrudată.
Calculul regimului tranzitoriu şi măsurători experimentale (1990).
EWR Rijnland: Teste la frecvenţa de 50 Hz ale cablurilor de MT (50 kV) cu izolaţie extrudată.
Calculul regimului tranzitoriu şi măsurători experimentale (1989-1990).
Testele au avut la bază o metodologie complet nouă, adoptată ulterior de CIGRE iar
rezultatele au fost publicate de IEEE.
GEB Rotterdam: Analiza defectelor cu impedanţă mare de punere la pământ (1991).
HOECHST Vlissingen: Protecţia optimală la supratensiuni a reţelelor (1991).
HOOGOVENS IJmuiden: Analiza supratensiunilor de comutaţie (1990-1991).
GEB Zuid-Holland West: Dispozitiv pentru optimizarea nivelului de tensiune în scopul minimizării
pierderilor (1992-1993).
GEB Zuid-Holland West: Reglajul şi controlul tensiunii la transformatoarele de putere. Studiu de
fezabilitate. În parteneriat cu KEMA (1994-1995).
ENECO: Reglajul şi controlul tensiunii la transformatoarele de putere. În parteneriat cu KEMA.
DELTA Nuts: Calcule de scurtcircuit în reţele cu grupuri cu co-generare şi eoliene de putere mare
(1996-1997).
EnergieNed: Surse autonome de energie pentru alimentarea zonelor urbane (1998).
VESTAS: Performanţa la scurtcircuit şi stabilitatea sistemelor cu generatoare eoliene (1999).
ENW: Integrarea fermelor eoliene în reţelele rurale de 10 kV (1999).
Pauwels Transformers: Integrarea unui parc eolian de 50 MW în reţeaua de 10 kV cu neutrul izolat
(2003).
KEMA: Influenţa armonicelor şi nesimetriilor asupra generatoarelor centralelor electrice (2004).
NUON: Stabilitatea reţelelor de 10 kV cu generare distribuită a energiei (2006).
Rezultatele cercetării au fost publicate, domnul prof.dr.ing. G.C. Paap fiind autorul şi coautorul a peste 100 de articole şi lucrări ştiinţifice din care peste 60 publicate în reviste ale IEEE şi în
revista Archiv für Elektrotechnik.
6. Cooperarea interuniversitară
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Cooperarea cu alte universităţi şi cu Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi s-a
concretizat, în plan didactic, prin prelegeri susţinute în calitate de invitat la universităţi din Kielce,
Czestochova si Opole din Polonia şi la UTI.
Colaborarea pe plan ştiinţific constând în contracte, teme de cercetare comune, participarea la
manifestări ştiinţifice este foarte bogată:
-

Universitatea Tehnică din Opole, Polonia: modelarea maşinilor electrice asincrone drept
componente de reţea şi colaborarea la editarea cărţii “Dinamica maşinilor asincrone”
alături de prof. P. Wach.

-

Universitatea din Sydney, Australia: cercetări privind un nou tip de motor electric liniar
oscilant.

-

Universitatea de Stat din Louisiana, Baton Rouge, USA: cercetări privind limitarea
perturbaţiilor de tensiune momentane ce însoţesc compensatoarele de putere reactivă
statice şi comutatoarele de ploturi cu tiristoare ale transformatoarelor de putere folosind
tehnici FACTS.

-

Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi: fiabilitatea componentelor sistemelor
electroenergetice.

Domnul G.C. Paap a vizitat, în calitate de profesor invitat, universitatea noastră în anul 1994
când a susţinut prelegeri la Catedra de Energetică, la companiile de electricitate din Suceava şi Bacău.
Cu o deosebită amabilitate şi competenţă a îndrumat şi susţinut, din toate punctele de vedere,
cadre didactice de la facultatea noastră în cadrul unor stagii de perfecţionare şi documentare la Delft
University of Technology: prof. dr.ing. Florin Munteanu, ş.l.dr.ing. Ciprian Nemeş şi ş.l.dr.ing.
Cătălin Pancu.
In anul 2007 a facilitat vizita şi colaborarea specialiştilor de la Catedra de Energetică cu
experţi de la compania KEMA din Olanda şi de la Universitatea Tehnică din Eindhoven în cadrul
proiectului “Aparate şi comutări inteligente în electroenergetică” din programul CEEX.
Domnul Paap a colaborat alături de colegi de la Facultatea de Electrotehnică la publicarea
unor articole ştiinţifice şi participarea la manifestări de prestigiu din domeniul energetic:
- The International Conference on Power Systems Transients, Lisbon, Portugal
- The 5-th International Conference on Probabilistic Methods Applied in Power Systems,
PMAPS’97, Vancouver, Canada
- The Third International Conference on Power Quality: End-Use Applications and
Perspectives. Amsterdam.
Recent, a avut amabilitatea de a accepta să fie cooptat în comitetul ştiinţific al celei de a 4-a
Conferinţe Internaţionale Energie-Mediu, CIEM 2009, care va avea loc la Bucureşti, 12-14 noiembrie
2009.
7. Concluzii finale
În urma analizei întregii activităţi didactice şi ştiinţifice a domnului prof.dr.ing. Gerardus
Christoffel Paap precum şi a contribuţiilor domniei sale la promovarea colaborării între instituţii de
învăţământ superior, inclusv cu Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi, se pot formula
următoarele concluzii importante:
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 Domnul G.C. Paap are o bogată şi diversă activitate didactică fiind mentorul a
numeroase generaţii de studenţi, din diverse ţări, care au urmat cursurile Universităţii
Tehnice din Delft în cadrul pogramelor de licenţă, masterat şi doctorat.
 Rezultatele remarcabile ale cercetării ştiinţifice sunt probate prin publicarea lor în cele
mai prestigioase reviste din lume, prezentarea la manifestări tehnico-ştiinţifice
internaţionale recunoscute ca şi prin preluarea lor de către mediul industrial şi
aplicarea în practică, acoperind astfel întreg evantaiul de modalităţi de valorificare şi
finalizare, optim pentru orice cercetător.
 Calităţile de pedagog şi de cercetător sunt exemplar combinate cu cele ale unui om
apropiat de studenţi şi de colegi, ale unui real şi eficient promotor al colaborării
internaţionale interuniversitare. În acest context trebuie subliniate acţiunile de
sprijinire a unor cadre didactice, de la Catedra de Energetică a Facultăţii de
Electrotehnică de la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi, care au
efectuat stagii de perfecţionare în Olanda. Totodată, domnul G.C. Paap a susţinut, încă
din 1994, conferinţe la universitatea menţionată ca şi la unităţii componente al
sistemului energetic din România.
 Rezultatele fructuoase ale colaborării cu constau în lucrări ştiinţifice comune ca şi în
participarea la manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale.
În concluzie, exprimând înalta apreciere a activităţii complexe şi rodnice prezentate mai sus,
comisia hotărăşte, în unanimitate, acordarea titlului ştiinţific de
DOCTOR HONORIS CAUSA
al Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi
Domnului prof.dr.ing. GERARDUS CHRISTOFFEL PAAP,
de la Delft University of Technology, Olanda”

În prezenţa unui numeros public din care au făcut parte cadre didactice, studenţi, doctoranzi şi
masteranzi, s-a desfăşurat ceremonia caracteristică propriu-zisă, încărcată de emoţie şi emulaţie
spirituală.
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În calitate de proaspăt Doctor Honoris Causa al Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din
Iaşi, domnul G.C. Paap a susţinut prelegerea având drept subiect realizări şi tendinţe actuale în
învăţământul superior energetic şi electrotehnic din Olanda şi, în special, de la Delft University of
Technology (foto 10-11). Principalele aspecte incluse în prezentare au fost utilizarea resurselor
regenerabile, încadrarea acestora în instalaţiile existente, asigurarea parametrilor de calitate, fiabilitate
şi disponibilitate în alimentarea consumatorilor din surse regenerabile, distribuite. Au fost făcute
referiri şi la noul laborator de resurse regenerabile – DENLAB din cadrul Universităţii Tehnice din
Delft, investiţie majoră pentru cercetarea şi activitatea educaţională din domeniu.

Acţiunea prezentată, alături de altele similare ca şi de alte evenimente ştiinţifice sau
educaţionale reprezintă doar un exemplu caracteristic pentru amplele activităţi în care este , permanent
implicată Facultatea de Electrotehnică, activităţi subordonate scopului esenţial de a se integra în
tendinţele actuale de modernizare a învăţământului superior tehnic românesc, care înseamnă şi
prezenţa mai vizibilă în spaţiul educaţional european din care face parte.
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Conferinţa Internaţională de Sisteme Electromecanice şi Energetice, SIELMEN a ajuns în
anul 2009 la cea de a şaptea ediţie. Iniţiată cu 14 ani în urmă la iniţiativa a trei profesori de marcă ai
universităţilor din Chişinău, Craiova şi Iaşi, mai precis profesorul Tudor Ambros de la Facultatea de
Energetică a Universităţii Tehnice a Moldovei, profesorul Aurel Câmpeanu de la Facultatea de
Electromecanică a Universităţii din Craiova şi profesorul Lorin Cantemir de la Facultatea de
Electrotehnică a Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi, conferinţa urma să se desfăşoare
conform protocolului stabilit, odată la doi ani, gazda fiind de fiecare dată Universitatea Tehnică a
Moldovei din Chişinău.
La întâlnirea organizatorilor care a avut loc la Iaşi în primăvara lui 2009 s-a stabilit ca şi cea
de a 7-a ediţie a SIELMEN să continue tradiţia acestor manifestări stabilindu-se ca perioadă de
desfăşurare 6-8 octombrie 2009. Prologul conferinţei avea să se desfăşoare în perioada 6-7 octombrie
la Iaşi, urmând ca partea cea mai importantă să se desfăşoare ca de obicei la Chişinău.
Evenimentele politice care au dus la răcire relaţiilor între Chişinău şi Bucureşti şi având ca
urmare impunerea necesităţii vizelor pentru cetăţenii Români care călătoreau în Republica Moldova a
dus la reconsiderarea locului de desfăşurare a conferinţei. Comitetul de organizare a hotărât
desfăşurarea conferinţei SIELMEN 2009 în perioada 8-9 octombrie 2009 la Iaşi în cadrul Facultăţii de
Electrotehnică.
Lucrările conferinţei au fost găzduite în clădirea Facultăţii de Electrotehnică din Iaşi şi a reunit
un număr de circa 200 autori sau coautori de lucrări ştiinţifice, 70 alţi participanţi la workshop-uri,
sponsori, expozanţi, invitaţi de onoare, ingineri de profil, la care s-a adăugat şi un număr important de
studenţi atât din primul ciclu cât şi cei de la master sau doctorat.
În cadrul conferinţei SIELMEN 2009 au fost înscrise un număr de 275 de lucrări dintre care
au fost acceptate pentru prezentare şi publicare în volum un număr de 209 (76%) lucrări ştiinţifice, un
număr de 69 (24%) fiind respinse.
La deschiderea conferinţei au participat reprezentanţi din partea Consiliilor Judeţean şi Local
Iaşi, reprezentanţi ai conducerii Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi, reprezentanţi ai
altor facultăţi din universitate precum şi reprezentanţi ai mediului de afaceri din Iaşi cu activităţi în
domeniul Ingineriei electrice.
Secţiunile orale s-au desfăşurat pe perioada a două zile şi au fost organizate în noua şi
moderna sală de conferinţe a facultăţii „Dragomir Hurmuzescu”, în cele 4 amfiteatre ale facultăţii
precum şi în alte 4 laboratoare, aflate în cele două corpuri de clădire ale facultăţii. Toate sălile au fost
dotate cu aparatura necesară (sistem de sonorizare, videoproiector, retroproiector etc.) ceea ce a
asigurat o bună şi eficientă prezentare a tuturor lucrărilor ştiinţifice. Secţiunea de postere s-a
desfăşurat pe durata celei de a doua zile a conferinţei în holurile corpului E a facultăţii, unde au fost
amenajate panouri speciale destinate acestui scop.
Printre participanţi s-au regăsit reprezentanţii majorităţii centrelor universitare din ţară. Astfel
au fost prezenţi participanţi de la universităţile din Bucureşti, Bacău, Braşov, Baia Mare, Constanţa,
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Craiova, Cluj-Napoca, Timişoara, Suceava, Hunedoara şi Sibiu precum şi a Academiei Navale din
Constanţa. La aceştia s-au adăugat un număr însemnat de autori aparţinând unor institute de cercetare
din ţară şi companii de profil din Iaşi sau din ţară.

Din străinătate au fost înscrişi un număr de 59 de autori din Republica Moldova, Liban,
Franţa, Belgia, Bulgaria, Turcia, Anglia, Ungaria, Cehia, Corea, mare parte dintre aceştia fiind
prezenţi în cadrul conferinţei pentru a-şi prezenta lucrările.
O componentă importantă a participanţilor la conferinţa SIELMEN 2009 a constituit-o cea
formată din tineri cercetători şi în special doctoranzi. S-a remarcat clar cu această ocazie intenţia unor
profesori conducători de doctorat, de a-şi antrena discipolii în prezentări şi discuţii ştiinţifice, ca parte
a planului lor de pregătire. Astfel de echipe numeroase au participat de la universităţile din Iaşi,
Braşov, Cluj şi Craiova.
Lucrările acceptate de către comitetul ştiinţific al conferinţei au fost publicate în 2 volume cu
ISBN care au fost editate la editura PIM din Iaşi, editură recunoscută CNCSIS. Cele două volume au
fost realizate astfel încât să conţină lucrările organizate pe secţiuni, şi însumează peste 920 de pagini.
Tematica conferinţei s-a păstrat ca şi la ediţiile anterioare deosebit de largă, dar cu toate astea
a fost bine acoperită cu lucrări. Cele 209 lucrări ştiinţifice au acoperit practic aproape toate secţiunile
propuse, mai puţin secţiunea de History of Electrical Engineering pentru care nu s-a primit nici o
lucrare. Au fost şi secţiuni care au înregistrat un succes deosebit cum ar fi cele de Electrical Machines
(25 lucrări), Metrology And Measurement Systems (26 lucrări), Electrical Energy Transport and
Distribution (20 lucrări), Electrical Traction and Automotive Equipment (14 lucrări).
Ediţia a 7-a a conferinţei a marcat o premieră prin introducerea unei secţiuni noi şi anume cea
de Management and Entrepreneurship care a adunat la această primă ediţie un număr de 14 lucrări.
Toţi participanţii şi-au exprimat părerea că întâlnirea a fost prilejul unui deosebit de fructuos
schimb de informaţii, subiectele abordate fiind în cea mai mare parte de mare actualitate. Discuţiile
purtate au permis cristalizarea unor teme de interes comun, al unor direcţii de colaborare viitoare, atât
între cercetătorii români cât şi între cercetători români şi cei din străinătate.
Dintre temele în jurul cărora s-au cristalizat posibile colaborări viitoare se pot menţiona:
utilizarea structurilor de tip nano-wire pentru aplicaţii în ingineria electrică, utilizarea tehnologiilor
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regenerabile în contextul crizei de carburanţi convenţionali şi ai crizei economice, utilizarea sistemelor
microelectronice şi microelectromecanice pentru crearea de noi tipuri de senzori.
Pe marginea acestor teme de interes comun s-au stabilit şi modalităţi de colaborare viitoare:
demararea unor noi acorduri de colaborare, participarea în comun cu partenerii externi la proiecte
destinate Programului Cadru 7 european, participarea la programe de cercetare de excelenţă etc.
Sub egida Conferinţei SIELMEN 2009 şi în perioada acesteia s-au desfăşurat mai multe
manifestări cu caracter ştiinţific.
Dintre aceste manifestări amintim în primul rând desfăşurarea în avanpremiera a Primei
Conferinţe Ştiinţifice Studenţeşti ELStudIS 2009 care a reunit un număr important de studenţi din mai
multe centre universitare din ţară.
Două momente importante în deschiderea Conferinţei SIELMEN 2009 le-au constituit
ceremoniile de decernare a titlului de Doctor Honoris Causa profesorilor Radu Munteanu de la
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca şi Iuliu Szekely de la Universitatea „Transilvania” din Braşov.
Cele două evenimente au avut menirea să confirme o legătură semnificativă şi îndelungată între
Facultatea de Electrotehnică şi cele două universităţi prin intermediul celor doi profesori care au
sprijinit în mod consistent numeroase colaborări între colective în domeniul Ingineriei Electrice.
Pe parcursul conferinţei s-au desfăşurat şi următoarele mese rotunde:
A) International Workshop on Electrical Proprieties and Advanced Applications in
Electromechanical and Power Engineetring of Nanostructure Systems.
Această masă rotundă a fost organizată pe 3 secţiuni, fiecare dintre acestea abordând subiecte
de actualitate din domeniul structurilor de tip nano-wire şi posibilităţile de utilizare a acestora în
diverse aplicaţii din domeniul ingineriei electrice. Cele trei secţii au fost:
Section I: From bilateral towards international cooperation – Advanced on-line measurements
Section II: From bilateral towards international cooperation – Advanced polymer
nanostructures
Section III: From bilateral towards international cooperation – Advanced ceramic
nanostructures
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B) Workshop on Cluster Development and Consolidation for Increasing Innovation in
Automotive Industry
Această masă rotundă a fost organizată pentru stabilirea unui prim contact între parteneri din
domeniul academic şi industrie pentru determinarea activităţilor comune care pot fi demarate pentru
dezvoltarea şi consolidarea capacităţii de inovare din domeniul industriei auto prin crearea de
organisme de tip cluster. Această acţiune va fi dezvoltată în cadrul unui proiect european finanţat în
cadrul programului de dezvoltare transnaţională pentru Sud Estul Europei (SEE).
C) Parteneriatul liceu-universitate pentru susţinerea pregătirii de calitate a tinerelor generaţii –
ediţia a II-a.
Această mesă rotundă s-a bucurat de o numeroasă participare din partea reprezentanţilor
liceelor din Iaşi şi din judeţele limitrofe judeţului Iaşi (Botoşani, Vaslui, Neamţ) ocazie cu care s-a
întărit colaborarea dintre reprezentanţii celor două forme de învăţământ începută cu un an în urmă cu
ocazia conferinţei EPE 2008.
Acţiunile desfăşurate în cadrul Conferinţei SIELMEN 2009 au fost de succes de aceea s-a
hotărât ca o serie de articole prezentând desfăşurarea acestui eveniment să fie publicate în revista
bianuală SETIS, a Societăţii Absolvenţilor Facultăţii de Electrotehnică din Iaşi dar şi în revista de
specialitate „Tehnica Instalaţiilor”, cu scopul unei mai bune popularizări atât a Facultăţii de
Electrotehnică cât şi implicit a evenimentelor pe care acesta le-a organizat şi găzduit.
Acţiune importantă în cadrul programului primei zile a celor două manifestări, Seara
Moldovenească, organizată la restaurantul „Perla Bucium”, a constituit un bun prilej de stabilire şi
întărire a relaţiilor colegiale şi de prietenie precum şi de destindere a participanţilor după o zi plină de
dezbateri ştiinţifice interesante.

În concluzie, se poate aprecia că au fost atinse toate obiectivele propuse. Mai mult, prin
amploarea participării şi nivelul ştiinţific atins, dar şi prin aprecierile laudative la adresa
organizatorilor exprimate de participanţi, s-a reconfirmat faptul că această conferinţă, SIELMEN, este
una dintre manifestările importante din domeniul electrotehnic şi energetic din zona Moldovei şi chiar
din Europa de Est.
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CUCUTENI 5000
REDIVIVUS
Ştiinţe exacte şi mai puţin exacte
17- 19 septembrie
Iaşi – Bacău – Cucuteni

Impresii ale unui „modest” participant, ing. Paul Emil Raşcu

Ultima mea deplasare, cea mai agreabilă din acest an, a fost participarea la Simpozionul
Internaţional CUCUTENI-5000 de la Iaşi, având ca organizatori principali Complexul Muzeal
Naţional ”Moldova”-Muzeul Ştiinţei şi Tehnicii ”Ştefan Procopiu” din Iaşi, Universitatea Tehnică
”Gheorghe Asachi” din Iaşi şi Universitatea Tehnică a Moldovei Chişinău, cu o tematică diversă,
tehnică şi umanistă, literatură, istorie, arheologie etc unde şi eu am prezentat două comunicări
(Edificiul Roman cu mozaic de la Tomis-Constanţa.Cine a fost executantul mozaicului? şi Blitz Krieg
pe meleagurile romaneşti.Întâia Unire a Ţărilor Româneşti sub Mihai Viteazul)
Au participat circa 80 de invitaţi din ţară , dar veniţi şi din Moldova de peste Prut şi chiar
români din ţinutul Herţei, cu multe tinere talentate care s-au manifestat prin coruri, recitări, cântece şi
alte manifestări artistice.
Deschiderea simpozionului şi apoi prezentarea lucrărilor a început la Iaşi în frumoasa sală
multimedia ”Dragomir Hurmuzescu” din incinta Facultăţii de Electrotehnică.

Au fost momente fierbinţi în care personalităţile din Moldova de peste Prut şi-au spus păsurile.
Participanţii au fost apoi invitaţi la o plimbare prin oraş cu tramvaiul de epocă, restaurat la Iaşi,
primul care a circulat prin Iaşi în 1889.
A doua zi cu autocare am plecat la Bacău, oraş care s-a dezvoltat uimitor în ultimul timp şi unde
a continuat prezentarea lucrărilor, iar seara ni s-a oferit un program artistic în Centrul internaţional de
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cultură şi arte George Apostu, cu muzică, cu cântecele corului tinerelor din Moldova, încheiat cu o
cină bogată cu autoservire, participanţii grupându-se pe temele preferate, la mese, pe o terasă a
construcţiei spre grădină.
Am cunoscut personaje interesante, am avut multe discuţii profitabile, ceea ce este şi rostul
acestor întâlniri care de fapt ne scot pe noi, cei ”tineri”, din anonimatul de pensionari şi ne acordă
consideraţia unor persoane de cultură. Cred că această recunoaştere a locului nostru în societatea
masmediei amorfe, merită efortul participării noastre la astfel de întruniri, iar taxa de participare
solicitată de 60 roni, a fost minoră faţă de sumele cheltuite de organizatori, acoperite prin sponsorizări
benevole ale unor firme.
În ziua următoare am plecat cu autocarele mai întâi la Piatra Neamţ, un orăşel fermecător unde
am vizitat muzeul de istorie şi arheologie (inclusiv cultura Cucuteni), am ajuns apoi în comuna
Cucuteni, puţin mai la nord de Tg.Frumos, unde d-nul Mihai Tun fost primar al comunei timp de 34 de
ani, cu ospitalitatea moldovenească, ne-a întâmpinat cu plăcinte calde făcute de gospodinele din
comună, însoţite de calupuri de faguri cu miere de albine, ocazie rară pentru nişte orăşeni, trataţie care
s-a bucurat de un mare succes. Am mers apoi pe locul unde săpăturile au descoperit morminte ale
populaţiei antice locale împreună cu multe obiecte de valoare, dar care nu sunt expuse în muzeu
întrucât ar fi necesar să se prevadă o pază permanentă. După discuţiile avute cu arheologii de la
Muzeul de Istorie şi Arheologie al Moldovei de la Iaşi, ne-am deplasat câţiva km mai spre Nord
vizitând Complexul de Vinificaţie de la Cotnari, instituţie de faimă europeană, unde după vizitarea
hrubelor depozitării vinurilor şi a proceselor de execuţie , ne-am aşezat în marea sală de primire, pe
ambele părţi a două şiruri de mese lungi de cca.30m, în dreptul unor farfurii cu diametrul unor scuturi
de război şi a câte 6 pahare strălucind de curăţenie, urmând degustarea a 6 sorturi diferite de vinuri de
care noi, nişte nepricepuţi, de la al 3-lea sortiment, nu mai aveam capacitatea aprecierii lor. A urmat
masa îmbelşugată cu vinuri albe şi roşii la discreţie, au apărut şi muzicanţii, dansurile şi cântecele
moldovencelor şi desigur luările de cuvânt. Succesul cel mai mare 1-a avut un academician invitat de
la Moscova, este vorba de matematicianul şi astronomul, recunoscut pe plan mondial, românul
basarabean Eugeniu Grebenicov*, care vorbind o limbă românească fără accent (originar din Slobozia
Mare, fostul judeţ Ismail), ridicându-se cu oarecare şovăială, a ţinut cel mai scurt discurs "Trăiască
România!" după care s-a prăbuşit pe scaunul pe care conmesenii lui l-au împins sub el la timp pentru a
nu se aşeza alături. Cu noi cunoştinţe efectuate şi prietenii potenţiale, am plecat pe la casele noastre,
noi spre Iaşi, moldovenii spre Chişinău.
Mărturisesc că am rămas totuşi cu insatisfacţia modestei participări la această manifestare a
cadrelor Institutului nostru Politehnic, mai întâi ca o încurajare a organizatorilor pentru efortul
considerabil făcut pentru asigurarea bunei desfăşurări a activităţilor diverse, cazare, mâncare,
divertismente etc, dar mai ales pentru obţinerea fondurilor necesare şi publicării raportului final al
lucrărilor.
Consider de mare importanţă participarea cadrelor din Politehnică la astfel de manifestări prin
afirmarea valorilor personale între personalităţi de mare renume, valori care rămase la aprecierea
studenţilor, deşi importante, capătă recunoaştere târzie în timp !

* Numele de Grebenicov a fos dat asteroidului 4268 fiind al 12-lea român care-şi dă numele pentru
stele [informaţie furnizată de către prof.dr.ing. Lorin Cantemir].
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ALEGERI ÎN FACULTATE
În urma retragerii din activitate a D-lui prof. dr. ing. Adrian CREŢU a fost ales Şef al catedrei
de Electrotehnică generală şi maşini electrice D-l conf. dr. ing. Voinea Radu COCIU.

Şef catedră Electrotehnică şi maşini electrice
Conf. dr. ing. Voinea Radu COCIU

Data şi locul naşterii: 30 martie 1954, Bucureşti
Studii: Facultatea de Electrotehnică Iaşi
secţia Electronică şi telecomunicaţii
Institutul politehnic (Universitatea Tehnică) “Gh. Asachi” Iaşi
Titlul ştiinţific: doctor inginer

Activitatea profesională:
1979-1986 - Direcţia de Radio şi Televiziune Iaşi, şef staţie emisie, adjunct şef secţie
1986-2010 –Universitatea Tehnică “Gh. Asachi” Iaşi, Fac de Electrotehnică,
cat. Electrotehnică şi maşini electrice - asistent, şef lucrări, conferenţiar
Cursuri predate:

Electrotehnică şi maşini electrice
Electronică industrială (aplicată)
Modelarea şi simularea maşinilor electrice
Regimurile tranzitorii ale maşinilor electrice
Regimurile dinamice ale maşinilor electrice
Activitatea ştiinţifică: cărţi publicate: 2 manuale, lucrări ştiinţifice: 39, contracte de
cercetare: 6, invenţii: 4 brevete
Domenii de competenţă:
sisteme de reglare automată a proceselor industriale
simularea comportării sistemelor de reglare automată
modelarea şi simularea pe calculator a comportării maşinilor electrice
studiul şi simularea regimurilor tranzitorii şi dinamice ale maşinilor electrice
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MESAJ DIN MACEDONIA

Ing. Vasil Fotovski (Vasilis Fotopoulos, promoţia 1965)
Aflând de la colegii mei din România, Petru Mihălăchioaie şi Mihai Caba, cu care întreţin relaţii
strânse, despre existenţa Societăţii absolvenţilor Facultătii de Electrotehnică din Iaşi, SETIS, cât şi
despre faptul că anul viitor Facultatea de Electrotehnică îşi va sărbători Centenarul existenţei, fiind
prima facultate de acest profil din România, m-am gândit că ar fi cazul şi timpul să mă hotărăsc să
aştern câteva gânduri legate de acest important eveniment aniversar, motiv puternic de a vă transmite,
cu multă afecţiune, rândurile urmatoare:
Sunt inginerul Vasil Fotovski din Skoplje, cetăţean al Republicii Macedonia.
Dar numele meu de absolvent al Facultăţii de Electrotehnică din Iaşi, promoţia 1965, este
Vasilis Fotopoulos, cetăţean grec, refugiat în 1948, fiind copil, din motivele fortuite ale timpului, în
România. Aici, departe de părinţi şi familie, am primit şi simţit, pe tot parcursul acestui refugiu,
sprijinul şi grija statului român pentru creşterea şi instruirea mea, în casele pentru copiii greci din
Roman, Oradea, Sinaia şi internatul Scolii Medii de Electrotehnică “Iosif Rangheţ” din Bucureşti,
unde am căpătat primele cunoştinţe despre electricitate, această descoperire epocală care avea să
revoluţioneze întreaga lume, conducând-o spre progres şi civilizaţie. Evident, aici m-am simţit atras de
miraculoasele calităţi ale curentului electric şi m-am hotărât să-i pătrund şi să-i cunosc tainele, optând,
la terminarea acestei şcoli, pentru Facultatea de Electrotehnică din Iaşi, despre care auzisem numai de
bine. Într-adevăr în perioada 1960-65 am fost fericitul student al acestei prestigioase facultăţi.
Pregătirea mea superioară a fost una solidă, atât la acumularea cunoştinţelor de bază ale
electrotehnicii, cât şi pentru specialitatea de electroenergetică , la care optasem chiar de la înscriere.
Nici nu se putea să fie altfel, deoarece corpul profesoral al facultăţii cuprindea o pleiadă de iluştri
dascăli, între care, cu o imensă recunoştinţă, îmi face deosebită plăcere să-i amintesc pe: Alexandru
Climescu, Emil Luca, Alexandru Matei, Dumitru Mangeron, Alfred Braier, Victor Bauşic, Vasile
Petrescu, Gheorghe Vasiliu, Hugo Rosman, Alexandru Poeată, Nina Poeată, Simion Oprişor, Ioan
Bejan, Aurel Popovici, Nicolae Gavrilaş, Mihai Antoniu, Emil Hanganu şi toţi ceilalţi de la catedrele
şi disciplinele facultăţii.
Desigur, nu pot să nu amintesc de atmosfera deosebită creată între colegii mei, din grupa 359,
cât şi între colegii din întregul an de studiu, îndeosebi între colegii din cămin, care a contribuit din plin
pentru formarea mea ulterioară ca inginer electroenergetic. Sunt nenumărate clipele spumoase ale
studenţiei mele de la Iaşi şi ele reverberează şi acum în sufletul meu, producându-mi multă bucurie şi
plăcută amintire.
Sunt de notorietate festinurile comune din cămin la primirea de către colegi a pachetelor de
acasă, din care nu lipseau castraveţii muraţi de la Suceava, ai lui “Ache” Avram şi prăjiturile de la
Covasna, primite de Oskar Butt. Imi vine şi acum să râd de încercările ambiţioase ale unor colegi
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insistenţi de a-l învinge pe “greul” Adi Gagea, ştiind că nu aveau nici o şansă.Cu siguranţă, n-am cum
uita colegii: Traian Balan, Dumitru Coca, Nicolae Diaconu, Mihai Popovici, Traian Sabău, Cezar
Simionescu, şeful grupei şi toţi ceilalţi, cu care am împărţit anii minunaţi ai studenţiei din “ dulcele
târg al Ieşilor”, o adevarată capitală culturală a României.Cu Petrică Mihălăchioaie am rămas mereu în
contact, şi după părăsirea României, legându-ne o adevărată prietenie, motiv pentru care îl socot
“fratele meu din Romania”. Stiu că şi acum, după mai bine de 4 decenii de la absolvire, colegii
promoţiei 1965 se întâlnesc anual la tradiţionala revedere, unde deapănă aceste amintiri dragi şi de
neuitat ale studenţiei noastre. Din păcate, n-am reuşit să particip decât la întâlnirile din anii 1980 şi
1985, care, pentru mine, rămân întâlniri de referinţă prin căldura şi ambianţa lor colegială, de
neegalat.
Dar să revin la parcurs.
După terminarea facultăţii, netrebuind să fac armată, la 2 august 1965, am devenit angajatul
Intreprinderii de Autoturisme Piteşti, la secţia de tratamente termice şi acoperiri metalice, răspunzând
de toate cuptoarele şi instalaţiile electrice aferente, reuşind să fac faţă sarcinilor, fiind, mai apoi,
propus să fac o specializare în Franţa, pentru noua secţie de tratamente termice, făcută împreună cu
francezii. Dar propunerea a căzut pentru că nu eram cetăţean român, aşa că, în 1968, am devenit
profesor la Centrul Scolar al Combinatului Chimic Piteşti, unde am predat 2 trimestre protecţia prin
relee şi tehnologia meseriei pentru electricieni.
Spre sfârşitul anului 1968 am devenit inginer proiectant la IRE Piteşti, iar, în 1969, am trecut la
Intreprinderea de Hidrocentrale din Curtea de Argeş, unde hidrocentrala de la Vidraru avea deja în
funcţiune 3 hidrogeneratoare de 55 Mw, acţionate cu turbine Francis, toate aflate la 104 m sub munte,
2 hidrocentrale mici de cite 5,5 MW mai sus de baraj, una la stânga lacului şi alta la dreapta şi citeva
mai jos de baraj cu cite 2 hidroagregate de cîte 7,5 MW fiecare şi care funcţionau în cascadă. Barajul
lacului de acumulare de la Vidraru, înalt de 165 m, fiind un baraj de rezistenţă cu cavităţi în interior,
era de o construcţie arhitectonică foarte frumoasă, fiind obiectiv de vizită pentru mulţi specialişti din
ţară şi din străinătate, dar şi pentru turişti.
Ca inginer la Serviciul Producţie, în afară de problemele de producţie, aveam şi sarcina de a
face controale periodice la cavităţile barajului, unde erau montate diferite aparate pentru măsurarea
dilataţiilor longitudinale si transversale şi la tunelele de aducţiune şi de golire, parcurgând mulţi
kilometri în adâncul munţilor. IH Curtea de Argeş reorganizindu-se, directorul Serviciului de
Productie a avansat la postul director tehnic, iar acesta, vrând să mă puna şef la Serviciul de Productie,
a primit răspuns de la Ministerul Energiei Electrice că nu se poate din cauză că nu sunt cetăţean
român, conform legii din 1968 care interzicea cetăţenilor străini să ocupe funcţii de conducere şi, de
aceea, am revenit, în 1971, la Intreprinderea de Autoturisme Piteşti, de această dată, la Secţia Prese,
unde am primit sarcina montării instalatiilor electrice la presele care erau furnizate din mai multe ţări,
şi anume :Germania de Est, Germania de Vest, Cehoslovacia, Franţa, Japonia, Romania şi diferite
maşini din Italia pentru confecţionarea matriţelor necesare pentru prese. Mi-aduc aminte că am
descoperit o greşeală de proiectare la montajul liniei preselor din Cehoslovacia, care erau pentru
bandajul roţilor pentru Dacia; i-am arătat-o şefului echipei cehoslovace, acesta a telefonat
proiectantului şi ne-a trimis desenul modificat. De altfel, fără a fi lipsit de modestie, cu cunoştinţele
căpătate anterior şi cu pregătirea solidă din facultate, reuşeam de fiecare dată s-o scot la liman. Eram
tare bucuros pentru orice problemă rezolvată, cât şi pentru faptul că eram apreciat corespunzător.
Pentru presele japoneze, împreună cu alţi colegi am fost propus să plec la specializare, dar, şi de
această dată am fost respins, tot din cauza cetăţeniei. Ori eu, care doream şi speram de atâţia ani să-mi
revăd familia, făcând multe şi stăruitoare demersuri în acest sens, nu puteam să trec la cetăţenia
română.
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Pentru a-mi împlini această dorinţă arzătoare, la 1 septembrie 1972, am părăsit frumoasa şi
ospitaliera Românie şi m-am stabilit în oraşul Skoplje din Yugoslavia, unde aveam un unchi din partea
tatălui meu, pentru a fi mai aproape de Grecia, cu speranţa că voi putea să-mi revăd părinţii, fraţii şi
sora, pe care nu-i mai văzusem din 1948, din timpul războiului civil din Grecia.
După notificarea diplomei de inginer electroenergetic din România, la 3 ianuarie 1973, m-am
angajat la Combinatul Metalurgic din Skoplje, la secţia de întreţinere a podurilor rulante. Aici erau o
mulţime de poduri rulante de provenienţă diversă: Anglia, Norvegia, Yugoslavia,etc. M-am apucat să
studiez desenele podurilor rulante, care erau pentru diferite greutăţi de ridicare în funcţie de procesul
tehnologic şi, încetul cu încetul, am intrat în problema podurilor rulante, până atunci necunoscute
pentru mine.
La una din secţiile combinatului, unde se depozita fierul vechi, la podurile rulante aveam
probleme, şi anume : sistemul de alimentare a pisicii era cu şine în formă de “V”, montate de-a lungul
podului, pe care aluneca un sistem de captatori a curentului care, mişcat de pisică, alimenta automatica
necesară pentru pornirea motoarelor. De multe ori, prin funcţionarea sistemului de mai sus se
produceau scurcircuite din cauză că un element din sistemul care aluneca pe o şină scăpa şi, facând
contact cu cealaltă, făcea scurtcircuit. De acea, la propunerea mea, s-a demontat sistemul vechi şi s-a
montat un nou sistem cu cabluri plate fixate pe cărucioare speciale care rulau pe o şină în formă de
dublu “T”, fiind fixată pe câţiva stâlpi montaţi de-a lungul podului rulant, iar un sistem cu braţ, fixat la
pisică, trăgea primul cărucior şi, apoi, trăgând tot sistemul de cărucioare, întindea cablurile sau le
aduna.
După cinci ani, în 1978, m-am transferat la firma care se ocupa de încălzirea cu apa caldă a
oraşului Skoplje, unde am fost angajat ca inginer principal, având în sarcină întreţinerea instalaţiilor
electrice de medie şi joasă tensiune ale tuturor centralelor (cinci unităţi ). In această perioadă centrala
mare se dezvolta cu încă 2 cazane de 60Gcal. ceea ce necesita amplificarea staţiei de 10/6 kV cu un
nou trafo de 10/6 kV şi mai multe celule de 6 kV, necesare pentru motoarele mari de 6 kV, pentru
pompe si ventilatoare. Ca de obicei, am studiat meticulos proiectul şi am depistat o mare greşeală la
celulele de 6 kv , pe care proiectantul a recunoscut-o şi , apoi, am remediat-o împreună. La punerea în
funcţiune a noului transformator, ghinion ! Acesta declanşa imediat. Având experienţa din România,
i-am spus şefului echipei care montau instalatiile să aerisească releul Bucholtz (era cu două flotoare,
unul pentru semnalizare şi celălalt pentru declanşare), dar, şi după aceasta, intrerupătorul cu ulei puţin
din celula trnsformatorului declanşa din nou. Am anuntat firma furnizoare de unde a venit un specialist
şi a constatat că transformatorul are defect in interior. Dupa aceasta, firma ne-a furnizat un trafo nou şi
totul a fost bine. După doi ani m-am angajat la firma de construcţii Mavrovo, la atelierul de
proiectare-secţia electrică, deoarece doream să mă exprim prin propriile mele proiecte.
Bineînţeles, problematica de proiectare era ceva nou pentru mine şi îmi doream de mult să o
stăpânesc. La început am pornit să aprofundez regulile, prescripţiile şi standardele tehnice din
domeniu, apoi, am început să particip la unele proiecte alături de colegi cu experienţă şi, după un timp
foarte scurt, am elaborat primele proiecte de unul singur, fireşte, la început unele mai simple şi, treptat,
am trecut la proiecte complicate, de anvergură. Am proiectat o întreagă gamă de instalaţii electrice
pentru: clădiri civile şi industriale, blocuri de locuit cu 12 etaje, fabrici şi ateliere de producţie, posturi
de transformare pentru cartiere de locuinţe, spitale, şcoli, cămine culturale, hoteluri, biserici şi
restaurante, etc. Am elaborat proiecte şi pentru comenzile primite din străinătate: un spital pe litoralul
de la Soci, Rusia, pentru recuperarea muncitorilor de la Combinatul din Norilsc, aflat în nordul
extrem, unde temperaturile ajungeau la -60 C0. De asemenea am participat impreună cu colegii la
proiectarea unui număr mare de hoteluri, restaurante şi magazine necesare pentru muncitorii
combinatului. De asemenea am proiectat trei clădiri de locuit pentru Libia şi am participat, apoi la
proiectarea câtorva şcoli tot pentru Libia.
Desigur, proiectele elaborate pentru exterior trebuiau să respecte prescripţiile şi standardizarea
tehnică din ţările respective, ceea ce presupunea o documentare tehnică corespunzătoare pentru a
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satisface cerinţele, uneori sofisticate, ale investitorului, impuse prin tema de proiectare. Dar şi
proiectele interne erau supuse, în prealabil, unei expertize tehnice efectuate de către verificatori de
proiecte atestaţi. Cu experienţa practică acumulată, am avut satisfacţia ca niciunul dintre proiectele
mele să nu aibă observaţii sau greşeli tehnice. La toate proiectele de mai sus am proiectat tot felul de
instalaţii diverse, şi anume: instalaţii de iluminat şi prize, instalaţii pentru ventilatoare puse pe
acoperiş, pentru ventilarea toaletelor la clădiri, instalaţii pentru radio şi televiziune, telefoane, ceasuri
electrice, instalaţii pentru chemarea sorei medicale la spitale, instalaţii de paratrăsnete, instalaţii de
interfoane la clădiri, instalaţii pentru liniile tehnologice din fabrici, etc.
Ca proiectant, pe măsura realizărilor, am urcat în ierarhie, mai întâi, ca proiectant grad 2 şi,
apoi, proiectant grad 1, iar, după câţva ani, am devenit şeful Secţiei electrice a Atelierului de
proiectare, cu toate responsabilitaţile ce derivau de aici.
Ajunsesem, astfel, la satisfacţia personală a împlinirii profesionale, ca inginer electroenergetic,
ceea ce pentru mine reprezenta o adevărată mândrie. În această binemeritată postură mi-am încheiat
întreaga mea activitate în anul 1999, când am ieşit la pensie.
Iar acum, aproape de încheiere, succint, câteva date personale: în 1973, în sfârşit, după 25 de ani
de izolare, am reuşit să-mi revăd părinţii, fratele şi sora, care au reuşit să vină la Skoplje! Vă închipuiţi
ce clipe de bucurie şi fericire am trăit atunci ! Peste un an , în 1974, m-am căsătorit, deci m-am stabilit
aici şi nu în Grecia, cum îmi doream.
Privind în urmă retrospectiv, pot spune, cu nedisimulată mândrie, că am fost, de-a lungul
anilor de meserie, într-o continuă competiţie cu mine însumi pentru rezolvarea unor diversităţi
şi multitudini de probleme specifice domeniului energiei electrice, competiţie în care am ieşit de
fiecare dată învingător.
Această reuşită o datorez, indubitabil, pregătirii mele ca inginer, în amfiteatrele şi laboratoarele
Facultăţii de Electrotehnică din Iaşi, facultate căreia îi voi purta mereu stima, respectul şi recunoştinţa
neţărmurită.
Iar, pentru că sărbatoarea Centenarului acestei facultăţi, prima din România de acest profil,
bate la uşă, aş dori să transmit, prin intermediul Buletinului SETIS, din toată inima întregului corp
profesoral şi tuturor studenţilor şi absolvenţilor acestei prestigioase facultăţi cele mai alese urări de
multe şi noi împliniri pe mai departe în misiunea responsabilă de a pregăti generaţiile viitoare de
specialişti în domeniul prioritar al energiei electrice.

LA MULŢI ANI, FACULTATEA DE ELECTROTEHNICĂ !
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REVEDERE ‘40
PROMOŢIA 1969 A FACULĂŢII DE ELECTROTEHNICĂ
Anii au trecut dar, mai întâi, să ne amintim cum am fost atunci:

……….
Dupǎ pregǎtiri care au demarat în luna ianuarie 2009, moment ce s-a dovedit a fi oarecum târziu ales,
în zilele de 5, 6 şi 7 iunie 2009, promoţia 1969 a Facultǎţii de Electrotehnicǎ a Universitǎţii Tehnice
« Gheorghe Asachi » a sǎrbǎtorit, fireşte la Iaşi, împlinirea a 40 de ani de la absolvire.
Revederea a decurs cu emoţii împǎrtǎşite, cu aşteptǎri curioase dar şi cu fireascǎ nerǎbdare,
conform tradiţiei, la Sala Paşilor Pierduţi, vineri 5 iunie 2009, la ora 13. Ne-am privit lung unii pe alţii,
încercând sǎ recunoaştem, în imaginea prezentǎ, « ceva » din noi, aşa cum eram acum 40 de ani.
Declicul de identificare s-a produs uneori spontan, mai uşor, alteori mai lent, dupǎ o derulare mai
mult sau mai puţin rapidǎ a amintirilor noastre, dar mereu cu o bucurie imensǎ, cu totul specialǎ.
Cursul festiv, programat pentru orele 14, a început cu o fireascǎ întâziere, deoarece momentul
revederii a fost întregit cu atâtea noutǎţi, care se cereau spuse imediat despre perioada derulatǎ de la
ultima întâlnire, care adesea depǎşea 20 de ani, acesta desfǎşurându-se în impresionanta Aulǎ a
Universitǎţii Tehnice « Ghe. Asachi », atât de încǎrcatǎ de istorie.
Festivitatea a început ca de obicei cu ascultarea imnului academic Gaudeamus Igitur, dupǎ
care am pǎstrat un moment de reculegere în amintirea profesorilor şi a colegilor care « au trecut la cele
veşnice ».
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Trǎirile noastre au fost parcǎ mai depline, fiind onorate prin prezenţa profesorilor noştri, cei
care au putut rǎspunde invitaţiei noastre, fiecare dintre dascǎlii prezenţi ai promoţiei rostind câteva
cuvinte de revedere, pline de emoţie dar şi încǎrcate de amintiri. Ne-au fǎcut sǎ revenim în urmǎ cu 40
de ani, topind timpul în aceastǎ Aulǎ, urmǎtorii : Prof. Dr. Ing. Ioan Bejan, Prof. Dr. Ing. Dumitru
Ivas, Prof. Dr. Ing. Petru Leonte şi Prof. Dr. Ing. Eugen Balaban.

Apoi a urmat tradiţionala ”strigare a catalogului” pentru cele 8 grupe ale promoţiei noastre, 3
grupe cu specializarea energeticǎ, şef de promoţie colegul Strulovici Bernard şi 5 grupe cu
specializarea electromecanicǎ, şef de promoţie colegul Stiru Dumitru.
Au luat cuvântul toţi colegii prezenţi. Am avut astfel ocazia sǎ aflǎm noutǎţi, atât despre cei
prezenţi cât şi despre cei absenţi, din ţarǎ sau din strǎinǎtate, constatând, cu profundǎ emoţie,
schimbarea de generaţie, de la informaţiile cu privire la copiii colegilor noştri, despre care se vorbea
pânǎ de curând, la « noutǎţile » despre cǎtre nepoţii lor, simţindu-ne astfel cu toţii ca într-o mare
familie, mai aproape parcǎ de zilele studenţiei noastre decât de acest prezent prin atitudine, deschidere
şi trǎire adevǎrata, deplinǎ…
Trebuie sǎ constatǎm bucuria şi împlinirea deosebitǎ cu care foştii colegi, veniţi acum din
Israel, au participat la revederea noastrǎ, în proporţie care depǎşeşte copios media, sugerând parcǎ
faptul cǎ nu distanţa conteazǎ în asemenea situaţii.

Pliantul promoţiei, tipǎrit cu aceastǎ ocazie prin bunǎvoinţa colegului Petricǎ Todoran, ne-a
permis sǎ ne amintim chiar şi ordinea în care intram, cu emoţii mari sau poate, uneori, bine temperate,
la examenele care acum înseamnǎ doar nostalgii, deşi atunci reprezentau trǎiri foarte intense…
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Seara festivǎ şi banchetul de revedere ne-au confirmat nouǎ înşine faptul cǎ, pentru o
asemenea împrejurare, sufletele noastre sunt încǎ tinere, deschise, curate şi prieteneşti, împlinite prin
bucuria revederii.
Ne-am bucurat de prezenţa profesorilor noştri, pentru a profita de posibilitatea de a le mulţumi
cu un pahar de vin în mânǎ, dar mai ales am retrǎit în ritmul muzicii şi al dansului, vremurile de acum
40 de ani, amintindu-ne întâmplǎri şi istorioare care ne-au amuzat atunci, iar acum ne-au emoţionat
profund în aceastǎ ambianţǎ specialǎ.

Melodiile studenţiei noastre ne-au chemat la dans, la a ciocni un pahar de vin dar şi la a
depǎna amintiri…
Trebuie sǎ constatǎm cǎ şi profesorii noştri s-au simţit bine în aceastǎ ambianţǎ.

A doua zi, sâmbǎtǎ 6 iunie 2009, organizatorii au propus colegilor momente inedite pentru
recunoaşterea şi regǎsirea oraşului studenţiei noastre. Prima activitate, care s-a dovedit un adevǎrat
eveniment, a însemnat întâlnirea cu un mai vechi absolvent al Facultǎţii de Electrotehnicǎ, Domnul
inginer Ioan Mitican, un entuziast şi pasionat cunoscǎtor şi iubitor al istoriei Iaşului, un adevǎrat
tezaur viu, prezent atât în librǎrii cât şi pe ecranele televizoarelor, care ne-a impresionat şi ne-a
captivat cu informaţii, adesea inedite, despre zona Piaţa Unirii-Bulevardul Alexandru Lǎpuşneanu. A
fost superb, astfel încât posibilitatea de a cumpǎra câteva cǎrţi publicate de vorbitor, referitoare la
oraşul studenţiei noastre, a fost apreciatǎ de toţi colegii, deşi nu toţi au reuşit sǎ-şi ofere o asemenea
amintire.
Iatǎ-ne acum oarecum pregǎtiţi pentru « turul Iaşului », activitatea care a urmat, ce s-a
desfǎşurat de la Cetǎţuia (cu o ineditǎ degustare în crama mǎnǎstirii), la Galata (admirând ambianţa
dar şi panorama oraşului), sau de la Motel Bucium (cu o scurtǎ pauzǎ de cafea ca sǎ ştim cǎ am trecut
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şi pe acolo) pânǎ la Restaurantul Vânǎtorul, locul unde s-a desfǎşurat apoi o « agapǎ colegialǎ »
prelungitǎ. Amintiri depǎnate pe grupuleţe, plimbǎri de recunoaştere prin Parcul Expoziţiei, voie bunǎ
şi regǎsirea de sine, noi “cei de atunci…”
La sugestia şi insistenţa colegilor noştri, l-am
invitat din nou pe Domnul Ioan Mitican, cǎtre searǎ,
pentru o prezentare ineditǎ a Dealului Copoului, atât de
prezent în studenţia noastrǎ, descris acum total altfel decât
puteam sǎ-l percepem atunci. A fost ca un minunat
spectacol de teatru, care ne-a regalat timp de peste 5 ore,
astfel încât parcǎ vedeam imagini din timpuri trecute.
Intre « spectatori » au fost acceptaţi firesc şi
trecǎtori, dornici ca şi noi, sǎ afle mai multe despre
Copou, despre duduiţele şi duducile care se plimbau cu
trǎsura în zilele de sǎrbǎtoare în aceastǎ zonǎ, despre Sala
Paşilor Pierduţi, despre obeliscul din Grǎdina Copou ca
prim monument al românilor, sau despre istoria Moldovei şi a României.
Ziua urmǎtoare a fost dedicatǎ vizitǎrii Facultǎţii de
Electrotehnicǎ (sediul nou), a noii Sǎli de festivitǎţi a
facultǎţii noastre, a unor amfiteatre şi a Laboratorului de
Tehnica Tensiunilor Inalte, unde Domnul Prof. Dr. Ing.
Marcel Istrate, Prodecanul facultǎţii, a facut câteva
demonstraţii cu experimente specifice, într-un laborator care
este reprezentativ pentru secţia de Energeticǎ a facultǎţii.
Tradiţionala pozǎ de grup a imortalizat pe
participanţi în faţa noului sediu al facultǎţii şi devine deja
document pentru viitoarea întâlnire, înfǎţişându-ne pe NOI,
cei de acum.

Apoi, la invitaţia colegului nostru Grecu Ioan, ne-am instalat apoi la VIPERS, am servit o
cafea, am depǎnat amintiri şi ne-am luat un “rǎmas bun”, cu dorinţa, unanim acceptatǎ, ca urmǎtoarea
revedere sǎ fie organizatǎ peste 5 ani.

LA REVEDERE DRAGI COLEGI, ne întâlnim în 2014... PE CURAND !
A consemnat pentru "istorie" …. prof. dr.ing. Eugen Hnatiuc
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PROMOŢIA 1984 A FACULTĂŢII DE ELECTROTEHNICĂ,
SECŢIA ENERGETICĂ
O parte din cei 113 studenţi ai promoţiei 1984 a secţiei de Energetică din Facultatea de
Electrotehnică, s-au întâlnit vineri şi sâmbătă, 2 şi 3 octombrie 2009, pentru a marca un sfert de veac
de la absolvire. Întâlnirea festivă cu profesorii facultăţii a avut loc la sediul acesteia, din Bd. Dimitrie
Mangeron 21-23. Printre studenţii de ieri se numără, în prezent, profesionişti respectaţi în numeroase
întreprinderi de profil, dar şi în cadrul unor iniţiative particulare care le-au aparţinut şi, nu în ultimul
rând, cadre didactice universitare.
“Aţi împlinit 25 de ani de la absolvirea facultăţii. Aceasta se întâmpla în secolul trecut, în
mileniul trecut. Anul absolvirii, 1984, reprezintă anul împlinirii a peste 30 de ani de învăţământ
electroenergetic la Iaşi, ale cărui rădăcini le aflăm încă în anul 1948, când a funcţionat o
specializare de “Centrale, transport şi distribuţie a energiei electrice”, anul 1960 marcând
înfiinţarea în cadrul facultăţii noastre a specializării de Electroenergetică”, a afirmat prof.

univ. dr. ing. Nicolae Gavrilaş, în deschiderea cursului festiv.
În vara anului 1984, de pe băncile facultăţii de Electrotehnică din Iaşi pornea să dea piept cu
viaţa o nouă promoţie de ingineri energeticieni. Cu câteva luni înainte, când încă primăvara era pe
drum, în amfiteatrul E2 al noului corp al facultăţii de Electrotehnică, dat în funcţiune de numai doi ani,
în 1982, avusese loc cursul festiv condus de decanul promoţie, domnul prof. univ. dr. ing. Alexandru
Poeată.

După alte câteva săptămâni, când natura se mai îmblânzise, ne-am reîntâlnit în staţiunea Durău,
la poalele Ceahlăului, să petrecem banchetul promoţiei Energetică 1984.
Din acel moment, anii s-au scurs, unii pe nesimţite, alţii marcând evenimente noi, memorabile
în viaţa fiecăruia dintre noi.
Amintirile pe care le-am păstrat sunt dovada certă a faptului că, împreună, am trăit momente
frumoase, iar faptul că ne-am revăzut periodic, şi în 1994 şi în 2004, marchează tăria liantului care nea unit.
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Anul acesta, în 2009, ne revedem iarăşi pentru a marca un sfert de veac de la absolvirea
facultăţii, împlinind astfel dorinţa celor mai entuziaşti dintre noi: revederea odată la 5 ani !
Ca urmare, începând cu luna iunie 2009, s-au desfăşurat acţiunile premergătoare lansării
invitaţiei:
Stimaţi dascăli şi iubiţi colegi,
În numele Promoţiei 1984 a Facultăţii de Electrotehnică, secţia Energetică, avem
bucuria să vă invităm la “Revederea după 25 ani”, ce va avea loc în zilele de 2-3
octombrie 2009, după următorul program:
Vineri, 2 octombrie 2009
ora
Cursul festiv – Sala de conferinţe a Facultăţii de
10:00 Electrotehnică
ora
Masa festivă – Sala Gourmet, Complex Onyx19:00 Bellaria
Sâmbătă, 3 octombrie 2009
ora
Turul Iaşiului, încheiat cu o degustare de vinuri
12:00 la mănăstirea Cetăţuia

Cursul festiv – vineri, 2 octombrie 2009
Întâmpinarea participanţilor a avut loc în holul Facultăţii de Electrotehnică, unde fiecare dintre
colegi a primit Broşura Promoţiei Energetică 1984, cu datele aduse la zi, Programul întâlnirii şi un
ecuson, care să ne ajute să ne recunoaştem. La toate acestea s-a adăugat o garoafă roşie, cu care am
intrat în sala de festivităţi.
Dintre dascălii care ne-au îndrumat paşii în cursul celor 5 ani de facultate, ne-au onorat astăzi cu
prezenţă lor: prof. univ. dr. ing. Nicolae Gavrilaş, prof. univ. dr. ing. Ioan Bejan, prof. univ. dr. ing.
Lorin Cantemir, prof. univ. dr. ing. Dumitru Ivas, prof. univ. dr. ing. Rodica Olah, prof. univ. dr. ing.
Virgil Alexandrescu, prof. univ. dr. ing. Gheorghe Cârţină, prof. univ. dr. ing. Mircea Dan Guşă şi
prof. univ. dr. ing. Florin Munteanu.
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Deschiderea cursului festiv a avut loc pe fundalul imnului academic “Gaudeamus”. Ne-am
amintit apoi cu respect şi recunoştinţă de marii noştri absenţi: prof. univ. dr. ing. Alexandru Poeată,
prof. univ. dr. ing. Laurian Preda, prof. univ. dr. ing. Paul Matei, conf. ing. Aurel Popovici, prof. univ.
dr. ing. Dumitru Horbaniuc, prof. univ. dr. ing. Valerian Macri, prof. univ. dr. ing. Camelia Androne,
prof. univ. dr. ing. Eugen Bârlădeanu, prof. univ. dr. ing. Mihai Oprişor, conf. dr. N. V. Turcu, conf.
ing. Emil Andrei, conf. ing. Emil Hanganu, şef lucrări ing. Vasile Ştirbu, şef lucrări ing. Grigore
Taşcă, şef lucrări ing. Nicolae Babei, şef lucrări ing. Petru Pogângeanu, care au trecut în Panteonul
umbrelor.
Ne-am amintit, de asemenea, cu drag şi pioşenie de foştii noştri colegi: Gheorghe Toma, Ioan
Trofinov, Fernando Rudy Melgar, Silvestru Ionel Laiu, Valerică Mocanu, Ionela Petcu (Acsinia), Ioan
Slabu, Alexandru Negulescu, Iosif Robu.
Domnul profesor Nicolae Gavrilaş a fost cel care a susţinut cursul festiv al revederii noastre. Au
urmat apoi scurte intervenţii ale celorlalţi profesori dragi, care ne-au împărtăşit gânduri despre trecut,
prezent şi viitor.
Strigarea catalogului s-a desfăşurat pe fundalul unor imagini din perioada studenţiei şi a
întâlnirilor anterioare, care au marcat cu amintiri plăcute intervenţiile colegilor noştri. Rând pe rând şiau prezentat raportul fiecare dintre noi:
Marian Balea din Canada; Erwin Georg Hietsch din Germania; Dumitru Crăciun din Arad; Doru
Paşcu din Bacău; Onelia Duţu (Roman), Zaharia Morari şi Alexandru Roman din Bistriţa; Bogdan
Bălu, Romulus Pleşca, Ştefan Ţibuliac şi Gheorghe Tocilă din Botoşani; Sergiu Căpraru, Radu Holom
şi Cornel Mănescu din Braşov; Ion Broască şi Ion Moflic din Bucureşti; Călin Viorel Sfinteş din
Buzău; Ion Crintea, Stelică Ianuş, Mosin Reşid şi Constantin Francisc Stan din Constanţa; Cristinel
Acsinia din Feteşti; Viorel Hulubină din Focşani; Costel Băţ din Galaţi; Dumitru Ciubotariu, Dorina
Dubovan (Ciubotariu), Mihai Gavrilaş, Adrian Nicolae, Daniela Preda (Popescu), Dumitru Rîştariu,
George Rotariu, Cristinel Ţărnă şi Viorel Varvara din Iaşi; Andrei Csoric din Mediaş; Gheorghe Mihai
şi Ion Mocanu din Oneşti; Gheorghe Albu din Piatra Neamţ; Mircea Arhire din Piteşti; Gheorghe
Ardeleanu din Ploieşti; Nicolae Mihu din Sebeş; Costel Constandin şi Ion Mate din Sibiu; Hristea
Haciu din Sighişoara; Vasile Dumitrache din Slobozia; Doina Irimia (Mirescu) şi Constantin Mirescu
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din Slatina; Marinela Chiriac (Mînicaru), Ştefan Groza, Dan Hladiuc şi Ion Mînicaru din Suceava;
Emilian Ardeleanu din Târgu Mureş; Vasile Aisăchioaie din Târgu Neamţ; Vasile Damian din Vaslui.

De asemenea, prin reprezentanţi, au participat şi Anisia Bălan (Sava) din Vaslui; Carmen Nela
Tudoran (Chiorean) din Timişoara şi Constantin Dârzan din Râmnicu Vâlcea.
Şirul rememorărilor s-a întrerupt aici, dar nu pentru mult timp, deoarece în seara aceleiaşi zile,
începând cu ora 19:00 ne-am reîntâlnit la Complexul Onyx – Bellaria, pentru masa festivă a întâlnirii
noastre.
Turul Iaşilor – sâmbătă, 3 octombrie 2009
O zi frumoasă de toamnă cu un soare promiţător şi încă fierbinte, dar de toamnă.
Întâlnirea colegilor a fost stabilită cu o zi înainte în faţa Gării Centrale din Iaşi, unde şi de unde
am sosit şi plecat de multe ori în anii studenţiei. Fiecare avea câte un bilet de tramvai (valabil o tură),
unul de autobuz (valabil dus-întors) şi unul pentru degustarea de la Mănăstirea Cetăţuia (valabil cât ne
vor ţine picioarele).
La locul întâlnirii, am verificat încă odată dacă toţi cei care au dorit să revadă Iaşii studenţiei
erau prezenţi. Între timp, în depoul de tramvaie al regiei de transport Iaşi, Cristi Ţărnă făcea ultimele
pregătiri pentru plecarea celor doua tramvaie de epocă. Cel mai « bătrân » era o replică a unui tramvai
ce a circulat în Iaşi în anul 1900, iar cel de-al doilea, era « mai tânăr », cam din perioada studenţiei
noastre. La ora 12 şi câteva minute, caravana a ajuns în staţie şi mai toţi colegii au dorit să circule cu
tramvaiul « bătrân ». A fost înghesuială mare, ca în vremea tinereţii noastre. Am trecut prin Piaţa
Unirii spre Tg. Cucu, unde am făcut rondul şi, sub privirile curioase ale ieşenilor, am urcat Dealul
Copoului, trecând pe lângă Casa Studenţilor, Biblioteca Universitară, statuia lui Mihai Eminescu, Casa
Universitarilor, corpurile A şi B ale Universităţii “Al. I. Cuza”, grădina Copou, parcul Expoziţiei, până
la rondul Agronomiei, locuri de care ne-am adus aminte, cu plăcere.
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După un popas la rond, prilej cu care am făcut câteva instantanee fotografice alături de
«bătrânul» tramvai, am urcat în cele două mijloace auto şi am coborât, de astă dată, Dealul Copoului,
până la Grădina Copou. Chiar dacă era toamnă, fiecare şi-a adus aminte de plimbările pe care le-am
făcut acum 25-30 de ani, de mireasma teilor şi de atmosfera de atunci. Teiul lui Eminescu a îmbătrânit
odată cu noi, dar aleile au rămas aceleaşi. Dorinţa colegilor a fost să parcurgem, în continuare, traseul
pe jos. La Universitate, am intrat în « Sala paşilor pierduţi » şi am admirat frescele lui Sabin Bălaşa.
Alene, am trecut pe la Râpa Galbenă, intrând pe vechea stradă Lăpuşneanu, spre Muzeul Unirii.
Aici, gazdele care ştiau de sosirea noastră, ne-au arătat partea cea mai de preţ a muzeului,
proaspăt renovat, şi mulţi dintre noi au rămas cu o impresie frumoasă.
Am trecut apoi prin Piaţa Unirii, unde gândul ne-a fost direcţionat spre diversele evenimente
istorice (mai vechi şi mai noi) petrecute în acest loc şi, în acelaşi timp, ni s-au adus la cunoştinţă unele
amănunte referitoare la edificiile ce domină acest spaţiu.

Am fi dorit să vizităm Teatrul Naţional « Vasile Alecsandri » şi catedrala Mitropoliei Moldovei
şi Bucovinei, dar ambele edificii sunt în renovare de mulţi ani. Fiind în zonă, am vizitat Palatul
Roznovanu, loc din care pentru o scurtă perioadă de timp (în cursul primului război mondial) au fost
conduse destinele României. Am zăbovit în fosta sală de bal şi în fosta sală a Consiliului de Coroană,
actualmente sala Consiliului local municipal.
După această scurtă vizită, în cursul căreia am făcut cunoştinţă şi cu o parte dintre vechii primari
ai urbei, ale căror portrete împodobesc pereţii sălii, am intrat în biserica mănăstirii Trei Ierarhi, o
adevărată operă de artă, unde am beneficiat de serviciile unui ghid local, bine informat. Păcat că
reparaţiile acestui edificiu, protejat UNESCO, durează de mult timp şi nu am putut sa ne bucurăm de
frumuseţea arhitecturii specifice acestui lăcaş. Să speram că la viitoarea revedere, o vom putem
contempla.
Ne-am îndreptat apoi paşii spre Palatul Culturii, pe care mulţi îl considerăm emblema Iaşilor şi
ne-am reamintit o serie de amănunte despre acesta, cu ajutorul ghidului nostru, deoarece şi această
clădire este proaspăt introdusă în acţiunea de reabilitare şi consolidare. Suntem curioşi când vor fi
terminate lucrările.
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În continuare, ne-am îndreptat înspre Mănăstirea Cetăţuia , unde am fost aşteptaţi de
muzeograful principal. Colegul nostru, Vasile Aisăchioaie, ne-a pregătit o surpriză gastronomică câteva sortimente de brânzeturi, pe care le produce la firma proprie din Târgu Neamţ.
Împreună cu Ion Mate, cei doi au renunţat la vizita programată şi au făcut pregătirile necesare
pentru degustare.

După ce s-a vizitat muzeul mănăstirii şi turnul clopotniţei, de unde s-a putut vedea splendoarea
Iaşilor, am fost invitaţi să trecem prin cramă, apoi am fost poftiţi, în Sala Gotică, la o degustare de
vinuri din podgoria proprie a mănăstirii.
După o jumătate de zi, în care am străbătut Iaşii de la nord la sud, toţi am ajuns obosiţi dar
mulţumiţi că am avut posibilitatea să zăbovim câteva ore, împreună.
Păcat că despărţirea a fost cam rapidă, seara s-a apropiat neiertător şi fiecare a dorit să se
pregătească pentru drumul de întoarcere acasă de a doua zi.
Aşa încât ne-am spus cu toţii:

La revedere, în 2014 !

A consemnat pentru "istorie" … prof.dr.ing. Mihai Gavrilaş
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NOI MEMBRI SETIS
ÎNSCRIŞI ÎN ANUL 2009
NUMELE şi PRENUMELE

ANUL
absolvirii
1986

135

Dromerschi (Gavril) Rodica

136

Gavril Victor

1984

137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149

Ionescu Luigi
Măniga Vasile
Nacu (Matei) Paula Iuliana
Bobuţanu (Cozmaniuc) Liliana
Luţă Nicoleta
Hurmuz Dinu
Dârvaru Emil
Ifrim (Habenciuc) Angela Elena
Cioată (Buţurcă) Carmen Violeta
Brânzilă Marius Ciprian
Condurache Gheorghe
Strobescu Constantin
Milici Laurenţiu Dan

1992
1991
1986
1992
1982
1985
1991
1987
2003
2001
1974
1974
1994

150

Milici (Rusu) Mariana Rodica

1994

SPECIALIZAREA
Electrotehnică
Acţionări automatizări
Electrotehnică
Acţionări automatizări
Electronică şi telecomunicaţii
Electronică şi telecomunicaţii
Automatizări şi calculatoare
Energetică
Automatizări şi calculatoare
Electronică şi telecomunicaţii
Electrotehnică
Automatizări şi calculatoare
Construcţii electrotehnice
Acţionări electrice
Electroenergetică
Electromecanică
Electrotehnică generală
Instrumentaţie
Electrotehnică generală
Instrumentaţie

DOMICILIUL
ACTUAL
Botoşani
Bucureşti
Botoşani
Botoşani
Botoşani
Botoşani
Botoşani
Botoşani
Botoşani
Iaşi
Paşcani
Iaşi
Iaşi
Iaşi
Suceava
Suceava

PREMIILE PROMOŢIEI
CONFORM HOTĂRÂRII CONSILIULUI DIRECTOR AL SETIS LA "CONCURSUL
PROMOŢIEI", CONCURS CE SE DESFĂŞOARĂ PE PARCURSUL ANILOR DE STUDII AI
UNEI PROMOŢII, ASOCIAŢIA, ÎN FUNCŢIE DE FONDURILE DE CARE DISPUNE, ACORDĂ
PREMII ÎN BANI PENTRU ABSOLVENŢII CU CEA MAI MARE MEDIE LA FINALIZAREA
STUDIILOR .
PENTRU PROMOŢIA ANULUI 2009 ACEST PREMIUI, S-A ACORDAT, CONFORM
DATELOR COMUNICATE DE CĂTRE DECANATUL FACULTĂŢII DE ELECTROTEHNICĂ,
URMĂTORILOR ABSOLVENŢI:
A.Studii universitare de lungă durat (5ani):
1.Băetu Andreea-Ecaterina, media 9.28, domeniul Inginerie electrică;
2.Nistor Alexandru, media 8.67, domeniul Inginerie energetică;
3.Năstruşnicu Cristina, media 9.11, domeniul Inginerie şi management;
4.Helgiu Anamaria, media 9.92, domeniul Ştiinţe inginereşti aplicate
B. Studii universitare de 4 ani:
1.Băetu C. Oana-Cristina, media 9.66, domeniul Inginerie electrică;
2.Cenuşă Mihai, media 9.40, domeniul Inginerie energetică;
3.Dragomir C. Alin, media 9.82, domeniul Inginerie economică;
4.Huştiuc M. Ion, media 9.76, domeniul Ştiinţe inginereşti aplicate

PREMIILE, CONSTÂND DIN SUMA DE 300 LEI ŞI DIPLOMA, AU FOST ÎNMÂNATE ÎN
TIMPUL FESTIVITĂŢII DE DESCHIDERE A ANULUI UNIVERSITAR 2009-2010, DIN
CADRUL FACULTĂŢII, ÎN ZIUA DE 01.10.2009.
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O aniversare luminoasă
INGINERUL VLAD VASILIU
Ing. Mihai Caba
După ce anul acesta, la 6 mai, au sărbătorit, cu importanţa şi fastul cuvenite unei prestigioase
aniversări, 110 ani de la intrarea în funcţiune a Uzinei de Lumină a oraşului Iaşi, moment de început a
energeticii instituţionalizate din întreaga Moldovă şi, apoi , la 20 iulie, Ziua Energeticianului, zi despre
care mass-media abia mai aminteşte câte ceva despre cei care sunt racordaţi cu trup şi suflet la “focul
continuu” al producerii, transportului, distribuţiei şi utilizării energiei electrice- forţa motrice a vieţii
economice şi sociale a oricărei societăţi- iată că, energeticienii ieşeni, şi nu numai ei, au marcat, cu
respectul cuvenit, un moment aniversar elocvent, atât prin dimensiune, cât şi prin semnificaţia lui
deosebită, şi anume: la 13 octombrie 2009 inginerul Vlad Vasiliu, director al I.R.E.Iaşi în
perioada 1963 – 1990, a implinit 80 de ani !

Desigur, această aniversare ar putea fi considerată, la prima vedere, un moment obişnuit în
cotidianul zilelor noastre, neavând nimic din senzaţionalul cu care sunt editate primele pagini ale
ziarelor sau primele informaţii ale buletinelor de ştiri de la radiouri sau televiziuni. La o lectură mai
atentă insă , cititorii vor putea fi avizaţi asupra semnificaţiei cu adevărat deosebite a aniversării în
speţă. Dar, să lăsăm mai bine să vorbească faptele consemnate succint: la 1 septembrie 1963,
inginerului Vlad Vasiliu, director al IRE Suceava, i se încredinţează misiunea, de mare răspundere şi
deloc facilă, de a conduce, în calitate de director, IRE Iaşi, recent înfiinţată ( 1 iulie 1961). Deşi
“zestrea” preluată de la vechea unitate ETACS Iaşi era precară, deşi situaţia electrificării în fosta
regiune Iaşi (actualele judeţe Iaşi şi Vaslui) era de-a dreptul catastrofală, cu doar 2 sate electrificate,
ing.Vlad Vasiliu, absolvent al Facultăţii de Electrotehnică Iaşi, promoţia 1952, a pornit hotărât la
treabă, iar aceasta era uriaşă. Se simţea atunci în zona Moldovei o “foame de energie” mai mare decât
foametea din 1946, ca urmare a secetei cumplite care a pârjolit aceste locuri şi aşa sărăcăcioase. Totul
se făcea “din mers”, fără răgaz şi fără un program de lucru limitat în timpul zilei sau nopţii,
înjghebându-se, din “entuziasmul general”, un colectiv capabil şi hotărât să nu precupeţească niciun
efort pentru îndeplinirea misiunii asumate de a propăşi energia electrică –atribut indubitabil de Progres
şi Civilizaţie- în toate locurile unde aceasta era dorită şi aşteptată cu mare nerăbdare. Pentru a se
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asigura energia necesară cerinţelor tot mai mari, s-au întocmit planuri de acţiuni imediate şi de
perspectivă, cu termene şi responsabilităţi precise. Rezultatele n-au întârziat să apară şi, asfel, în 1966,
la noua secţie a IRE, CET Iaşi, a intrat în funcţiune primul grup energetic de 25 MW, care, apoi, prin
amplificare, avea să asigure energia şi aburul tehnologic întregii zone industriale a Iaşului ce începea
să se contureze în apropiere. Pentru a-şi asigura necesarul de personal calificat, la stăruinţa directorului
către autorităţi, ia fiinţă, ca subunitate a IRE Iaşi, în 1965, Grupul Scolar Energetic Iaşi, unde s-au
format, de către inginerii întreprinderii şi chiar de însuşi directorul acesteia, generaţii deosebite de
tehnicieni proiectanţi şi energeticieni PRAM-işti şi reţelişti, ce se bucură şi în prezent de un bun
renume. Bătălia pentru energie se înteţea tot mai tare, angrenând, deopotrivă, forţe şi resurse umane şi
materiale. Graţie ei, în 1972, în judeţul Iaşi şi, doi ani mai târziu, în judeţul Vaslui, s-a încheiat cu
succes acţiunea de electrificare a tuturor localităţilor rurale în perimetrele lor construibile, deschizând
calea Luminii la sate.
Dar greul abia acum începea pentru IRE Iaşi, deoarece pe harta celor două judeţe apăreau,
mereu şi mereu, noi şi noi obiective economico-sociale: întreprinderi prelucrătoare, fabrici, uzine,
şcoli, grădiniţe, spitale şi dispensare, magazine, cămine culturale, blocuri de locuinţe, ferme
agricole,etc, care trebuiau să fie alimentate cu energie electrică la recepţia lor.
Tot din mers se asimilau noile tehnologii în instalaţiile electrice, se implementau noile
echipamente şi materiale , se înlocuiau izolatorii învechiţi cu izolatori nestrăpungibili, se înlocuiau
stâlpii de lemn deja putreziţi cu stâlpi de beton, se trecea de la tensiunea de 15 kV la cea de 20 kV
standardizată, se inlocuiau cablele electrice cu izolaţie în ulei cu cele cu izolaţie uscată, se renunţa
definitiv la tensiunea de 35 kV şi se extindea reţeaua de transport de 110 kV; toate acestea având
scopul de a se întări siguranţa de funcţionare a instalaţiilor electrice şi a se reduce semnificativ avariile
şi deranjamentele, cu efecte benefice asupra calităţii energiei furnizate tuturor categoriilor de
consumatori. Santierul de construcţii-montaj al IRE Iaşi abia putea face faţă avalanşei de proiecte de
alimentare cu energie electrică, întocmite de Atelierul propriu de proiectare şi care aveau un numitor
comun: timpul scurt.
În 1972, prin construirea LEA dc 220 kV Gutinaşi- FAI, Iaşul avea să fie conectat la Sistemul
Energetic Naţional de 220 kV, fapt notabil ce a permis dezafectarea vechii Uzine de Lumină şi a
asigurat întreaga zonă cu energia electrică necesară dezvoltării. In anul 1975, ca o urmare firească a
unor preocupări majore şi a rezultatelor meritorii obţinute de colectivul ei, condus cu abilitatea-i
recunoscută şi apreciată de ing.Vlad Vasiliu, IRE Iaşi a ocupat locul I pe ţară între unităţile similare şi
locul II pe ramura industrială din care făcea parte, iar de aici în continuare a ocupat mereu locuri
fruntaşe în ierarhia naţională de branşă.
În perioada anilor 1975-85 volumul instalaţiilor electrice de toate categoriile, gestionat de IRE
Iaşi, a crescut de mai multe zeci de ori, iar staţiile de transformare de 110 kV au ajuns la cifra
impresionantă de 38, cifre care exprimau laconic strădanii şi eforturi pe măsură.
În 1981, împreună cu Facultatea de Electrotehnică Iaşi, cu care colaborează mereu, IRE Iaşi
organizează şi găzduieşte primul Simpozion Naţional de Reţele Electrice, ce avea să devină în timp o
tribună a ştiinţei aplicate în domeniul energetic. Tot atunci, pentru a stârni şi în rândul lucrătorilor
preocupări pentru perfecţionarea pregătirii profesionale, cu sprijinul IRE, are loc la Iaşi prima ediţie a
Trofeului Energeticianului, concurs anual pe meseriile specifice, la care energeticienii ieşeni au avut
mereu ambiţia de a se situa în primele locuri.
Toate acestea redate succint, dar şi multe alte şi nenumărate fapte şi împliniri puse în slujba
Luminii, reliefează cu pregnanţă puterea şi abnegaţia unui colectiv puternic şi inimos de energeticieni ,
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care, sub conducerea neîntreruptă a inginerului Vlad Vasiliu, a reuşit să-şi onoreze cu fruntea sus
misiunea asumată şi blazonul luminos de “străjeri ai soarelui electric”.
Iar faptul că inginerul Vlad Vasiliu a reuşit să se menţină timp de aproape 27 de ani la
conducerea IRE Iaşi, până la pensionarea sa din 1990, fiind cel mai longeviv din România în această
funcţie importantă din sectorul energetic, rezistând presiunilor şi pretenţiilor celor 5-6 primi-secretari
care s-au perindat la conducerea politică a judeţului Iaşi , chiar şi în condiţiile vitrege ale unei
“etichete” pusă de regimul de atunci, de “fiu de popă”, dovedeşte cu suficienţă şi claritate calităţile
sale de a fi fost un conducător încercat şi un profesionist de excepţie. Formulele cele mai uzitate de
dumnealui în exercitarea actului de conducere au ajuns să fie proverbiale printre salariaţi: “ întocmai şi
la timp, ordine şi curăţenie !”, iar acum sunt intrate deja în legendă.
Societatea Absolvenţilor Facultăţii de Electrotehnică din Iaşi (SETIS), încă din anul 2002, l-a
înscris în rândul “Membrilor de onoare”.
Ca o recunoaştere a meritelor sale incontestabile, ce-i drept, tardivă, S.C.Electrica l-a inclus pe
ing. Vlad Vasiliu în rândul “oamenilor reţelelor electrice” înscrişi la loc de cinste în volumele “Pagini
din istoria energeticii româneşti”, editate în 2007.
Iată, aşadar, motivele, puternic argumentate de fapte, pentru care energeticienii ieşeni, la care
au aderat mulţi energeticieni încercaţi din ţară şi din întreaga Moldovă, au dorit să facă din momentul
aniversar al domnului inginer Vlad Vasiliu, depăşind cadrul individualului , o adevărată şi luminoasă
sărbătoare a energeticii, şi asta, cu atât mai mult, cu cât, nu demult timp în urmă, prin privatizări
nejustificate , de neînţeles, energia electrică a devenit o marfă ca oricare alta , dar aducătoare de profit
mare în detrimentul consumatorilor.

La festivitatea aniversară din 12 octombrie din Aula Universităţii Tehnice”Gh.Asachi”, corp A,
numeroşii invitaţi şi participanţi, în spiritul inconfundabilelor tradiţii ieşene şi a celor moştenite de la
“Uzina de Lumină”, au omagiat în persoana inginerului Vlad Vasiliu, deopotrivă, un OM al Cetăţii,
dar şi pe toţi acei care, prin truda lor de gând şi faptă, au slujit cu devotament şi dăruire Lumina
materială a vieţii tuturor, adăugându-i, de-a lungul timpului, noi carate de strălucire.
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Neobositul căutător al adevărului, publicistul inimos, riguros dar sentimental, în demersurile
sale privind amprenta energeticii asupra istoriei Iaşului, îl reprezintă mereu tânărul, deşi
absolvent al anului 1951

INGINERUL CONSTANTIN V. OSTAP
M-am născut la 25 noiembrie 1925 în comuna Coţova, judeţul Soroca.
Al treilea copil al preotului Vasile Ostap şi al presviterei Antonina (născută
Costin ).
Între 1932-1936 am urmat patru clase primare în satul natal, unde am
avut o învăţătoare excepţională, Nina Suveică. Deoarece fratele meu, Boris
(coleg cu Radu Beligan ), urma cursurile liceale la Liceul Internat "Costache
Negruzzi" din Iaşi, în vara anului 1936 am dat examen de admitere pentru
clasa I (actuala clasă a V-a) la acest prestigios liceu, unde am urmat cursurile
claselor I-VII . Era atunci director profesorul Th. A. Bădărău, adulat de
multe promoţii pentru tactul său pedagogic şi pentru ataşamentul faţă de
liceul-model, ctitorit de Spiru Haret, inspector general al şcolilor la sfîrşit de
secol XIX. Aici erau aduşi elevi din întreaga ţară şi fii ai românilor de peste
hotare, toţi elevii fiind interni asigurîndu-li-se burse. Liceul şi-a deschis
porţile în ziua de 3 octombrie 1895. "În gîndul creatorilor acestei şcoli şi organizatorilor ei din
primii ani, era ca aici să crească o elită culturală.." ,a spus directorul Bădărău la întîlnirea de 25 de
ani după absolvire a promoţiei 1900. Tot el a mai spus :
"Nici o naţiune din lume nu s-a condus, nici nu se va conduce de gloate, ci de elite .Şi nu mii şi
zeci de mii de bacalaureaţi, cari înspăimîntă lumea prin ignoranţa şi anarhia puţinelor lor cunoştinţe
vor salva prestigiul neamului şi vor pune rînduială în treburile ţării,ci cîteva sute de energii
româneşti, pe care să le cheme, să le aleagă şi să le formeze cîteva şcoli model în centre universitare.
Şi stăruim a crede că nu e loc mai potrivit, nu este încă atmosferă mai prielnică şi o înzestrare mai
chibzuit întocmită pentru un nou liceu model, ca Liceul Internat din Iaşi" .
Aici s-a născut şi dezvoltat acel "spirit internatist" de care vorbea prof.univ. dr. Nicolae I.Popa
(promoţia 1915) în articolul Îndărăt spre oraşul amintirilor (ÎNSEMNĂRI IEŞENE,15 mai 1936 ).
Fac această introducere, deoarece, cred, acel "spirit internatist" m-a călăuzit, ca de altfel pe
cei din multele promoţii dinainte de 1944, în viaţă şi am păstrat, ca toţi "intrenatiştii" , o dragoste şi
un imens respect acestui liceu. Aici au absolvit şi cele două fiice ale mele. Şi am avut satisfactia de a
contribui, împreună cu una dintre ele, la realizarea monografiei LICEUL INTERNAT
"COSTACHE NEGRUZZI" Iaşi- CENTENAR 1895 – 1995 şi de a participa, în octombrie 1995, la
sărbătorirea centenarului liceului nostru.
Au venit, însă, vremurile dramatice din 28 iunie 1940, cînd , fiind în vacanţa de vară în satul
Cosăuţi, pe malul Nistrului, am trăit zilele crîncene a ocupării samavolnice a Basarabiei de către
sovietici. Am stat, deci, sub ocupaţie sovietică, în perioada 1940 - 1941, cînd am fost elev la Liceul
Moldovenesc din Soroca. În perioada 1941 – 1942 am urmat cursurile clasei a V-a la Liceul TehnicAgricol din Soroca, pentru ca să revin la Iaşi, unde am urmat cursurile claselor VI -VII la " liceul
nostru ". În aprilie 1944, am plecat cu părinţii şi fraţii în refugiu la Tirgu-Jiu, unde am absolvit clasa a
VIII-a (actuala clasă a XII-a) la Liceul "Tudor Vladimirescu", avîndu-l acolo , ca profesor de
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Română, pe distinsul profesor Constantin Pîrvulescu, un mare suflet de român, căruia îi păstrez o
neştearsă amintire …
Am revenit la Iaşi în toamnna anului 1945, într-un Iaşi distrus de război, unde am devenit
student în anul I la Facultatea de Fizico-Chimice a Universităii ieşene. Am urmat doi ani aceste
cursuri (1945 – 1947), avînd aici, la Fizică, un profesor excepţional, viitorul Academician Ştefan
Procopiu. Eram, pur şi simplu, îndrăgostit de cursul său, pentru care editase cele două volume
MAGNETISM ŞI ELECTRICITATE.
În toamna anului 1947, am dat admiterea la Institutul Politehnic Iaşi – Facultatea de
Electrotehnică, cursuri de 4 ani, pe care le-am absolvit în anul 1951. În ultimul an, am fost cadru
didactic (preparator) la catedra de Matematică a Facultătii muncitoreşti de 2 ani.
În toamna anului 1951, desfiinţîndu-se acea Facultate, am fost angajat ca "referent tehnic" la
Secţiunea de Gospodărie Comunală şi Industrie Locală a Sfatului Popular Regional Iaşi, din 1952
deţinînd aici funcţia de inginer şef al Secţiunii de Gospodărie Comunală, care avea în subordine
uzinele electrice din oraşele judeţelor Iaşi şi Vaslui. Exista, atunci, o singură uzină rurală, cea de la
Codăieşti - Vaslui. Am avut satisfacţia să particip la electrificarea primului sat din judeţul Iaşi –
Holboca (1952), racordat la reţeaua de 6 kV a oraşului Iaşi printr-o LEA 6 kV Iaşi – Holboca. Din
acest record am proiectat şi realizat electrificarea ariei de treer Holboca, precum şi electrificarea
satelor apropiate Rusienii Noi, Rusienii vechi şi Orzeni, într-o soluţe originală (sistem monofazat
6000/2x380/220 volţi). Transformatoarele monofazate au fost proiectate de prietenul meu - viitorul
profesor universitar inginer Victor Saviuc. Aceste transformatoare monofazate au fost realizate în
atelierul ETACS Iaşi de către maistrul electrician Vasile Georgescu. Electrificarea satelor amintite a
fost realizată cu munca voluntară a studenţilor Facultăţii de Electrotehnică Iaşi, sub îndrumarea
profesorului Simion Oprişor, profesorul nostru de Centrale electrice .

Conştient fiind că a rămîne într-o funcţie administrativă ar duce la descalificarea mea
profesională , am cerut în 1953, transferul la ETACS, unde am activat pînă la pensionarea
din 1986. Am preluat aici, ca energetician , sectorul "Electrificări rurale" - proiectare,
execuţie, exploatare – şi am avut satisfacţia să realizez - cu posibilităţile de atunci electrificarea a cîtorva sate cu micile grupuri electrogene de 25 - 50 CP din judeţele Iaşi şi
Vaslui. A fost perioada romantică a inginerului Constantin Ostap.
Am avut satisfacţia să asist, în ziua de 27 decembrie 1957, la racordarea oraşului Iaşi la
Sistemul Energetic Naţional, prin darea în exploatare a liniei 110 kV Roman-Iaşi, eveniment care
consemna o nouă etapă a energeticii ieşene.
În 1959,din iniţiativa inginerului şef al ETACS Iaşi,Petru Nazarenco, s-a organizat
sărbătorirea a 6o de ani de la darea în exploatare a "Uzinei de lumină". În acest scop, mi s-a
încredinţat sarcina de a scrie monografia uzinei electrice şi a tramvaiului electric din Iaşi. A fost
primul meu contact cu Arhivele Satului din Iaşi (pe atunci acestea având sediul în incinta bisericii
Golia). Directorul acestei instituţii, profesorul Gheorghe Ungureanu, mi-a fost îndrumătorul în
cercetarea documentelor de epocă referitoare la uzina electrică a Iaşului. Bun pedagog, a reuşit să-mi
insufle pasiunea pentru cercetarea documentelor referitoare la istoria Iaşului, pasiune care s-a păstrat
în anii ce au urmat până în prezent. Am întocmit, deci, manuscrisul monografiei uzinei electrice şi a
tramvaielor din Iaşi, crezînd atunci, că aş fi primul "istoriograf" al Uzinei de lumină. Mult mai tîrziu
am luat cunoştinţă de lucrarea profesorului Constantin Bedreag (1883- 1963), intitulată Centrala de
iluminat a oraşului Iaşi, publicată în revista VASILE ADAMACHI (An.VII, 1 februarie 1916),
lucrare ce poate fi considerată prima monografie a uzinei ieşene.
În iulie 1961 uzina electrică a trecut la Ministerul Minelor şi Energiei Electrice, conform HCM
nr.443/19.o7.1961). Am optat atunci pentru această nouă INTREPRINDERE REGIONALĂ DE
ELECTRICITATE IAŞI (I.R.E.I.). Începea o nouă etapă a carierei mele de inginer energetician, de
care îmi amintesc cu plăcere.
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Mi s-a încredinţat postul de şef al Serviciului Tehnic, care includea atunci şi Serviciul de
Investiţii. La conducerea IRE Iaşi fuseseră numiţi inginerii Preda Laurian (director) şi Dumitru
Balaurescu (inginer şef) - amândoi trecuţi în lumea umbrelor...
Se preluase în exploatare parţială linia de 110 kV Roman - Iaşi. Nu eram pregătiţi noi, "cei
dela Primărie", pentru noua activitate. Inginerul Balaurescu a organizat atunci o revizie a acestei
linii, cu întîlnirea pe dealurile de la Sineşti a echipei condusă de subsemnatul şi de inginerul
Constantin Apostol cu "liniorii" de la IRE Bacău, echipă condusă de prietenul meu, inginerul
Gheorghe Şchiopu. Colegii noştri băcăoani ne-au dat atunci prima "lecţie" de exploatare a unei linii
de 11o kV.
Am primit, din partea Ministerului, utilaje adecvate unei exploatări moderne a instalaţiilor
prelate de la Primărie şi fonduri pentru realizarea noilor instalaţii necesare asigurării consumului de
energie electrică urbană, în continuă ceştere şi electrificării rurale a judeţelor Iaşi şi Vaslui, prin linii
de 11o, 35 şi 15 kV. Am trăit zilele realizării CET Iaşi (1965), a staţiilor de transformare 110/35/15
kV IASI II şi 35/6 kV IASI III (Antibiotice), racordarea la SEN a oraşelor Vaslui, Bîrlad, Huşi,
Paşcani etc.
Era resimţită lipsa unui personal de exploatare adecvat noii etape. Îmi amintesc, cu
melancolie, de "şcoala de electricieni rurali" la care am fost "profesori" şi-mi erau dragi acei tineri
ţărani trimişi de primării să înveţe noua meserie, cu cele 4-6 clase primare ale lor, dar dintre ei au
devenit, peste ani, chiar şefi de staţii 110 şi 35 kV, precum Bunduc şi Mărguţă ...
Profesor am fost, pe atunci, la Liceul Energetic şi dragi mi-au fost cei care, apoi, mi-au devenit
colegi la Atelierul de Proiectare al IRE Iaşi, unde am activat mulţi ani înainte de pensionare. Una
dintre satisfacţiile "de suflet" l-a constituit proiectarea de către subsemnatul, "fără arginţi", a
electrificării satului Gura Bîdiliţei – Paşcani, unde este mormîntul tatălui meu...
De acele vremuri se leagă activitatea mea de publicist şi istoriograf al energeticii ieşene.
Deoarece, dacă nu pot menţiona o contribuţie notabilă în lucrări de specialitate, cred că vor rămîne
lucrările de publicistică avînd ca subiect "soarele electric" din Iaşi. Îmi amintesc, asfel, de primul
articol publicat în revista CRONICA (24 mai 1974), intitulat IAŞUL ŞI LUMINA ELECTRICĂ, de
cel din 1979, intitulat DIN ISTORICUL ILUMINATULUI LA IAŞI sau de cel din 1984, intitulat
IAŞI, TIMIŞOARA ŞI...CURENTUL ELECTRIC. Împreună cu prietenul ing. Mihai Caba, am
piblicat în ENERGERICA nr. 6/1985 articolul DIN ISTORICUL ENERGETICII IEŞENE .
Vorbind despre pasiunea cercetării arhivistice, notez aici contribuţii …nostime la istoricul
energeticii ieşene, cum ar fi articolul din 6 aprilie 1986 intitulat : "HIDROCENTRALA " DE LA
COPOU, scris împreună cu prietenul ing. Nicolae Peiu, autorul primei monografii a alimentării cu apă
a oraşului Iaşi. Oricît de curios ar fi acest tilu, el se bazează pe documente certe, găsite în arhiva
aducţiunii de apă Timişeşt – Iaşi (1907 – 1911). Era vorba despre Projectul pentru alimentarea zonei
superioare din 1908, zonă în care presiunea apei adusă prin conducta Timişeşti - Iaşi era insuficientă
pentru distribuţia apei în zona dincolo de grădina Copou . Deci, înaintaşii noştri au găsit soluţia :
realizarea pe acea conductă, la "rezervoul intermediar", a unei mici hidrocentrale de 17 kW, energia
obţinută fiind utilizată pentru pomparea apei la cote superioare. Nostimada constă în aceea că acel
mic grup electrogen se păstrează şi acum în laboratorul de Hidrotehnică a Polihnicii ieşene !
Plăcîndu-mi literatura, am ...îmbinat în publicistica subsemnatului, tehnica cu literatura, subiect
tratat prima dată în articolul din 26 aprilie 1987, intitulat chiar TEHNICĂ ŞI ...LITERATURĂ.
Începeam prin descoperirea, în presa vremii, a primei poezii...satirice în care se vorbea despre
prima uzină electrică din Iaşi, cea din 1896, a Teatrului Naţional, de la care a fost alimentată prima
instalaţie de iluminat public electric din Iaşi, vestind încetarea dominaţiei iluminatului cu petrol
(datînd din 1856). Am continuat cu articolul din 15 aprilie 1988, intitulat LUMINILE
TĂTĂRAŞULUI în care era vorba despre volumul de versuri în limba franceză a lui Albert Patrognet,
intitulat LES BEAUTES DE IASSY (1928 ), incluzînd poezia « Les lampes de Tatarash » .
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Tot cu prietenul Mihai Caba, am scris articolul UZINA DE LUMINĂ (21 mai 1989), cu
referire, fireşte, la prima uzină electrică comunală, cea din 1899, "botezată" de înaintaşii noştri cu
acea frumoasă metaforă - Uzina de lumină.
Ajung, astfel, la prima monografie tipărită a energeticii ieşene postbelică. În octombrie 1979,
conducerea IRE Iaşi a organizat sărbătorirea a 80 de ani a acestei prime uzine comunale. Atunci a
fost întocmită monografia intitulată UZINA DE LUMINĂ, la realizarea căreia am contribuit.
Trecînd peste ani, notez contribuţia la realizarea monografiei festive din 1999, la centenarul
instituţiei respective. Era intitulată UZINA DE LUMINĂ 1899- 1999 .
Pentru prima dată (fenomen, bănuiesc, unic în domeniul monografiilor
...tehnice) acea monografie includea
un capitol (16) intitulat
ELECTRICITATE ŞI LITERATURĂ, în care am valorificat
documentaţia strînsă între 1957- 1999 privind implicarea electrticităţii
în beletristică .. Aici am amintit de articolul regretatului academician
Constantin Ciopraga (1916 – 2009), intitulat PRECURSORII. Distinsul
prieten al electricienilor ieşeni, pe baza documentelor pe care i le-am
semnalat, vorbea acolo despre implicarea oamenilor de cultură ieşeni
(Vasile Pogor, Leon Negruzzi, Nicolae Gane) în acţiunea de introducere
a electricităţii în Iaşul sfîrşitului de secol XIX. O atenţie deosebită o
acorda personalităţii primului director al Uzxinei de lumină, inginerul
Laurenţiu Teodoranu ( 1870-1943 ). Era unchiul scriitorului Ionel
Teodoreanu, cel care l-a evocat, prin personajul Herr Direktor, în
romanul LA MEDELENI. Scrie Constantin Ciopraga:
«...Două capitole din La Medeleni , Herr Direktor şi Mediul moldovenesc sunt dominate
de prezenţa dinamicului personaj care era Laurenţiu Teodoreanu (…) Construit după prototipul
real, energicul Herr Direktor din romanul lui Ionel teodoreanu e primul personaj inginer din
literature română ( s.n.) Graţie cuivîntului scris,el va supravieţui nelimitat omului care a fost
Laurenţiu Teodoreanu »
Îmi asumam, cîndva, meritul "descoperirii" primului document din România referitor la o
lampă electrică în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Era vorba despre acel "soare electric"
menţionat în numărul din 26 ianuarie 1873 al CURIERULUI DE IAŞI, care luminase un patinuar al
Clubului patinatorilor din Iaşi. Iată însă că harnicul istoriograf al Iaşului, inginerul Ion Mitican, a
descoperit un alt document, datînd din iulie 1868, pomenind tot de un "soare electric" prezentat
ieşenilor în acea reprezentaţie FONTANA ARTIFICIOASĂ ce a avut loc duminică, 14 iulie 1868
"în grădina caselor Sturza de la Copou" (actualul Spital Militar ). Informaţia prietenului nostru a fost
utilizată în volumul "VECHIMEA SOARELUI ELECTRIC – 140 de ani de la începuturile
utilizării energiei electrice la Iaşi" apărut în mai 2008 la Editura SETIS, autori fiind Ion Mitican,
Constantin Ostap şi Mihai Caba .
Am dorit să reamintesc prin aceasta de colaborarea frumoasă între Universiutatea Tehnică
Gheorghe Asachi din Iaşi şi energeticienii de la "Uzina de lumină" şi din alte instituţii, cum ar fi de
exemplu Regionala CFR Iaşi.
Mai amintesc despre implicaţiile electricităţii în literatura ieşeană în cadrul cercului literar
constituit la fosta IRE Iaşi, din care a făcut parte regretatul nostru coleg din Bucium, Stefan Cînpeanu.
El este autorul sprinţarelor versuri ( reproduse şi în volumul menţionat mai sus):
ELECTRICA- I DE GENUL FEMININ
Electrica-i de genul feminin,
Energică şi cam misterioasă...
Trăieşti o viată-ntreagă cu ea-n casă
Şi doar ajungi să o cunoşti puţin .
...............................................
Îţi cere să fii chibzuit şi fin.
Îţi cere să te porţi şi cu mănuşi,
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Că e zeci de mii de spiriduşi
Ce te prefac în stele şi...amin !
...................................................
Stăpînă-i pe al omului destin,
Că, fără dînsa, traiul n-ar fi trai
Şi-n faţa ei ne închinăm...Ce mai :
Electrica-i de genul feminin !
X
X

X

Am amintit despre activitatea mea profesională ca proiectant. Cred că este domeniul în care
am avut oarecare realizări şi satisfacţii. Ca anecdotă, am amintit de primul meu proiect – electrificarea
unei arii de treer , în 1952. Pe atunci nu prea eram conştient de necesitatea obţinerii avizelor de la
diverse instituţii şi am avut oarecare necazuri deoarece omisesem să cer avizul organelor de
pompieri, care stabileau distanţa reglementară faţa de primele clădiri ale satului respectiv.
Intervenţia profesorului Simion Oprişor m-a scutit atunci de o amendă consistentă…
A doua amintire este legată de asa zisul meu proiect din 1952 privind extinderea reţelei
electrice din oraşul Paşcani. Electrificarea oraşului, locuit în majoiritate de lucrători de la atelierele
CFR din localitate, s-a făcut oarecun haotic, extinzîndu-se, fără studii prealabile , reţeaua electrică
din cartierul gării, alimentată din uzina electrică a atelierelor (curent coninuu 220 V), în zona de sus a
oraşului, unde căderea de tensiune era mare. Atunci am proiectat un aşa zis punct de alimentare în
acea zonă, alimentat printr-un feeder, proiect - din fericire ! - nicicînd realizat...
Peste ani, cînd lucram la IRE, la atelierul de proiectări, am proiectat staţia de transformare
110/15 kV a Fabricii de zahăr din Paşcani şi alte obiective. Aceasta după racordarea oraşului Paşcani
la SEN, prin prima linie de 110 kV Roman – Paşcani.
Dintre proiectele realizate de mine în oraşul Iaşi, cel mai complex a fost staţia de transformare
METALURGIE (Baza 3) 110/6 kV, cînd, pentru prima dată, s-au prevăzut celule de MT speciale,
adecvate alimentării cu energie electrică a acelui important obiectiv industrial. Şi acum, în anii
senectuţii, simt un fior de satisfacţie cînd trec pe lîngă acele instalaţii proiectate de mine în
îndepărtata-mi tinereţe...
Sînt conştient că am fost ceea ce se chiamă un inginer obişnuit, fără realizări profesionale
spectaculoase. Am fost însă legat sufleteşte de intreprinderea ieşeană în care am activat, a cărei
istorie – legată implicit de istoria fostei capitale a Moldovei – am cercetat-o şi am consemnat-o în
diversele mele scrieri de publicist.
Astfel în primul volum de beletristică, cel din 1996, intitulat CU IAŞII MÎNĂ-N
MÎNĂ...(finalul poeziei lui Minulescu Retrospectivă sentimentală ), în capitolul XI TEHNICĂ ŞI
UMANISM , am inclus povestirea Iaşul şi electricitatea, prima mărturisire de dragoste pentru meseria
pe care mi-a hărăzit-o destinul. Reproduceam acolo, la început, cuvintele unui savant ieşean, adresate,
în anul 1986, energeticienilor ieşeni, la împlinirea a 25 de ani de la înfiinţarea IRE Iaşi :
«Iaşul a obţinut, printr-un concurs de împrejurări istorice, proprietatea de flacără care se
alimentează şi arde pe seama unor aporturi de substanţă venită de pe teritorii întinse şi care
transformă în spirit şi operă umană bogăţii mute şi rezerve profund aspirate... ».
Drept motto, reproduceam un fragment din Romanţa gramofonului a lui Topîrceanu :
« Eu sunt un genial amestrec
De Poezie
Şi de Proză... ».
"Marşam" pe ideea că electricitatea include un fior poetic, care a inspirat scriitorilor şi
poeţilor ieşeni remarcabile producţii literare, începînd cu versurile satirice din 1896 în care găsim
următoarele metafore referitoare la uzina electrică şi la stîlpii metalici ornamentali ai primei instalaţii
de iluminat public electric ( în grădina Teatrului Naţional, 1 decembrie 1896 ) :
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Obscuri, nanţi şi gîrbovi stau stîlpii de fontă ,
Motorul electric e fără mişcare,
Doar luna aprinde, cînd bolta-I senină,
Electrice globuri, rotunde fanare…
Reproduceam versurile lui Mihail Sevastos, incluse în volumul AMINTIRI DE LA VIAŢA
ROMÂNEASCĂ, intitulate chiar UZINA DE ELECTRICITATE. Erau versuri glumeţe, referitoare la
etapa cînd uzina electrică a Iaşului, sub conducerea directorului C. Toma ajunsese o jalnică epavă (în
perioada 1916- 1924 ), şi cînd
« ...Îşi expunea din cer Hecate
Serviciul ei de ecleraj... »
Întunericul era benefic acţiunilor galante cu neveste neglijate de soţii ce întîrziau la cluburi.
Refacerea uzinei (opera directorului Mircea Volanschi) din perioada 1924 – 1930 punea capăt
« ...Poeziei nopţii calme / Cînd tineri trec pe la uluci/ Cînd liliecii bat din palme /Cînd sună rîsuri de
duduci.. », transformînd-o în Sodoma, rimă necesară pentru final ("...De-aceea – să nu plece
Toma ! ").
Este, pobabil, cazul să vorbesc, în încheierea acestor amintiri, despre alte preocupări
beletristice ale subsemnatului după pensionare.
În afara monografiilor amintite referitoare la uzina electrică, am contribuit la realizarea
lucrării Monografiei transportului public de călători din municipiul Iaşi 1898- 1998 (1998 ), a
ediţiei revăzută şi completată din anul 2008.
Împreună cu prietenul Ion Mitican, am întocmit, în anul 2002, monografia
Primăria
municipiului Iaşi. Cu acelaşi prieten am realizat volumele 2 şi 3 « CU IAŞII MÎNĂ-N MÎNĂ »
(1997, 1999 ). Tot împreună am editat şi IASII –ÎNTRE LEGENDĂ ŞI ADEVĂR din anul 2000.
Sub propria semnătură au apărut volumele: CRONICA DE LA IAŞI (2003 ), şi IAŞUL NU
NEAPARAT SENTIMENTAL…( 2003 ).
O noua şi fructuoasă colaborare am avut-o cu prietenul Ionel Maftei, realizînd în anii 2005,
2006 şi 2008 cele trei volume intitulate TRĂITORI SAU TRECĂTORI PRIN TÎRGU’ IEŞULUI.
În sfîrşit, sub propria-mi semnătură, am tipărit în anul 2008 volumul POVESTIRI DESPRE
IAŞI ŞI DESPRE IEŞENI ce cuprinde capitolul VI , intitulat ELECTRICITATE…TRAMVAI…
APĂ…, denotînd că… « On revienne toujours... ». Subtitlul de început spune totul despre gîndurile
unui vechi electrician ieşean : ...ŞI ELECTRICITATEA FACE PARTE DIN ISTORIA IAŞULUI
şi începe cu mărturisirea :
« Titlul acesta necesită o pralabilă explicaţie. Sînt inginer energetician, promoţia 1951 a
Institutului Politehnic Iaşi (1947 – 1951)... » Şi regăsesc fraza lămuritoare, explicativă a
preocupărilor mele de ..."trecutolog" al Iaşului :
« ...Am cunoscut, deci, acele activităţi comunale, care, paradoxal, uneori nu erau lipsite de
poezie... ». …Şi le-am comentat în publicaţiile ce poartă semnătura mea, ca un omagiu adus
înaintaşilor şi colegilor alături de care am petrecut cei mai frumoşi ani din cariera mea .
Închei prin a-mi exprima recunoştinţa pentru cinstea ce mi se face de către Societatea
Absolvenţilor Facultăţii de Electrotehnică din Iaşi (SETIS) în a-mi publica aici, în revista Buletinul
SETIS notele de faţă.
Transmit urarea de noi realizări întru promovarea unor materiale care consemnează contribuţia
pe diverse planuri a "slujitorilor soarelui electric" .
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INGINERUL GHEORGHE AVRAM
Fondator, acţionar principal şi administrator unic la SC DAS SRL.

Data si locul naşterii :
14 iunie 1954 Comuna Valcanesti, judetul Prahova.
Nationalitatea :Română
Stare civilă : Căsătorit; Soţie : Angelica ; Copii : Irina (1979), Tudor
(1982) ; Catălin (1987) şi Raluca-Ioana (1998).
Studii :
- 1969-1973 : Liceul Plopeni, jud. Prahova;
- 1974-1979 : Universitatea Tehnică Iaşi – Facultatea de Electrotehnică , Secţia Electroenergetică
Experienţa profesională:
o Inginer I.P.T. Câmpina, între 08.1979 – 10.1979
o Inginer C.U.G. Iaşi între 10.1979 – 11.1984
o Şef atelier C.U.G.IAŞI (SC FORTUS SA) între 11.1984 – 06.1991
o Şef secţie SC FORTUS SA între 06.1991 – 01.1994
o Director General SC DAS SRL 01.1994.
Certificări :
- Instalator autorizat ANRE grad I D – eliberat de Autoritatea Naţională de Reglementare a
Gazelor Naturale;
- Electrician autorizat grad III – eliberat de Autoritatea Naţionala de Reglementare a Energiei
Electrice;
- Responsabil cu supravegherea lucrărilor conform Prescripţiilor Tehnice ISCIR – eliberat
de Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de
Ridicat;
- Membru ARACO – (Asociaţia Română a Antreprenorilor de Construcţii).

PERFORMANŢE:
A- înfiinţarea şi dezvoltarea unei companii de succes pe plan regional şi naţional, în domeniul
instalaţiilor şi al construcţiilor, SC DAS SRL, atestată şi recunoscută de forurile competente.
18 ani de prezenţă activă definesc DAS ca lider al pieţei de instalaţii şi construcţii din Nord – Estul
României şi una dintre cele mai importante companii de instalaţii din ţară.
Domenii de activitate:
1. proiectarea, execuţia, repararea şi modernizarea de instalaţii electrice, termice, sanitare, ventilaţie,
climatizare, tratare aer, abur, gaz, apă-canal, confecţii metalice, pentru consumatori casnici şi/sau
industriali;
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

service, revizie, reparaţii, puneri în funcţiune şi autorizare de funcţionare, intervenţii în garanţie şi post
garanţie, pentru echipamente şi sisteme de instalaţii disponibile prin intermediul dispeceratului Non –
Stop;
realizează documentaţia de autorizare ISCIR pentru echipamente ce intră sub incidenţa prescripţiilor
tehnice;
service scule electrice;
comercializarea de materiale şi echipamente pentru sisteme de instalaţii;
comercializarea de scule şi accesorii;
producţia de accesorii pentru lucrări de instalaţii: coşuri de fum, canale de ventilaţie, rezervoare
metalice pentru apa si combustibil, confecţii metalice, cutii gaz, distribuitoare şi/sau colectoare şi
butelii de egalizare apă caldă/apă rece;
producţie de structuri metalice pentru hale industriale, ferme, clădiri;
producţie de tablouri electrice de forţă şi automatizare;
tâmplărie de lemn;
distribuitor autorizat pentru firme cu renume în domeniul echipamentelor de instalaţii: ACV, BAXI,
BOSCH, BUDERUS, BOSCH SECURITY SYSTEMS, HENCO, JUNKERS, RBM, ROMSTAL,
VAILLANT, VIESSMANN, WESTEN, WILO, HOVAL.
execţie construcţii civile şi industriale;
proiectare construcţii civile şi industriale

Performanţa DAS este garantata de certificările obtinuţe privind implementarea sistemelor de management
corespunzatoare standardelor ISO: 9001:2001 pentru calitate , ISO 14001:2005 pentru mediu, ISO 18001 :2008
pentru sănătate şi securitate ocupaţională, de atestatele şi autorizaţiile acordate de organismele ce
reglementează domeniul instalţiilor.

(A se vedea Coperta III şi Coperta IV)
B- implementarea unor strategii de dezvoltare durabilă, bazate exclusiv pe fonduri proprii;
C- realizarea de lucrări reprezentative în domeniul instalaţiilor utilizând cele mai performante
echipamente ţi tehnologii;
D- implementarea unor strategii pentru locuri de muncă stabile, bazate pe conceptul de „şcoala DAS”
E- sprijinirea cercetării şi învăţământului preuniversitar şi universitar prin:
- acordarea de burse;
- asigurarea desfaşurării practicii profesionale;
- dotarea laboratoarelor didactice pentru buna desfăşurare a procesului de învăţământ
F- organizarea de conferinţe internaţionale cu:
- Facultatea de Construcţii şi Instalaţii din Iaşi în colaborare cu Asociaţia Inginerilor Instalatori
din România (din 2003);
- Facultatea de Electrotehnică din Iaşi (din 2009)
G- implicarea activă în evenimentele locale: problemele sociale ale şcolilor, bisericilor, tinerelor
talente,etc.

Pentru contact la sediul firmei:
Tel: +40744630512, fax: +40232262800,
E-mail: avramgheorghe@das-instalatii.ro
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SPECTRUL AMENINŢĂTOR AL ÎNCĂLZIRII GLOBALE
TREBUIE SĂ CONSTITUIE PRIORITATEA ACTUALĂ
A ÎNTREGII OMENIRI !
Ing. Paul-Emil Raşcu

1.- Îndoielile actuale
După o perioadă de timp de indiferenţă condamnabilă, prea deseori urmată de fenomene
naturale cu urmări tragice, atât morale cât şi materiale, omenirea prin conducătorii ei politici, unii
lipsiţi de capacitatea de a prevedea condiţiile viitorului, a ajuns de abia acum la convingerea că
schimbările climatice se datorează activităţilor haotice şi iresponsabile ale societăţii umane moderne.
Situaţi pe panta unei alunecări aproape ireversibile, înţelegem ce se întâmplă, cunoaştem
cauzele şi consecinţele încălzirii globale şi nici nu putem afirma că am fi în penurie de idei pentru
combaterea acestei ameninţări. Dificultatea este că dispunem de prea multe idei, dar despre niciuna
dintre acestea nu avem siguranţa viabilităţii şi eficienţei ei. Astfel la prezentarea unor soluţii ispititoare
în domeniu, se găsesc alţi autori care pun în evidenţă şi aspectele negative ale acestora creind astfel o
stare de confuzie generală care ar putea fi clarificată numai prin studii şi încercări aprofundate care
însă necesită timp. Agravant este că ne lipseşte timpul necesar, situaţia ambientală deteriorându-se pe
zi ce trece, încât s-ar părea că orice soluţie propusă, trebuie aplicată imediat. Adevărul nu poate fi
nici aici deoarece intervin şi costurile necesare, nu mici, ceea ce în caz de neconfirmare a eficienţii
acestora, ar conduce la irosirea unor uriaşe cheltuieli care ar accentua şi mai mult criza economică
mondială. [3,4,7,8].
Constatăm că cererea de energie cunoaşte în următorii ani creşteri spectaculoase în mai toate
ţările lumii (o mare parte din aceasta constituind risipa nesancţionată de energie), care ar urma să fie
acoperită, fie prin utilizarea combustibililor energetici clasici, cărbunii şi petrolul (în mai mică măsură
gazele naturale), dar care sunt totodată şi substanţele cele mai poluante ale mediului, fie prin utilizarea
combustibililor energetici regenerabili care însă nu pot contribui nici pe departe cu un aport
semnificativ la satisfacerea energiilor viitoare cerute.
Cum cel mai important şi agresiv agent poluator legat de gradul de industrializare al societăţii
actuale îl constituie degajările de CO2 . Pentru fundamentarea noilor soluţii de producere a energiei
care să protejeze mediul ambiant, ar putea fi adoptate următoarele trei căi :
- eficientizarea proceselor energetice actuale prin reducerea cantităţilor degajate de CO2
- înmagazinarea în spaţii subterane etanşe corespunzătoare a degajărilor de CO2
- utilizarea unor procedee energetice verificate, care nu produc degajări de CO2
Ceea ce dorim să subliniem este că actuala situaţie critică în producerea energiei nu este cauzată
în prezent de epuizarea combustibililor folosiţi, ci pentru că ne aflăm într-o criză de tehnologii
nedăunătoare mediului.

2.- Agresarea mediului ambiant cu gazele cu efect de seră.
Ce s-a făcut, ce nu s-a făcut şi de ce ?
În ultimile două decenii, delegaţiile unor state ale lumii, îngrijorate de conscinţele grave ale
încălzirii climei datorită poluării atmosferii cu gazele cu efect de seră, s-au întâlnit pe această temă
într-o succesiune de summituri întrunite la Rio de Janeiro (1992), Kyoto (1997), La Haye (2000),
Bonn (2001), Marrakesh (2001), iarăşi în Germania, (2007), pentru a stabili pentru fiecare stat în parte
reducerile emisiunilor de CO2 în atmosferă. La Kyoto s-a propus diminuarea procentuală a acestor
degajări cu 5,2 % până în anii 2008-2012 în raport cu anul 1990. Protocolul de la Kyoto a fost ratificat
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în timp de 153 de state printre care şi de SUA (2001 sub administraţia Clinton) şi de Rusia (2002 în
timpul premierului Putin). În următorii ani însă îşi retrag acceptul dat, atât SUA (2002 sub
administraţia lui W. Bush) cât şi Rusia (2003), solicitând includerea în această “competiţie
internaţională” şi a statelor China şi India, [11,12].
Ultimul summit al grupului G8 (cele 8 state cele mai industrializate din lume) a avut loc la
Toyako (o7.2008) în insula Hokkaido Japonia, care însă s-a încheiat “lamentabil” fără a se preciza
cifre şi termene. S-au abordat însă şi unele aspecte noi ale emisiilor de CO2 în atmosferă. Astfel dacă
protocolul de la Kyoto se referea la acţiunea statelor în problemă, Anglia şi Irlanda au propus să se
acţioneze asupra individului, întrucât toţi cetăţenii lumii au drepturi şi responsabilităţi egale la o
atmosferă curată. În acest fel se va putea ţine seama şi de consumurile individuale de energie ale
acestora pentru transportul, încălzirea şi electricitatea locuinţelor respective care în SUA şi Anglia
produc între 30% şi 40% din emisiunile de gaze rezultate prin combustibilii folosiţi pentru acestea. Se
va aloca astfel anual fiecărui cetăţean o cotă de combustibil exprimată în tone CO2 ( putând fi
comercializată), care împărţită egal între toţi locuitorii ţării respective, va îndemna implicit pe aceştia,
să facă economii de energie. [13]. Divergenţe de opinii au mai apărut între delegaţiile Franţei şi Italiei
dispuse să accepte ca sursă de energie alternativă, energia nucleară, ceea ce delegaţia RFG condusă de
Angela Merkel (având o pregătire paternă de modest preot de parohie, repetă aceiaşi greşeală a unui
fost preşedinte american), respingând “ab initio” folosirea energiei nucleare.
Discuţiile purtate între grupurile SUA şi Rusia şi China şi India, în legătură cu întâietatea
ratificării protocolului de la Kyoto, s-au învârtit într-un cerc vicios, dar fără a se ajunge la vreun
rezultat şi ca urmare luarea unei decizii a fost din nou amânată pentru proxima întâlnire în problemă,
care va avea loc în luna noiembrie 2009 la Copenhaga.
Acceptarea obligaţiilor de limitare a emisiunilor de gaze cu efect de seră pentru aceste patru
mari state SUA, Rusia, China şi India, cele mai mari poluatoare din lume sub acest aspect, necesită
rezolvarea unor probleme de deosebită dificultate, care deşi este posibilă, implică luarea unor măsuri
“incomode” pentru economiile proprii (utilizând exprimarea care aparţine fostului vicepremier al
SUA, Al Gore), [1].
Rădăcinile actualelor situaţii critice aparţin erorilor economico-politice ale unor personalităţi
influente din diferite ţări şi pe care ne propunem să le subliniem în cele ce urmează. Prin anii 1970,
SUA se găsea în plin avânt al construcţiilor de centrale nuclearoelectrice, dar opinia americanilor a
suferit un puternic impact după accidentul nuclear de la CNE.Three Mile Island (1979), care deşi a
condus la oprirea centralei, prin măsurile de siguranţă prevăzute în instalaţiile respective, nu a ajuns în
mediul înconjurător nici un fel de poluare radioactivă. Cu autoritatea pe care o deţine preşedintele
SUA, J.Carter ( în timpul administraţiei sale 1977-1981), a dispus sistarea tuturor construcţiilor de
CNE aflate în derulare, întrerupând astfel progresele realizărilor în acest domeniu şi creind pagube
însemnate prin interzicerea exportului acestor centrale în lume. CNE existente în funcţiune în SUA nu
au putut fi însă oprite deoarece o astfel de măsură nici nu putea fi concepută într-un stat democratic.
[9,10]
În noile condiţii a căpătat o mare dezvoltare în SUA construcţia centralelor electrice folosind
cărbunele , petrolul şi gazele naturale, mari producătoare de agenţi poluanţi ai mediului înconjurător
pentru care legislaţia din acea vreme era mai puţin exigentă. Nici realizarea acestor tipuri de centrale
nu a fost lipsită de dificultăţi, atât datorită frcventelor crize mondiale pentru procurarea petrolului din
alte ţări, (SUA economisind petrolul extras din Alaska care acoperă în medie doar 8% din cererea
totală de energie a ţării), cât şi a purtării unor războaie sângeroase însoţite de cheltuieli uriaşe şi de
numeroase victime jertfite în acest scop. În această situaţie se constată că majoritatea CNE din SUA
aflate în exploatare şi care au funcţionat de prin anii 1970, epuizându-şi durata de viaţă aprobată,
trebuiau oprite încă din jurul anilor 2000. Acest lucru nu a putut fi realizat deoarece nimeni nu a
sezizat şi nu s-au luat măsurile necesare pentru înlocuirea acestora cu alte tipuri de centrale electrice.
Se constată astfel că într-o ţară cu o economie de piaţă dezvoltată, se simte lipsa unui organism de stat
competent pentru coordonarea şi îndrumarea companiilor particulare spre a ţine seama de dezvoltarea
în perspectivă a domeniului energetic (ex: în România a existat fostul CSP).
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Apreciind conjunctura favorabilă, deţinătorii de CNE din SUA au constatat că în timpul
funcţionării acestor centrale, numai anumite subansambluri din instalaţiile respective prezentau semne
de uzură (conducte corodate, generatoarele de abur ş.a.) şi ca urmare s-a trecut la înlocuirea acestora,
solicitând prelungirea licenţei de funcţionare a CNE cu încă 30 de ani, exemplu care a fost urmat şi de
unele CNE din alte ţări. Nici un întreprinzător nu ar fi riscat marile cheltuieli necesare pentru
înlocuirea subansamblurilor uzate din CNE în funcţiune, dacă nu ar fi avut ferma convingere că
situaţia energetică “fără ieşire”, va obliga obţinerea aprobărilor guvernamentale din SUA. Cum oprirea
funcţionării CNE existente ar fi condus la un colaps general al tuturor industriilor şi în lipsa oricărei
alte soluţionări, a fost aprobată prelungirea duratei de funcţionare a acestor centrale, cu efectuarea
recondiţionărilor necesare, de către Nuclear Regulatory Commission din SUA.
Moştenind această situaţie dificilă, preşedintele W.Bush nesesizând gravitatea poluării
atmosferii cu gazele cu efect de seră, a prezentat în 17 mai 2001 raportul NEPDG (National Energy
Policy Development) privind dezvoltarea energetică în perspectivă a SUA şi necesarul corespunzător
de combustibili, îndemnând şi oferind sprijin financiar pentru reluarea construcţiilor de CNE şi
extinderea lor, dar şi a centralelor funcţionând pe combustibili clasici, gaze, petrol şi cărbune (ultima
completare lipsită de aportul unei organizaţii pentru perspectiva energeticii în SUA, s-a dovedit
neinspirată).
Pe această poartă redeschisă în energetica SUA au pornit până la finele anului 2007 un număr de
27 CNE care au obţinut prelungirea licenţei lor de funcţionare, alte 12 CNE au depus spre examinare
documentaţiile respective pentru obţinerea aprobărilor necesare şi alte 20 de CNE pregătesc în
acelaşi scop, documentaţiile solicitate. Această poziţie ce priveşte CNE, este bine întemeiată
cunoscând că retehnologizarea reactoarelor nucleare existente conduce la un cost estimativ de cca. 2
miliarde $ pe unitate şi durează cca. 5 ani, în timp ce realizarea reactoarelor noi, costă cel puţin 3
miliarde $ pe unitate şi durează 10 ani până când încep să producă energie. (Semnal n. nr. 4.2008).
O absenţă atât de îndelungată în dezvoltarea şi construcţia CNE va fi greu de recuperat chiar şi de
dinamismul economiei americane, mai ales în condiţiile îngrijorărilor actuale de pe piaţa financiară
internaţională.
Revenind la problema emisiilor de gaze cu efect de seră, se constată că ratificarea protocolului
de la Kyoto acutizează situaţia actuală a energeticii SUA, dar argumentele prezentate împotriva
acceptării prevederilor acestuia, se dovedesc naive, neconvingătoare şi nu pot justifica tergiversarea
SUA în implicarea unei poziţii responsabile sub aspect umanitar. Poziţia SUA este de fapt pur formală
deoarece includerea Chinei şi Indiei în protocolul de la Kyoto nu ar aduce nicio uşurare condiţiilor
actuale ale SUA. În situaţia actuală soluţia aşteptată care ar rezolva/ameliora problema emisiilor de
gaze cu efect de seră, trebuie găsită şi impusă între graniţele fiecărei ţări.
China cu cei 1,3 miliarde de locuitori ai săi, a urmat un drum cu totul ieşit din comun. După
îndelungate frământări şi o stagnare a nivelului de trai al populaţiei sale, suferind tragedia “revoluţiei
culturale” a lui Mao Zedong, lenta dezvoltare a economiei planificate la comandă şi neinspirata lege “
o familie, un copil”( care a dus la desperarea tinerilor în întreţinerea cărora rămân între 4-8 părinţi
bătrâni în viaţă), China a înţeles să schimbe idealul ajungerii unei mari puteri militare, căci cu armele
de care se dispune în prezent, războaiele nu mai reprezintă o cale pentru rezolvarea divergenţelor,
făcând eforturi pentru modernizarea ţării.
Una dintre primele reforme a constat în extinderea agriculturii de cereale şi orez, obţinând în
anul 1984 o recoltă record care a eliminat desele perioade de subnutriţie ale populaţiei. Noul
conducător al Chinei, Dong Xiaping, a înţeles să transforme competiţia dintre state într-o rivalitate
economico-financiară, câmpul de bătălie devenind piaţa mondială în care se urmăreşte cucerirea unei
cât mai mari comunităţi economice. China reprezintă astăzi o uriaşă piaţă de desfacere a bunurilor,
beneficiind de mână de lucru ieftină şi de o mare conştinciozitate a muncii, beneficiind şi de mari
facilităţi acordate învestitorilor străini, aceştia şi-au mutat sucursalele lor în această ţară, învestind
uriaşe capitaluri şi realizând în ultimii ani, cele mai mari creşteri economice din lume. China
reprezintă acum un caz unic, fiind un stat de concepţie comunistă dură, care desfăşoară o politică de
piaţă liberă capitalistă.
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Dezvoltarea economică rapidă a Chinei constituie o excepţie în economia mondială, dar ea
solicită uriaşe cantităţi de energie. China importă petrol şi gaze şi realizează centrale nucleare, dar
dispunând de mari rezerve de cărbune, le foloseşte intens punând în funcţiune în medie câte o centrală
electrică pe cărbune în fiecare săptămână. În această situaţie în aprilie 2008 şefii guvernelor UE au
avertizat guvernele Chinei şi SUA cu luarea unor sancţiuni de protecţie pentru a compensa competiţia
neloială cu industriile din aceste ţări, dacă acestea nu se vor implica în reducerea emisiilor de CO2 în
atmosferă. Nu putem neglija faptul că trăim pe o planetă cu rezerve şi capacităţi de asimilare limitate
şi trebuie să respectăm un echilibru ecologic !

3.- Măsuri realizabile şi eficiente pentru reducerea emisiilor cu efect de seră.
În literatura de specialitate continuă să apară numeroase studii referitoare la consecinţele
încălzirii globale a climei şi la măsurile ce ar trebui luate pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect
de seră. În spectrul ameninţărilor ce ar urma sunt menţionate printre altele, deşertificarea terenurilor,
creşterea nivelului apelor în mările şi oceanele lumii, penuria de apă potabilă şi ca urmare hrană
insuficientă, efecte care repartizate neuniform pe glob, vor conduce fără îndoială la lipsuri, epidemii şi
la războaie între populaţiile zonelor geografice, favorizate sau nu, de climă.
Două aspecte agravează pericolele acestor consecinţe, deoarece :
- chiar în prezent ne aflăm într-o situaţie îngrijorătoare datorită gradului existent foarte ridicat de
poluare cu CO2
- procesul de poluare cu CO2 continuă şi este în evoluţie crescândă
Ambele aspecte menţionate necesită o grabnică intervenţie pentru oprirea acestui proces şi a
reducerii poluării la valoarea iniţială. Ţinând seama de factorul timp, soluţiile utilizabile pot fi
departajate în următoarele etape :
- pe termen scurt prin utilizarea combustibililor clasici, dar cu ameliorarea ciclului de folosire.
- pe termen lung prin neutilizarea combustibililor clasici şi înlocuirea lor cu combustibili
energetici regenerabili
O variantă utilizând simultan cele două soluţii menţionate, slăbind concentrarea eforturilor
tehnice şi financiare pentru una dintre aceste soluţii , dar însumând riscurile ambelor soluţii, se
considerată neindicată.
Marea diversitate a soluţiilor posibile de adoptat în problemă sunt rezumate într-un studiu mai
sistematizat, recent întocmit, propunând 15 strategii concrete de urmat, fiecare dintre ele putând
reduce emisiunile de carbon cu un miliard de tone în următorii 50 de ani.[ 2 ].Strategiile propuse sunt :
1.-Ameliorarea consumului de carburant ale celor 2 mld de automobile ce vor circula până în 2057;
2.-Reducerea distanţelor medii anuale parcurse de fiecare automobil;
3.-Mărirea cu 25% a eficienţei aparatelor electrocasnice (încălzire, răcire, iluminat etc.);
4.-Creşterea randamentelor de funcţionare a CTE pe cărbune de la 40% la 60% ;
5.-Captarea şi depozitarea subterană a CO2 pentru 800 de CTE pe cărbune sau 1600 CTE pe gaze;
6.-Captarea tuturor degajărilor de hidrogen din industrii, suficiente pentru alimentarea 1 mrd. de
automobile;
7.-Captarea din toate industriile a combustibilului sintetic pe cărbune;
8.-Înlocuirea a 1400 CTE pe cărbune cu tot atâtea CTE pe gaze;
9.-Creşterea de 3 ori a energiei electrice produse în centralele nucleare
10.-Creşterea de 25 de ori a energiei electrice produse în centralele eoliene;
11.-Creşterea de 700 de ori a energiei electrice produse în centralele solare
12.-Creşterea de 50 de ori a energiei electrice produse în centralele eoliene pentru fabricarea H
destinat automobilelor;
13.-Creşterea de 50 de ori a producţiei de combustibil etanol;
14.-Sistarea tuturor acţiunilor de defrişare a pădurilor;
15.-Reducerea la maximum a lucrărilor pe terenurile agricole (după arat, materiile organice produc
emisii de gaze).
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Comentând eseul autorului celor 15 strategii propuse care ar ameliora situaţia poluării actuale a
atmosferii, remarcăm că punerea în practică a acestora ar întâmpina dificultăţi importante, unele din
ele nefiind chiar irealizabile.
Păstrând numerotarea adoptată acestor strategii, le putem grupa în trei categori şi anume :
- posibile şi realizabile
numerele 1;3;4;6:7;8;9;13.
- cu eficienţă scăzută
numerele 2;5;10;11;12.
- irealizabile
numerele 14;15.
Împărţirea strategiilor în categoriile menţionate nu reprezintă o grupare rigidă, astfel depozitarea
CO2 în pungile de petrol subterane exploatate, ar permite înmagazinarea sigură a unor mari cantităţi de
CO2 devenind o soluţie optimă, dar numai după rezolvarea soluţiei aducerii conductelor de gaze la
platformelor petroliere din largul mării. (ex. la platformele petroliere din M.Nordului.) Tot astfel
înlocuirea CTE pe combustibili clasici presupune găsirea soluţiei înlocuirii acestora, pe timpul
realizării modificărilor necesare, iar defrişarea pădurilor şi restrângerea utilizării lucrărilor agricole, ar
putea fi acceptate numai în soluţiile unor expoatări durabile. [5]
Specificarea celor 15 strategii menţionate permite pentru obţinerea unui acelaşi rezultat şi
comparaţia volumului lucrărilor necesare şi eficienţa acestora.

4.- Care este principala dificultate de acceptare a protocolului de la Kyoto.
Cum ar putea fi ea eludată ?
Necesităţile mereu crescânde de energie în mai toate ţările lumii, au acutizat problema
procurării combustibililor cu puteri calorice superioare, respectiv cărbunele, petrolul şi gazele naturale,
dar dificultăţile de folosire a acestora constau în faptul că zăcămintele lor sunt răspândite aleatoriu pe
întregul Pământ, iar utilizarea lor agresează mediul ambiant în mod îngrijorător. Constatăm însă că
după încheierea epocii colonialismului şi adoptarea unor forme noi de guvernământ, au apărut
numeroase state independente delimitate prin graniţe recunoscute care însă nu au ţinut seama sau nu
au putut ţine seama, de localizarea zăcămintelor valoroase subterane actuale sau ulterior descoperite.
În această situaţie, cunoscând zăcămintele de combustibili ale statelor şi necesarul lor de energie în
anii următori, se pot deosebi :
- state complet lipsite de combustibilii clasici, care urmează a fi procuraţi de pe piaţa
internaţională
- state care deţin zăcăminte de combustibili clasici, dar în cantităţi insuficiente faţă de
uriaşele cantităţi de energie cerute în următorii ani, dar îşi menajează rezervele de
combustibili făcând importuri din alte ţări.
- state excepţional de bogate în zăcăminte de combustibili clasici pe care le exportă
speculându-le, fie în interese economice pentru procurarea unor produse restricţionate, fie în
scopuri politice. (ex: ţările Arabe şi din golful Persic, Rusia, Venezuela, republica Nigeria
ş.a.)
Deoarece protocolul de la Kyoto se adresează statelor delimitate de graniţe inviolabile şi
întrucât condiţiile rezolvării problemelor energetice ale acestora sunt foarte diferte, cum rezultă din
situaţia prezentată, aceste state nu pot fi obligate, ci trebuiesc convinse de fondul umanitar global
urmărit. Existenţa graniţelor statelor lumii este de fapt principala dificultate a aderării acestora la
cerinţele protocolului de la Kyoto. Situaţii de acest fel nu sunt singulare în prezent, aceeaşi problemă
este actuală şi în ceea ce priveşte neproliferarea armelor nucleare în lume, unde însă competitorii sunt
în număr mult mai mic şi nu în proporţie de masă ca în problema emisiilor de gaze cu efect de seră.
Ceea ce în prezent se poate efectua în Uniunea Europeană prin adoptarea unor legislaţii comune
adecvate, este prea puţin, deşi există şi alte comunităţi de state care, fie nu s-au pronunţat, fie nu s-au
implicat în problemă. (ex: SUA, Organizaţia Unităţii Africane înfiinţată în anul 1964 ş.a.)
Această situaţie conduce la imperativul găsirii unei astfel de soluţii pentru acceptarea
protocolului de la Kyoto, care să nu depindă de graniţele statelor, dar oare este posibil aşa ceva ?
Ei bine... o astfel de soluţie există !
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Trebuie adoptată o altă sursă de energie mai uniform răspândită pe glob, care să fie practic la
dispoziţia tuturor statelor. Această sursă este hidrogenul extras din apa care este cu mult mai accesibilă
din oceane, mări sau fluvii, existând în cantităţi cu mult mai mari decât combustibilii energetici clasici,
fără a necesita complicate şi costisitoare lucrări de extragere şi pompare a lor, iar utilizarea ei nu este
însoţită de emisii poluante.
Până în prezent s-au realizat diverse prototipuri experimentale folosind hidrogenul la
propulsarea automobilelor şi avioanelor, demonstrând că acesta constituie o soluţie viabilă, care
răspunde cerinţelor situaţiei actuale.Tehnologia actuală de folosire a hidrogenului nu este însă pusă la
punct şi ne mai trebuiesc vreo 30 de ani pentru cercetări şi experimentări. Esenţial este că ştim că
există o soluţie care poate satisface cererile de energie ale lumii, fără poluarea mediului ambiant, dar
ne lipseşte deocamdată timpul necesar folosirii ei . Ce facem până atunci ?

5.- Se pot soluţiona simultan şi altfel condiţiile imperative actuale ?
Tehnicitate verificată. Energie în cantităţi semnificative. Protejarea mediului.
Cunoscută fiind soluţia viitoare a utilizării hidrogenului extras din apă în problema reducerii
încălzirii globale, cu satisfacerea condiţiilor de tehnicitate verificată, producere de energie în cantităţi
semnificative şi protejerea mediului, unica soluţie pentru înlocuirea acesteia, chiar dacă ar avea un
caracter temporar, constă fără îndoială în utilizarea tehnicilor nucleare. Pe baza datelor oficiale de care
dispunem la data de 1.01.2008, se prezintă în cele ce urmează modul în care centralele
nuclearoelectrice răspund la condiţiile susmenţionate. [15]
a-.Tehnicitate verificată. Construcţiile de CNE începute încă din a 2-a jumătate a s.XX (SUA în
1951, Rusia în 1954), au cunoscut în următoarele trei decenii o dezvoltare spectaculoasă, temperată
după anul 1980 prin hotărâri nejustificate şi imprudente ale unor conducători de state, deşi la nivel
mondial se realizează în continuare progrese substanţiale, numărul ţărilor care au adoptat tehnologiile
energetice nucleare fiind în prezent de 31 cu un total de 439 unităţi de reactoare de diferite tipuri în
funcţiune, însumând o putere instalată de 372.182 MWe. (fig.1 şi fig.2)

Fig.1-Evoluţia puterilor nucleare puse în funcţiune anual MWe.

b-.Energii produse. Energia electrică produsă în anul 2007 în ţările cu CNE în funcţiune, a
însumat 2610 TWh care faţă de energia electrică totală produsă în aceste ţări de 14.873 TWh,
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reprezintă o pondere de 17,51%, dar în multe din aceste ţări, ponderea energiei electrice produsă în
CNE este cu mult mai mare.

Tabelul 1.Ponderea de peste 30% a energiei electrice produsă în CNE faţă de energia electrică totală
din aceste ţări
Armenia 43,48
Belgia
54,05
Bulgaria 32,10
Corea S. 35,54

Elveţia
Franţa
Lituania
Rep.Cehă

40,03
76,85
64,36
30,25

Slovenia
Slovacia
Suedia
Ukraina

41,57
54,30
46,12
48,09

Ungaria
România
Germania
SUA

36,81
13,o2
27,28
19,39

Notă. 1.România a intrat în 2007 numai cu 4 luni de funcţionare a U2 de la CNE.C. În 2008 ponderea
a devenit 18%
2.Ponderea redusă a Germaniei se datorează inconştienţii “verzilor”, încurajaţi de
conducerea de stat respectivă.
3.Ponderea SUA a scăzut datorită sistării din anul 1980 a construcţiilor de centrale
nuclearoelectrice.

Fig.2-Evoluţia puterilor nucleare cumulate puse în funcţiune anual Mwe

Valorile negative în abscisă, corespund grupurilor oprite

În ceea ce priveşte costul specific al energiei electrice produs în marile unităţi nucleare, acesta
este mai redus decât acel realizat în CTE de aceeaşi putere folosind combustibili fosili. Cel mai mare
preţ specific al energiei electrice este în prezent de 140 euro/MWe în Italia care neavând în funcţiune
CNE, trebuie să importe toate tipurile de combustibili clasici şi parte din energia electrică necesară. În
Japonia acest preţ specific este de 97 euro/MWe din aceleaşi motive, deşi are în funcţiune CNE, iar cel
mai scăzut preţ specific al energiei electrice este de 35 euro/MWe în Norvegia care dispune de multe
centrale hidroelectrice şi centrale pe petrol şi gaze extras din M.Nordului.
Este de asemenea cunoscut că preţul energiei electrice se reduce odată cu creşterea puterii
unitare a reactoarelor nucleare ceea ce a condus la realizarea unor grupuri cu puteri unitare din ce în ce
mai mari (1500 MWe la CNE.Chooz B1 şi B2 în Franţa), dar aceste realizări cerând mari eforturi de
învestiţii şi materiale, sunt realizate numai în statele cu potenţiale economice ridicate. Reactoarele cu
puteri care depăşesc 1000 MWe/unitate funcţionează în prezent în : SUA 53 unităţi, Japonia 25 unităţi,
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Franţa 24 unităţi, Germania 13 unităţi, Belgia 4 unităţi, Spania şi Suedia câte 3 unităţi, China 2 unităţi
şi Anglia, Brazilia şi Lituania câte o unitate.
Convingerea că utilizarea CNE constituie o soluţie avantajoasă se manifestă şi în dezvoltările
energetice de perspectivă în alte ţări. Astfel :
• China care a început programul său nuclear încă din anul 2000 are în funcţiune în prezent 11
unităţi nucleare însumând o putere de 8572 MWe şi în perspectivă construcţia altor 6 unităţi
însumând 4220 MWe.
• India are în prezent în funcţiune 17 unităţi nucleare însumând 3782 MWe şi în perspectivă
construcţia altor 6 unităţi însumând 2910 MWe. În octombrie 2008 SUA a anulat embargoul
livrării Indiei de echipamente nucleare pentru construcţii civile, iar această ţară a programat
pentru următorii 15 ani, 27 mrd.$ pentru construcţia de noi CNE.
• Rusia are în prezent în funcţiune 32 unităţi de reactoare însumând 21.743 MWe şi în perspectivă
construcţia a 6 unităţi nucleare însumând 3639 MWe.
• România îşi propune să realizeze până în anul 2015 şi U3 şi U4 de la CNE.Cernavodă. În raport
cu cerinţele de la Kyoto, România se află într-o situaţie favorabilă, în prezent producând 40 %
din energia electrică necesară din surse nepoluante (CHE şi CNE), pondere care va creşte la
cca 50% în următorii ani. [5]
• Franţa şi Italia acceptând ca sursă energetică alternativă energia nucleară, vor face învestiţii în
colaborare în construcţia centralelor nuclearoelectrice, atitudine neîmpărtăşită însă de
premierul Germaniei.
Un alt fapt important în domeniul actual al construcţiilor energetico-nucleare, este că spre
deosebire de anii trecuţi, rezultatele cercetărilor nucleare, nu mai sunt secrete, ele s-au liberalizat,
cunoaşterea lor fiind neîngrădită şi deci deschisă colaborării, ceea ce reprezintă un mare câştig de
timp, eliminând repetarea unor aceleaşi studii de către companii diferite.
c.- Protejarea mediului . Spre deosebire de orice altă ramură industrială ale cărei deşeuri
inerente, se depozitează sau se diluează în mediul înconjurător.(în aer sau în apă), în industria nucleară
se procedează invers, deşeurile se colectează cu grijă, se tratează şi se compactează, depozitându-le
sub observaţii permanente, în spaţii subterane de adâncime, în roci izolante. (de regulă în masive de
sare). Sub acest aspect poluarea mediului ambiental este minimă.
Indicăm în cele ce urmează, eficienţa diverselor surse de energie:
- 1 kg de lemne de foc
poate produce o energie de cca.
1kWh
- 1 kg de cărbune
“
“
3kWh
- 1 kg de păcură
“
“
4kWh
- 1 kg de uraniu natural
“
“
50.000 kWh
- 1 kg de plutoniu
“
“
6.ooo.ooo kWh
Indicăm în cele ce urmează şi eficienţa unui singur fascicol de combustibil nuclear utilizat la
CNE. Cernavodă care produce o energie de 1115 MWe, energie care poate fi obţinută în centralele
electrice clasice prin arderea următoarelor cantităţi de combustibili fosili :
- 470 tone de combustibil convenţional cu puterea calorică de 7ooo Kcal/kg;
- 1110 tone de huilă cu puterea calorică de 3200 Kcal/kg;
- 2220 tone de lignit cu puterea calorică de 1600 Kcal/kg;
- 317 tone de păcură cu puterea calorică de 9200 Kcal/kg;
- 363 mii Nm3 de gaze naturale cu puterea calorifică de 8050 Kcal/ N m3.
Indicăm în cele ce urmează şi cantităţile de deşeuuri produse pentru producerea a 1 kWh de
energie electrică în :
- centrale nucleare
4 gr CO2;
- centrale electrice pe gaze naturale
446 gr CO2;
- centrale electrice pe păcură
818 gr CO2;
- centrale electrice pe cărbune
955 gr CO2.
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Rezultă foarte clar că energia nucleară satisface cel mai bine cele trei condiţii iniţial propuse şi
anume : tehnicitate verificată, energie produsă în cantităţi semnificative şi protejarea mediului.

6.- Concluzii
În cursa contra cronometru pentru asigurarea dezvoltării impetoase a civilizaţiei societăţii
umane în sec. XXI dar acceptând şi răspunderea nepoluării mediului ambiant, trebuie pusă la punct
folosirea unei noi surse de energie care să fie uşor accesibilă tuturor statelor lumii, ale căror graniţe să
nu mai constituie un impediment în aplicarea măsurilor de bună gospodărire a casei noastre
“Pământul” .
Este de neconceput ca între popoarele care trăiesc împreună pe aceeaşi planetă, unele dintre
acestea, în dorinţa de a dispune de energii fără limite, să polueze în mod grav mediul ambiant folosit în
comun cu alte popoare care, nedispunând de acelaşi grad de civilizaţie, nu pot accepta o astfel de
situaţie
Omenirea trebuie să dovedească o atitudine moralizatoare responsabilă faţă de toate popoarele
de pe PĂMÂNT şi în acelaşi timp să dovedească o voinţă politică fermă pentru preîntâmpinarea
degradării mediului ambiant.
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UZINA DE LUMINĂ – 110 ANI
Ing.Mihai Caba

Prin definiţie Iaşul este un oraş al tradiţiei şi , potrivit acesteia, nu uită uşor momentele pe care
le trăieşte. Un asemenea moment, de neuitat, l-a trăit la 6 mai 1899, când a intrat în funcţiune Uzina de
Lumină, cea care avea să deschidă calea bătrânului oraş de pe cele 7 coline spre progres şi civilizaţie.
Deşi ieşenii s-au arătat interesaţi, chiar de la începuturile electricităţii, de această epocală descoperire a
omenirii, reuşind să aprindă în premieră naţională, la 11 şi 14 iulie 1868, în grădina caselor Sturza de
la Copou ( aflate cam unde este acum Spitalul Militar), miraculosul “SOARE ELECTRIC” care “s-a
arătatu pentru întâiaşi dată şi care întrece totu ce s-au arătatu până acum în felu acesta”, după cum
menţiona afişul reprezentaţiei respective, ei au fost văduviţi ani îndelungaţi de folosirea ei
binefăcătoare chiar de către edilii oraşului (!)
Si, într-adevăr, după ce , în 1884, la 2 ani de la prima centrală electrică din lume a lui Edison
(New York,1882), Timişoara devenea prima “cetate de lumină a Europei”, în Consiliul Local al
Primăriei Iaşi a început o îndârjită luptă între consilierii adepţi ai introducerii electricităţii şi cei ce
doreau modernizarea iluminatului cu gaz aeroform, aşa cum se mai întâmplă, din păcate, şi în ziua de
azi (cazul Palas), luptă care avea să dureze, aproape incredibil, 15 ani. In zadar s-au străduit, pe rând,
primari ca: Leon Negruzzi, N.Gane şi Vasile Pogor, care au vizitat Expoziţiile de Electricitate de la
Paris (1883) şi Viena (1896) şi au adus de la Timişoara caietul de sarcini pentru iluminatul electric, să
arate consilierilor opozanţi avantajele nete ale electricităţii, aceştia au reuşit sistematic să frângă
elanurile progresiştilor, văzându-şi mai departe de afacerile lor cu gaz aeroform. Până la urmă Vasile
Pogor, prin iluminarea electrică a casei sale cu generatorul cumparat în 1896 de la Viena, a reuşit să
convingă concret “opoziţia” şi, astfel, s-au putut trece în plan cheltuielile necesare pentru introducerea
electricităţii.
La licitţia organizată au participat 3 firme consacrate în domeniu şi construirea Uzinei
de Lumină a fost adjudecată şi concesionată pe 40 de ani în favoarea Societăţii Continentale
Gesellschaft fur elektrische Unternehmungen din Nurnberg, care, la 8 septembrie 1898, în prezenţa
primarului N.Gane , a pus piatra fundamentală a Uzinei. Opt luni mai târziu, la 6 mai 1899, Uzina de
Lumină intra în funcţiune cu cazanele de abur, turbinele, generatoarele, reţeaua de alimentare,
posturile de transformare , reţelele de distribuţie şi iluminat public stradal. Primul abonat casnic la
reţeaua electrică a fost casa lui Vasile Pogor, sediul Junimii, care devenea, astfel, la propriu, “casa cu
ferestre luminate”. De altfel, şi astăzi se mai găsesc aici singurii 2 stâlpi ornamentali de iluminat
public din 1899.
Până la urmă , după cum spunea N.Gane la inaugurare,...” întârzierea a produs un bine-acela că
s-a putut adopta sistemul cel mai perfecţionat. Aceasta va însemna o epocă în dezvoltarea noastră,
mulţumită căreia oraşul va avea un caracter european...”
Intr-adevăr, soluţia adoptată atunci pentru Iaşi, în premieră naţională, cea a curentului
alternativ monofazat 3000/300/150 volţi, într-o perioadă când, pe plan mondial, predomina curentul
continuu al lui Edison, era una îndrăzneaţă ce a permis, ulterior, o dezvoltare facilă a Uzinei.
Primul director al Uzinei de Lumină a fost inginerul Laurenţiu Teodoreanu, o deosebită
personalitate tehnică a timpului. Dar el va dăinui în istorie şi literatură graţie nepotului său, Ionel
Teodoreanu, cel care, în savurosul său roman “La Medeleni”, l-a imortalizat în simpaticul personaj
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“Herr Direktor”, devenind, astfel, primul personaj inginer din literatura română, după cum
menţiona autorizat regretatul acad. C-tin Ciopraga.
Firesc, Uzina de Lumină, cu avantajele sale deosebite asupra calităţii vieţii ieşenilor şi a
situaţiei economice a oraşului, s-a dezvoltat vertiginos, ajungând în 1908 la o reţea “primară” de
3000V în lungime de 21,7 km şi la cea “secundară” de 300/150 V în lungime de 52,6 km. Următorul
director, ing. Theodor Lecca, pe lângă preocupările sale de dezvoltare a instalaţiilor, are marele merit
de popularizare în Viaţa Românească a noţiunilor de electricitate şi de iniţiere, alături de profesorul
Dragomir Hurmuzescu, a înfiinţării, în 1910, a Scolii de electricitate a Fac. de Stiinţe a Universităţii
din Iaşi, moment de început a Facultăţii de Electrotehnică, prima de acest profil din România, şi
care, iată, anul viitor îşi va serba centenarul.
Apariţia pe scară tot mai largă a unor consumatori industriali, înmulţirea accentuată a
abonaţilor casnici, extinderea treptată a iluminatului public, cât şi consecinţele primului război
mondial au condus la o uzură şi o limitare a capacităţii de furnizare a energiei electrice de către Uzina
de Lumină, impunându-se urgente măsuri de redresare a situaţiei. Singura soluţie viabilă atunci era
trecerea Uzinei de Lumină în proprietatea statului, prin folosirea dreptului de răscumpărare după 20 de
ani şi trecerea instalaţiilor Uzinei la sistemul curentului alternativ trifazat de 6000/380/220 V.
In 1924, prin înfiinţarea Societăţii Comunale de Electricitate Iaşi şi prin investirea la
conducerea acesteia a reputatului inginer Mircea Volanschi, Uzina de Lumină şi instalaţiile sale au
cunoscut o nouă “revoluţie” tehnică şi administrativă care a condus la o importantă dezvoltare; puterea
Uzinei ajungând, în 1941, la 10000 C.P., dată de cele 8 grupuri Diesel. Din păcate, datorită măsurilor
de camuflaj impuse la eşapamentele grupurilor de rigorile războiului, la 20 septembrie 1941, s-a
produs un incendiu devastator, care avea să scoată Uzina din funcţiune, iar directorul şi o parte a
personalului să fie arestaţi şi anchetaţi pentru comiterea unui “act de sabotaj”. Cu eforturi uriaşe s-a
reuşit repunerea în funcţiune, la 8 oct.1941, a 3 grupuri, asigurându-se reluarea furnizării energiei
electrice. Sfârşitul celui de al 2-lea război mondial, în 1944, avea să găsească Uzina într-o situaţie
precară de funcţionare din lipsa combustibilului şi a grupurilor evacuate, fapt ce a impus Primăriei Iaşi
lichidarea S.C.E.I. şi trecerea Uzinei electrice şi cea a Tramvaielor în cadrul serviciilor sale, avându-l
ca director pe inginerul Petru Nazarenco, cel care avea să intocmească prima monografie a Uzinei de
Lumină cu ocazia celei de a 60-a aniversări , din 1959.
Repusă pe picioare, Uzina gâfâia din greu datorită “foamei de energie” care era mult mai
puternică decât foametea abătută asupra Moldovei, urmare a secetei din 1946. Nici formele
organizatorice ulterioare (I.C.E.T.,I.M.I.) şi nici E.T.A.C.S. Iaşi, după naţionalizarea din 1948, nu au
avut cum să o astâmpere, aşa încât soluţia de racordare a Uzinei la Sistemul Energetic Naţional,
realizată la 27 dec. 1957, a fost salvatoare. Uzina de Lumină a mai funcţionat până în 1966, când a
intrat în funcţiune C.E.T.Iaşi şi, apoi, doar ocazional, până în 1973, când, după 74 ani de funcţionare,
si-a încheiat definitiv misiunea. “Era atâta linişte de urlau cânii din cartier, iar locuitorii din
înprejurimi cu greu şi-au adaptat somnul în lipsa surdinei de fond a motoarelor Uzinei”, consemnează
amintirile unui localnic despre momentul încetării funcţionării Uzinei.
Trecerea, din 1960, la înfăptuirea planului pe 10 ani de electrificare a ţării a condus la noi forme
de organizare a activităţii din domeniul prioritar al energiei şi, astfel, la 1 iulie 1961, ia fiinţă
Intreprinderea Regională de Electricitate Iaşi, avându-l ca director , mai întăi pe ing. Laurenţiu
Preda şi, apoi, din 1963, pe ing. Vlad Vasiliu, care, până la pensionarea sa din 1989, s-a dovedit a fi
cel mai longeviv director dintre toate I.R.E.-rile din ţară, ceea ce evidenţiază indubitabile calităţi de
conducere a unei asemenea dificile unităţi.
Toţi aceşti ani au constituit o competiţie acerbă cu timpul mereu scurtat pentru satisfacerea
cerinţelor, tot mai mari şi mai pretenţioase, ale noilor şi diverselor categorii de consumatori. In toţi
aceşti ani de muncă şi luptă pentru energie s-a format şi sudat un colectiv puternic de “străjeri ai
soarelui electric”, racordat cu responsabilitate şi dăruire la îndeplinirea cu profesionalism a sarcinilor
şi atribuţiilor cerute de “focul continuu” al meseriei, potrivit tradiţiilor împământenite de Uzina de
Lumină. De la o zestre precară de instalaţii preluate de la Sfatul Popular al Regiunii Iasi s-a ajuns, în
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1989, la un volum impresionant de instalaţii electrice de 220, 110, 20, 6 şi 0,4 kV, ce s-a constituit
într-o veritabilă “carte de vizită” a unei unităţi de elită.
După 1989, I.R.E.Iasi, sub noua conducere a ing.Ioan Ciutea, a pornit puternic pe calea
înnoirilor şi a reformei impuse în sectorul energetic de schimbările structurale ivite în consumul de
energie electrică, odată cu căderea vertiginoasă a consumatorilor industriali energofagi. Reţeaua de
joasă tensiune, mult văduvită până atunci de dezvoltare, era solicitată acum insistent de numeroase
cereri de racordare, ceea ce necesita o urgentă întărire şi modernizare a ei. De asemenea, dezvoltarea
accentuată a informaticii, necesita introducerea ei pe scară largă în toate sectoarele de activitate ale
unităţii, ceea ce a condus spre o nouă perfecţionare profesională a personalului şi crearea unor condiţii
optime de lucru ale salariaţilor. Privatizarea din 2005 a găsit I.R.E.Iaşi într-o vizibilă primenire a
instalaţiilor, a sectoarelor de activitate, a locurilor de muncă şi a înzestrării acestora cu maşini, utilaje,
scule şi echipamente moderne, pe măsura cerinţelor. Bineînţeles, toate acestea au fost preluate, prin
actul privatizării, de către E.ON Moldova. Si atunci ne întrebăm, pe bună dreptate, de ce E.ON
Moldova nu a preluat şi tradiţiile Uzinei de Lumină, refuzând nejustificat rolul de organizator al
aniversării, mai ales că aceasta a fost construită în urmă cu 110 ani de către o firmă germană?!
După apariţia articolului meu “O ruşine numită E.ON”, din presa locală, mă aşteptam să
primesc o firească explicaţie, dar, neprimind-o, concluzionez că nu este vorba doar despre o ignorare ,
ci chiar de un dispreţ , fapt grav ce acoperă E.ON cu şi mai multă ruşine.
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In ciuda acestei atitudini de neînţeles, aniversarea celor 110 ani ai Uzinei de Lumină, simbol al
energeticii ieşene şi din întreaga Moldovă, a avut totuşi loc, graţie ajutorului unor firme din această
branşă, între care e bine să amintim pe: Electromontaj, Elco, Romelectro, Electroalfa, Elmondcom,
Energotrust, Electroas, Lincas, Lucimar, Electrocomp, Energomontaj, Acsel, Elnic şi, nu în
ultimul rând, Facultatea de Electrotehnică Iasi, cărora le aducem cele mai vii mulţumiri pentru
sprijin şi solicitudine. Ea s-a desfăşurat pe 6 mai a.c. , în Aula Univ. Tehnice “Gh.Asachi”, corp A, la
care au participat vetrani, renumiţi specialişti energeticieni din Iaşi şi din judeţele Moldovei,
reprezentanţi ai firmelor de profil, reputaţi profesori de la Fac.de Electrotehnică din Iaşi, invitaţi ai
instituţiilor ieşene, iar programul manifestării a cuprins prezentarea de referate despre trecutul,
prezentul şi viitorul energetic al Iaşului şi al întregii Moldove, înmânarea diplomelor aniversare şi
adoptarea unei Rezoluţii privind racordarea neîntârziată a Iaşului, ce a devenit recent pol naţional de
dezvoltare economică, la Sistemul Naţional de 400 kV.
La sfârşitul festivităţii, care a întrunit aprecierile numeroşilor participanţi, s-a propus, şi a fost
adoptată această propunere, ca ziua de 6 mai să devină de aici înainte ziua energeticii din întreaga
Moldovă, aceasta fiind o recunoaştere a drumului deschis de Uzina de Lumină, acela al
instituţionalizării energeticii în această provincie a României.
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INESTIMABILUL, MISTERIOSUL ŞI CONTROVERSATUL TEZAUR
MATERIAL ŞI INFORMAŢIONAL DE ORIGINE GETO-DACĂ.
CONTRIBUŢII LA O MICĂ ISTORIE A PLĂCUŢELOR DE LA SINAIA
CUNOSCUTE SUB DENUMIREA ,,CRONICA GETĂ APOCRIFĂ”
Prof.dr.ing. Lorin Cantemir, ş.l.dr.ing. Gabriel Chiriac
Este vorba de o mică istorioară care începe cu domnitorul Carol I. Ales domn al României în
1866 Principele Carol vizitează pentru prima oară Mânăstirea Sinaia în perioada 5-6 august 1866.
Viitorul rege este fascinat de frumuseţea locurilor cu precizarea că la acea dată Sinaia era denumită
Podul lui Neag. Impresionat de eforturile pe care le făceau călugării pentru aprovizionarea cu apă a
mânăstirii, Carol s-a îngrijit de captarea unor pâraie (Sf. Ana şi Peleş) care curgeau prin apropiere. În
acest sens reproducem afirmaţia ieromonahului Nectarie Măgureanu care afirma că ,,în pustietatea
locului trăiau călugări solitari care se rugau pe vârf de munte, precum făceau probabil, cu mult înaintea
noastră preoţii dacilor – zamolxienii”. Încă din secolul al XV-lea, călugări solitari sau pustnici s-au
adăpostit în crăpăturile stâncilor şi în peşterile din zonă, mai târziu în bordeie de piatră şi schituri de
lemn. În zona apropiată Mânăstirii Sinaia, la circa 5 km, a existat prima locaţie a schitului Sf. Ana,
care ulterior a fost mutat mai sus spre cota 1400. La circa 1 km exista schitul Sf. Nicolae care astăzi nu
mai există şi de care nici nu se ştie.
DAN OLTEAN în cartea Religia Dacilor face următoarea apreciere: el susţine că din punct de
vedere metafizic şi teologic religia dacilor era foarte asemănătoare cu cea creştină.
O primă observaţie cartografică a autorilor privind zona în discuţie arată că aceasta este
muntoasă, marcată de existenţa unor stânci, cum ar fi: Stânca Franz Iosef sau Sf. Ana, Muchia Sf. Ana
şi existenţa unei peşteri denumită a lui Bogdan, în momentul de faţă închisă publicului. De asemenea,
în zonă se găsesc surse de apă potabilă ca pâraiele Peleş şi Sf. Ana. Toate aceste condiţii ne permit să
avansăm ipoteza că zona prezenta condiţiile minime necesare pentru a fi locuită de pustnici şi călugări
solitari fiind izolată şi depărtată faţă de alte aglomerări umane. Preluând părerea lui Dan Oltean se
poate înţelege că religia dacilor şi cea creştină nu au avut elemente fundamentale antagoniste ceea ce
ne permite să credem că unele locaţii utilizate de preoţii zamolxieni au fost preluate de slujitorii
Bisericii Creştine. Există chiar ipoteza că una din cele trei locaţii amintite (cele două schituri şi
Mânăstirea Sinaia) să fi fost construite pe locaţia unei capişte (altar sau mic templu păgân).
Conform basarabeanului Vitalie Ustroi, fiecare trib getic sau dacic ar fi posedat texte scrise de
Marele Preot pe un suport de aur sau alte materiale. Aceste texte ar fi avut un caracter special (sacru
sau chiar magic), ar fi fost închinate zeilor sau nemuririi şi ar fi fost depozitate cu grijă şi păzite. Acest
lucru ne face să credem că ascunzătoarea şi paza acestor scrieri nu putea fi departe, poate chiar în raza
de observaţie şi vieţuire a preoţilor daci şi ulterior creştini.

Rolul hazardului
Din când în când întâmplarea face să găsim urme inestimabile al istoriei noastre îndepărtate,
dar invidia, incapacitatea, frica unor pseudo-istorici fac ca aceste valori, fundamentale uneori pentru
cunoaşterea noastră, să fie desconsiderate, neglijate, lăsate într-o condamnabilă uitare, poate chiar
reprezentând o desconsiderare sau trădare de neam, care slujeşte diverselor forţe oculte sau chiar
prostiei. În acest ultim secol dintre incalificabilele reacţii avute de peudo-istorici români, amintim doar
două.
Primo: Cu mulţi ani în urmă în biblioteca unui grof maghiar din Rohonczi s-a descoperit un
document consistent, un manuscris, denumit ulterior Codex Rohonczi, scris într-un alfabet necunoscut,
aparent de nedescifrat. După mai multe peripeţii, copia acestui Codex a ajuns în mâna cercetătoarei
Viorica Enăchiuc, absolventă a Facultăţii de Filologie din Iaşi, cu multiple preocupări şi cercetări în
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domeniul arheologiei.
Dup circa 10 ani de eforturi deosebite şi complexe, cercetătoarea dezleagă Codul Rohonczi şi
susţine, pe bună dreptate spunem noi, că acest cod este redactat într-o limbă latină vulgară, dar scris cu
un ALFABET DACIC, de tip silabic. PENTRU PRIMA DATĂ AVEM CONFIRMAREA
EXISTENŢEI ŞI FOLOSIRII ALFABETULUI DACIC. Autorii au crezut că acest lucru va reprezenta
un moment deosebit în viaţa intelectualităţii româneşti şi va fi în atenţia atât a mas-media cât şi a
publicaţiilor de specialitate. Ulterior am constatat că am făcut o mare eroare iar uluiala noastră a fost
de nedescris pentru că atât pentru români cât şi pentru civilizaţie s-a descoperit un nou alfabet,
eveniment care după importanţa sa nu are voie să treacă neobservat. Din păcate, probabil că ciuda,
invidia şi alte sentimente negative similare, caracteristice unor umanoizi, i-au determinat pe marii şi
micii moguli în ale istoriei să adopte o atitudine de aparentă neobservare, mai exact de bagatelizare şi
desconsiderare ,,olimpiană’’ ca metodă de scoatere din circuit a informaţiei.
N.A. Conform practicilor stabilite încă din antichitate de filozofii greci lucrarea, bună sau rea,
trebuia discutată şi analizată cu argumente şi contra-argumente, ceea ce nu s-a făcut, adoptându-se
tacit o conspiraţie a tăcerii. În pofida acestei strategii, marea satisfacţie a autorilor este dată de faptul
că ediţia volumului, în ciuda unui preţ nu chiar modic, s-a epuizat repede atestând indubitabil interesul
unui mare număr de cititori de toate categoriile pentru acest subiect şi indirect pentru veridicitatea lui.
Mai mult, credem că mari specialişti în interpretarea şi cunoaşterea operelor mai puţin tehnice trebuie
să înţeleagă că orice cititor, chiar cu o instruire mai puţin elevată, are şi foloseşte în mod instinctual
simţul analizei şi poate să-şi facă într-un mod conştient sau mai puţin argumentat o părere asupra
valorii şi a veridicităţii subiectului. Pe scurt, autorii, de fapt, nici nu pot sa-şi imagineze ce anume
poate fi contestat în mod obiectiv în acest Codex Rohonczi, pentru că: manuscrisul autentic a stat sute
de ani în biblioteca unui grof; limba latină vulgară nu se poate contesta iar scrierea dacică este logică
prezentând situaţii şi fapte care cu greu pot fi imaginate. Mai mult, această scriere dacică are
particularităţi, cum ar fi: se scrie de la dreapta la stânga şi de jos în sus, care după cunoştinţa autorilor
sunt unice.
Secundo: Un al doilea exemplu de reacţie pe care o considerăm antiştiinţifică este cel referitor
la tezaurul geto-dacic găsit la Sinaia şi intitulată Cronica Apocrifă Geto-dacă, tezaur trecut sub tăcere
foarte mulţi ani şi datorită lansării ideii că acest tezaur ar fi rezultatul unei contrafaceri. În lucrările
care prezintă acest tezaur de multe ori se apelează la sintagma scriere misterioasă când de fapt
alfabetul folosit pe aşa-zisele plăcuţe de plumb, copii ale plăcuţelor originale, este alfabetul grec.
În această ordine de idei reamintim că au fost mulţi cercetători care au susţinut că dacii nu
scriau fiind mai puţin preocupaţi de această problemă. CA UN COROLAR AL EVOLUŢIEI
SCRIEREA DEVINE O NECESITATE A TEMPLULUI (A SLUJITORILOR RELIGIOŞI ŞI A
TRONULUI REGAL).
După părerea autorilor în domeniul materiei vii superior organizate există mai multe legi,
consecinţe ale legii evoluţiei. Una dintre aceste legi derivate s-ar referi la necesitatea obligatorie de a
se realiza pe o anumită treaptă de dezvoltare materială şi intelectuală a unei populaţii o modalitate de
comunicare şi monitorizare alta decât cea sonoră. Nu se poate concepe şi imagina nicio organizare
statală importantă fără un mijloc de comunicare altul decât cel sonor a ordinelor, a regulilor şi a
dispoziţiilor date de conducător către supuşii săi. De exemplu, în China, în urmă cu circa 2000 de ani,
împăratul scria până la câteva sute de edicte pe zi pentru administrarea şi organizarea imperiului.
Alături de instituţia regală trebuie să menţionăm instituţia clericală care în mod cert are cea
mai lungă existenţă relativ stabilă şi constant organizatoric şi doctrinar, păstrătoarea unor nepreţuite şi
încă multe necunoscute comori de informaţii. Credinţele, miturile, rugăciunile şi ritualurile au fost
transmise şi în scris. Pentru aceasta era nevoie de formarea scribilor şi a ştiutorilor de carte. Instituţia
clericală, oricare ar fi ea, a fost peste tot prima care s-a îngrijit să formeze ştiutori de carte şi scribi,
cunoscători de fapt şi răspânditori ai doctrinelor religioase şi ca urmare scrierea, ca şi scribii, au
căpătat în etapa de început o conotaţie sacră şi ca atare nu toată lumea avea acces la acest domeniu.
Este de neînţeles cum până acuma nu s-a priceput că pentru a menţine un regat ca cel condus de
Buerebista sau Decebal, dacii trebuiau să scrie. Scrierea a format un liant al populaţiei, al mobilizării
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ei pentru stările excepţionale. Pe scurt, scrierea a fost necesară pentru comunicare sigură şi la distanţă,
informare şi formare a unor practici şi deprinderi şi a unei unităţi de acţiune a populaţiei unui stat,
pentru conştientizarea duşmanilor şi pentru mobilizarea în faţa marilor pericole.
Din cele mai vechi timpuri conducătorii de comunităţi erau consideraţi descendenţi ai zeilor
sau trimişi ai acestora şi ca atare, într-o oarecare măsură, erau nemuritori. Această convingere i-a
determinat cel puţin să încerce să lase unele urme nemuritoare care să reziste timpului. Piramidele,
indiferent în ce parte a lumii s-ar afla au avut şi acest rol de a rămâne în nemurire şi eventual de a
facilita întoarcerea la viaţa pământeană. Dar numai construirea piramidei, fie ea mai mare sau mai
mică. Trebuia să transmită şi un mesaj explicit oamenilor. Această datorie de a transmite mesaje a
preluat-o scrisul sub diverse forme: pictografică, cuneiformă, silabică, alfabetică de diverse tipuri:
fenician, grecesc, latin, chirilic, etc.
Desigur, în decursul timpului scrisul a evoluat în sensul simplificării grafiei folosite şi în
sensul redării mai fidele a sunetelor care materializau stări, sentimente, gânduri, obiecte sau percepţii
din ce în ce mai subtile. Primele desene ale oamenilor preistorici găsite în peşteri vizualizează
impulsul uman de a reflecta natura percepută care a impresionat omul generând acestuia prima emoţie,
dar nu numai atât. Simultan, a apărut şi dorinţa de a face cunoscut şi celorlalţi semeni această simţire,
aceste impulsuri umane, de comunicare către ceilalţi a senzaţiilor şi sentimentelor umane. A rămas şi
astăzi şi ea se materializează prin pictură, desen, scriere, cântec, sculptură şi alte forme de trăire
umană. Inevitabil scrisul trebuia să apară cu atât mai repede cu cât societatea era mai evoluată. La
nivelul de dezvoltare la care ajunseseră dacii în timpul lui Buerebista şi Decebal, ei trebuiau să
comunice prin scris. Probabil că cei mai conştienţi de această necesitate erau conducătorii militari şi
cei ai cultelor.
Ca orice lucru deosebit şi nou utilizarea scrisului era apanajul doar a unei anumite pături,
apropiate şi utile elitelor conducătoare constituind în acelaşi timp şi o metodă de dominaţie a celor
ignoranţi. Şi aici, ca în orice domeniu, s-au găsit apostoli, împătimiţi şi slujitori plini de abnegaţie şi
gata de sacrificiu pentru a păstra secretele şi tainele domeniului. În acest fel aceştia se considerau ca
făcând parte din rândul aleşilor, al puţinilor preferaţi de zei să fie slujitorii şi propovăduitorii credinţei
ceea ce le creştea şi întărea motivaţia.
Perioada celor doi mari regi daci a reprezentat etapa de dezvoltare a dacilor care impunea
apariţia şi utilizarea obligatorie a scrisului, împrumutat sau autohton. Dacă marii noştri istorici şi
filologi n-au înţeles aceste lucruri pe care viaţa le cere, nu este vina autorilor. Una din problemele
importante foarte ale scrisului este suportul şi tehnologia folosită pentru scriere astfel încât scrierea să
dureze cât mai mult şi să fie cât mai clară evitându-se înţelegerile greşite ale mesajelor.

Când şi cum s-a inventat scrierea
În jurul anului 3300 î.e.r. în Summer, oraşul Uruk, aflat în spaţiul actual al Irakului, se
inventează scrierea cuneiformă care are circa 400 de semne. Acestea au o dublă valoare: ideografică –
pictografică şi fonetică. Semnele reproduc obiecte şi realităţi legate de ele iar mai târziu semnele
corespund unor sunete dci încep să se lege direct de vorbire.
Primul material suport pentru scris este argila. Plasticitatea ei permitea scrierea prin imprimare
a semnelor grafice cu ajutorul unei trestii tăiate (calama) care lăsa o urmă de forma unui cui în
suportul de argilă de forma unei tăbliţe. Ulterior, prin ardere, ele deveneau rigide dar şi casante. De
menţionat că alături de tăbliţe s-au găsit chiar cărămizi pe care erau imprimate caracterele cuneiforme.
Precizăm că scrierea cuneiformă nu permite o citire uşoară, fiind vorba mai mult de o descifrare a ei
care nu este chiar rapidă şi exactă. Din aceste motive scrierea obligatoriu s-a perfecţionat, pasul
următor fiind apariţia hieroglifelor în Egipt, pe suport de piatră. În pofida dificultăţilor de scriere
hieroglifele realizate în piatră sunt preferate pentru păstrarea lor în timp.
Este de înţeles că o scriere pictografică poate reda mai bine substantivele iar restul noţiunilor
pot fi mai mult sugerate, deci trebuie deduse fiind o activitate intelectuală de tip rebusist ce limita
numărul de utilizatori. Era deci normal să se caute un alt tip de scriere mai permisivă, mai precisă, mai
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rapidă, mai uşor de descifrat şi înţeles şi mai sigură. Este de subliniat faptul că oricare ar fi limitele
scrierii cuneiforme ea a reprezentat prima modalitate de transmitere de mesaje şi comunicare
interumană fără să se folosească vorbirea limitată de distanţă şi de puterea de emisie şi de pierderea
mesajului în spaţiul înconjurător. Totuşi, scrierea cuneiformă a iradiat în spaţiul riveran Uruk-ului
răspândindu-se în timp astfel:
- 2500 î.e.n Valea Indusului,
- 1700 î.e.n. Creta,
- 1200 î.e.n. China,
- 500 î.e.n. scrisul apare în America Centrală.
O serie de informaţii susţin faptul că în jurul anului 3250 î.e.n. tehnologia scrisului pe tăbliţă
de argilă a ajuns în Egipt. Mai mult, s-a găsit o bucată de cărămidă smălţuită, considerată ca
aparţinând lui Ramses II, pe care erau reprezentate deja hieroglifele – o scriere evoluată faţă de
cuneiforme având mai multe posibilităţi de exprimare. Cu toate că scrierea cuneiformă a continuat să
fie folosită, utilizatorii erau conştienţi de limitele suportului ceramic şi de fragilitatea lui în raport cu
timpul şi manipularea. Probabil că dorinţa de nemurire i-a preocupat şi obsedat pe toţi oamenii dar a
fost mai mare la marii conducători, ceea ce explică faptul că marele Hammurabi a realizat în 1750
î.e.n. gravarea codului său de legi în piatră. Nu ştim dacă acest cod a fost imprimat şi pe tăbliţe
ceramice dar cel rămas este cel imprimat în piatră ...pentru nemurire.
Această practică a fost folosită şi de faraoni pentru a imortaliza viaţa şi faptele lor.
Hieroglifele şi realizarea lor nu erau accesibile pentru prea mulţi oameni. Trebuia însă păstrată o
modalitate de comunicare dar aceasta trebuia simplificată, ieftinită. În acest sens suportul de piatră a
fost înlocuit cu papirusul. Spre ştiinţă: papirusul se fabrică din măduva aşa-numitei trestii de hârtie,
care se taie în fâşii care se aşează în două straturi: primul este realizat din fâşii puse una lângă alta
vertical, în lungul lor, iar pe spatele acestora se aşează alt strat de fâşii dispuse orizontal, formând
astfel un fel de suprafaţă de tip grilă. Aceasta era umezită şi presată şi datorită structurii organice şi
presiunii se uniformiza după care se usca iar colile obţinute se rulau în suluri păstrate în suporturi de
piele. Papirusul a apărut în mileniul IV î.e.n. Cel mai vechi sul de papirus nescris s-a descoperit într-un
mormânt din Saqquara din timpul primei dinastii egiptene. Mormântul a fost datat ca fiind din anul
3035 î.e.n. De altfel, papirusul a fost utilizat nu doar pentru scris, dar din papirus se confecţionau
coşuri, bărci, frânghii, chiar materiale de construcţie şi hrană. Astfel rădăcinile se foloseau ca aliment.
Credem că aceste utilizări au fost mult înaintea datei de folosire a papirusului pentru scris. Papirusul
are totuşi o anumită fragilitate şi o anumită sensibilitate la clima umedă. Până la apariţia papirusului
egiptenii scriau cu pensula şi cu cerneală pe diverse piei, pe pietre, lemn sau calcar.
Prin apariţia papirusului s-a făcut un mare pas înainte pentru întreaga civilizaţie, informarea şi
comunicarea fiind realizate mai repede, mai ieftin, fiind accesibilă mai multor oameni. Egiptul a
devenit un mare producător şi exportator de papirus pentru ţările mediteraniene mai ales pentru cele în
care clima era uscată, favorizând păstrarea papirusului.

Inventarea alfabetului
Creşterea numărului de utilizatori ai scrisului pe papirus a pus mai bine în evidenţă limitele
scrierii pictografice la care principiul de bază este un semn grafic pentru noţiunile de tip substantiv.
Cei care au rezolvat problema au fost fenicienii, care aproximativ în jurul anului 1000 î.e.n. au început
să scrie folosind un alfabet. Acesta foloseşte un alt sistem şi anume utilizează un semn grafic şi simplu
pentru un sunet. Alfabetul fenician este de tip consonantic adică doar consoanele, în număr de 22, sunt
reprezentate prin semne distincte. Vocalele trebuie deduse din context, ceea ce a făcut ca alfabetul
fenician să nu fie folosit de toate limbile. De exemplu pentru limba română, cuvinte ca eu, ea, ei, ea,
ie, oaie, nu pot fi scrise şi deduse.
Cu toate aceste limite alfabetul fenician a fost baza scrierii alfabetice fiind şi baza care a
permis naşterea altor alfabete ca: ebraic, arab, grec, latin şi chirilic. Inventarea alfabetului a deschis
poarta utilizării sale de către un mare număr de oameni care vor învăţa şi utiliza mai uşor şi mai des
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comunicarea prin scris, fapt care a făcut ca necesarul de suport pentru scris să crească spectaculos.
Dintre cele 5 alfabete care folosesc principiul fenician şi o parte din semnele grafice trebuie să
remarcăm în mod special pe cel grec. Grecii au făcut ultimul mare pas important în scris, ei
introducând semne distincte pentru tot setul de vocale ceea ce a permis alfabetului grec să fie folosit
de multe limbi. Pe de altă parte se pare că în unele limbi importanţa vocalelor este mai mare decât în
altele. Deci acest mare pas făcut de greci este o invenţie complementară fenicienilor într-o primă
formă mai grosieră solicitând mai mult înţelegerea. În aceleaşi timp această scriere cu semne pentru
toate sunetele nu putea nuanţa exprimarea: mai tare, mai moale, mai închisă, mai deschisă, etc.
Ulterior scrierea a mers spre nuanţarea sunetelor reprezentate apărând scrierea fonetică, o scriere mai
fidelă. La nivelul la care a ajuns scrierea ea îşi îndeplineşte mai bine rolul de modalitate de comunicare
prin grafie relativ simplă, distinctă, uşor de executat, de citit şi înţeles şi fără ambiguităţi.

Unele elemente privind suportul scrierii alfabetice
Fără un suport convenabil scrierea devine mai puţin eficientă şi mai greu accesibilă. Pe scurt,
un suport trebuie să îndeplinească unele condiţii: să se obţină cât mai uşor şi cât mai ieftin, să fie uşor
de depozitat şi de utilizat, să nu se degradeze la variaţii de umiditate şi de temperatură, să fie de volum
şi greutate redusă şi să depoziteze cât mai multe informaţii care să fie preluate comod şi rapid.
Apariţia primei scrieri cuneiforme şi a suportului de argilă nu a fost întâmplătoare în spaţiul
sumerian, civilizaţia înfloritoare care s-a născut între Tigru şi Eufrat (considerat şi locul Raiului)
caracterizată printr-o abundenţă de produse şi o dezvoltare fără precedent a meşteşugurilor trebuia
administrată, gestionată şi repartizată şi ca atare era sigur necesar un sistem de numeraţie şi evidenţă
cel puţin elementară în care numărul de linii sau beţişoare avea un rol esenţial. Ideea de a imprima
aceste informaţii în argila umedă era la îndemâna sumerienilor pentru că mersul pe malurile celor două
mari râuri, în pământul moale şi poate chiar argilos nu putea să fie un exemplu mai bun pentru apariţia
scrisului şi a suportului său. Desigur, tăbliţele arse erau mai rezistente dar casante.
Migrarea cuneiformelor în China a stimulat apariţia scrisului şi aici, dar chinezii au căutat un
alt suport. Astfel, în mileniul II î.e.n. au folosit fâşii de bambus de obicei lungi, înguste şi care nu se
pot plia, iar chinezii nu s-au oprit la acest suport. Astfel, dovezile arheologice au arătat că a existat şi o
primă formă de hârtie descoperită în zonele aride din China realizată din cânepă şi pânză de in vechi.
Se presupune că această pânză a apărut în secolul II î.e.n. sau chiar mai înainte în secolele VI şi V
î.e.n. Atestările sigure spun că procedeul de producere al hârtiei apariţine eunucului imperial
CAILUN. Cronicile consemnează că în anul 105 e.n. acesta a făcut un ZHI (o rogojină de fibre
rebutate) din scoarţă de copac, resturi de cânepă, haine zdrenţuite şi vechi plase de pescuit. Drumul
hârtiei spre Europa a urmat, se pare, faimosul drum al mătăsii. Legendele spun că în anul 751 e.n.,
soldaţi musulmani au capturat câţiva fabricanţi de hârtie chinezi. E greu de spus cum a ajuns
tehnologia hârtiei în Europa, sigur fiind că liderii mauri ai Spaniei au înfiinţat o fabrică de hârtie.
Astfel, prima fabrică (moară de hârtie) a fost construită în Europa în 1150 la Jativa, Spania, după care
au urmat 1270 Fabriano în Italia, 1338 Troyes în Franţa, 1390 în Germania, 1494 în Anglia.
În România negustorul Hans Fucks împreună cu Iohannes Benkner instalează la Braşov în
1539 prima moară de hârtie (Officina chartacea). După cum se poate constata numărul de mori de
hârtie a crescut relativ lent. De precizat că până la apariţia hârtiei în cantităţi îndestulătoare în Europa a
continuat scrierea pe papirus până în secolul XI, mai ales acolo unde clima uscată permitea. Probabil
că papirusul nu rezistă la ger ceea ce explică lipsa lui din ţările cu climă friguroasă.
Alături de papirus, în Imperiul Roman se foloseau ca suporturi de scris mici plăcuţe de
mărimea unui bloc-notes de lemn simplu de stejar. Astfel, la Vindolanda, Scoţia, s-au găsit circa 100
de plăcuţe de stejar cuplate două câte două, ca şi când ar fi cărţile unui notes. Tăbliţele au fost scrise
între anii 83 şi 105 e.n., fiind inscripţionate cu cerneală realizată din praf de cărbune. Mai menţionăm
că alături de aceste plăcuţe simple, în Imperiul Roman se scria pe plăci de lemn prevăzute cu ramă
marginală jur-împrejur, între care se punea un strat de ceară pe care se scria prin zgâriere. În România
s-au găsit peste asemenea plăcuţe de ceară câteva din ele în minele de aur de la Brad.
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Despre suportul de scris cel mai scump şi cel mai nobil.
Plăcuţele de aur sau mai exact foiţele de aur din Tezaurul de la Sinaia
Conform tradiţiei locale şi a unor informaţii neoficiale care au circulat în zona descoperirii, cu
ocazia lucrărilor de captare şi regularizare a pâraielor Sf. Ana şi Peleş, s-au făcut o serie de lucrări
pentru facilitarea aprovizionării cu apă a Mânăstirii Sinaia şi pentru asanarea mlaştinilor din Poiana
Văcăriei, aflată în zona acestora. Cu această ocazie s-a descoperit un tezaur geto-dacic având o
mulţime de aşa-zise plăci de aur pe care erau imprimate în relief litere şi imagini, literele fiind din
alfabetul grecesc. Alături de aceste valori lucrătorii ar mai fi descoperit monede de tip maia şi sarmis.
Se spune că ambele tezaure au intrat într-un mod tacit în posesia noului rege Carol I. Se pare că
găsirea tezaurului a mobilizat autorităţile locale şi jandarmii care într-o discreţie totală au participat la
preluarea acestuia precum şi la informarea guvernului. Fapt este că guvernul de atunci a lui Lascăr
Catargi, un guvern pro-carlist, a hotărât în 1875 să cedeze acest tezaur regelui Carol I, care cu
siguranţă, nu a înţeles nimic din valoarea istorică a mesajelor imprimate pe foile de aur. Domnitorul
era mai mult interesat de aurul în sine pentru a putea continua construcţia castelului Peleş. Înainte ca
tezaurul de aur să fie dat la topit, rămâne ca singur fapt pozitiv indicaţia Principelui Carol I de a se
face copii de plumb după foiţele de aur. Aceste copii au fost executate după toate probabilităţile, la
atelierele mecanice din Sinaia, care ulterior a constituit nucleul unei fabrici de cuie înfiinţată în 1892.
Copiile realizate în plumb au fost lăsate în grija Mânăstirii Sf. Nicolae pentru păstrare. Aici
apar unele incertitudini pe care istoricii nu s-au străduit să le clarifice. Astfel, Mânăstirea din Sinaia nu
are hramul Sf. Nicolae ci al Fecioarei Maria. Din informaţiile pe care le avem Sf. Nicolae este numele
dat a două schituri, unul la circa 1 km de Mânăstirea Sinaia, al doilea aflat la Predeal. Pe locul
schitului de la Predeal, în 1774 a început construcţia actualei mânăstiri, care este o mânăstire de maici
şi care nu a avut nici o legătură cu aceste tăbliţe de plumb. Aceste plăcuţe de plumb se pare că au fost
date în păstrarea Mânăstirii din Sinaia, amplasată mult mai aproape de locul găsirii tezaurului şi cu
posibilităţi mult mai bune de a adăposti plăcuţele. De altfel, din toate plăcuţele de plumb, care ulterior
au ajuns la Muzeul Naţional de Arheologie din Bucureşti, în muzeul Mânăstirii Sinaia mai sunt şi
astăzi doar două plăcuţe, una de formă dreptunghiulară iar a doua de formă discoidală.

O denumire improprie
Conform accepţiunii normale şi obişnuite, noţiunea de placă sau plăcuţă reprezintă un corp
material care are două suprafeţe plan-paralele, a cărui lungime şi lăţime sunt mult mai mari decât
grosime acestui material, cu precizarea că această grosime este astfel aleasă încât să asigure plăcii o
anumită rezistenţă mecanică la încovoiere, la rupere , la deformare, cum este cazul cunoscutelor plăci
de beton armat , a plăcilor turnante sau a plăcilor de acumulatori sau fotografice.
Noţiunea de plăcuţă este corect utilizată la plăcuţele de lemn de stejar de la Vindolanda, pe
care soldaţii romani scriau scrisori către casă, este la fel corectă de plăcuţe la plăcuţele de gresie sau
faianţă sau chiar pentru plăcile de plumb de la Sinaia, care reprezintă copiile după mesajele de pe foile
de aur. Noţiunea normală de plăcuţă presupune imposibilitatea deformării acesteia pentru reliefare şi
ca atare, pentru a se obţine acest lucru, aşa-zisa plăcuţă trebuie să aibă o grosime mică.
După părerea autorilor, tezaurul de la Sinaia nu a fost scris pe plăcuţe de aur ci pe foi de aur
care permiteau deformarea plastică a lor cu ajutorul unor poansoane, câte unul pentru fiecare literă,
care permiteau, prin baterea lor pe o suprafaţă, reliefarea caracterului poansonului pe cealaltă faţă a
foii de aur. Pentru a obţine această reliefare a scrierii foaia de aur utilizată nu putea depăşi în principiu
grosimea de 0,5 mm.

Dubla valoare a aurului folosit ca suport pentru scris
Pentru autori este foarte clar şi sigur că în tezaurul de la Sinaia nu au existat plăci de aur ci foi
de aur pe care nu putea fi utilizată o cerneală sau o vopsea care să fie bine adezivă la suportul de aur şi
care să reziste în timp.
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Ca urmare dacii care s-au ocupat de această problemă au optat pentru inscripţionarea
mesajului prin deformare-imprimare, pe un material nobil, practic necombinabil cu alte substanţe
naturale şi inoxidabile.
Rezultă deci că prima valoare a acestui tezaur rămâne valoarea intrinsec materială.
Se ştie că în Dacia regală toate minele de aur erau în proprietatea regelui, aurul în general fiind
destinat elitelor, fie ele războinice sau bisericeşti. În această categorie intră şi preoţii zamolxieni, care
l-au utilizat sub diverse forme în timpul ritualurilor. În acest fel aurul a căpătat o componentă sacră: el
aducea lumina zeilor care consta în percepte, credinţe şi reguli, care erau mai bine respectate şi
aplicate de populaţie dacă veneau de la zei.
Rezultă deci că tezaurul de la Sinaia a fost gândit atât pentru nemurire cum au făcut-o şi
hieroglifele faraonilor dar ca şi o Biblie zamolxiană, ca un mesaj al zeilor către popor care trebuia
cunoscut şi respectat pentru eternitate.
Din păcate acest tezaur inestimabil pentru istoria noastră, care se pare că a fost scris după
ocuparea Daciei de romani, din diverse motive obscure şi condamnabile nu s-a bucurat de atenţia
autorităţilor şi a specialiştilor în domeniu. Astfel, în momentul de faţă nu există nici un document
oficial din care să rezulte: cum a fost găsit acest tezaur, cine l-a găsit, unde şi cine l-a preluat. În jurul
acestui tezaur s-a instaurat o conspiraţie a tăcerii şi ca lucrurile să iasă din atenţia specialiştilor şi a
factorilor de decizie, s-a lansat teoria perfidă a falsurilor. Printre cei învinuiţi şi bănuiţi, fără dovezi
certe, de realizarea acestor falsuri, s-au numărat atât marele Haşdeu, cât şi marele Nicolae Densuşianu,
care s-a sacrificat 30 de ani cătând prin diverse biblioteci documente pentru a finaliza faimoasa lui
lucrare Dacia Preistorică.
Teoria falsurilor nedemonstrată direct şi concret sprijinindu-se pe o argumentaţie indirectă şi
pe supoziţii foarte discutabile a îndepărtat şi inhibat pe cei care ar fi putut să se ocupe de acest tezaur
astfel încât un timp de circa 100 de ani aproape că nu s-a mai auzit de acest tezaur şi nu a mai
constituit obiect de cercetare. În jurul acestui tezaur au apărut diverse legende şi speculaţii. La o primă
încercare de verificare a acestora de către autori s-au constatat multe inadvertenţe între diversele
variante cu locaţii false şi inexistente chiar. Din păcate. Martorii care au participat la găsirea şi
predarea tezaurului, pe de o parte au păstrat consemnul tăcerii, iar pe de altă parte astăzi nu mai există.
Mai mult, nu s-a făcut după ştiinţa noastră, nicio fotografie a foilor de aur originale care să permită o
analiză ştiinţifică a acestora.
Este însă de precizat că dacii nu au fost singurii care au scris pe foi de aur: astfel, etruscii au
făcut la fel. În localitatea Pyrgi din Italia s-au descoperit mai multe foi de aur (Fig. 1), după aprecierea
noastră chiar mai subţiri de 0,5 mm pe care erau imprimate litere ale alfabetului etrusc şi punic
(cartaginez). Alături de litere sunt imprimate şi unele desene. În cazul acesta foile de aur erau de
format lamelă lungimea lor fiind de circa două ori mai mare decât lăţimea. Mesajul scris era imprimat
pe lăţimea lamelei conţinând circa 15 litere pe un rând dispuse pe 16 rânduri. Cât priveşte foile de aur
de la Sinaia, se spune că ele aveau aproximativ dimensiunile de 15x10 cm sau chiar mai lungi, circa
18-20 cm. O asemenea foaie de aur reprezenta circa o treime din foaia normală de A4.
Alături de foi dreptunghiulare de aur s-au găsit (mai puţine) foi de aur de formă circulară.
Lungimea unei foi de aur permitea inscripţionarea a circa 30 de litere pe un rând. Conform părerii
noastre fiecare literă se putea încadra într-un spaţiu de 4x4 mm. Referitor la numărul de foi de aur
găsite, unele legende susţin că au fost găsite între 40 şi 60 de foi în peştera Sf. Ana (N.A. - din primele
verificări făcute de autori rezultă că în zona Sinaia nu există o asemenea peşteră, ci doar peştera
numită a lui Bogdan).
Alţi cercetători, printre care şi Aurora Peţan, o cunoscută partizană a curentului dacologic,
afirmă că nu este exculs ca să fi fost chiar 220 de foi de aur. De altfel, din câte se spune, asemenea foi
de aur s-ar găsi la Moscova (probabil în tezaurul nostru) şi în Bulgaria, dar tot atât de probabil ca vreo
40 de foi de aur să se găsească în seifurile Băncii Naţionale a României.
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Fig. 1 - Foi de aur cu scriere punică şi etruscă

Fig. 2 - Vase dacice de aur din tezaurul de la Rădeni, Judeţul Neamţ
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După foarte mulţi ani de tăcere subiectul acestui tezaur a fost repus în atenţia generală de
inginerul electromecanic Dan Romalo. Acesta sparge conspiraţia tăcerii şi publică o carte intitulată
Cronica Getă Apocrifă pe plăcile de plumb. Din nou hazardul a avut un rol important: Dan Romalo,
fiind student la Politehnica din Bucureşti, a avut ocazia să vadă o placă de plumb la Marioara Golescu,
medievalistă de mare cultură, pasionată de istorie şi arheologie şi prietenă cu mama lui Dan Romalo.
Acesta, prin altă şansă, găseşte un aparat de fotografiat dotat cu un set de anexe de proximitate cu care
fotografiază în timpul celui de-al doilea război mondial mai multe plăci de plumb aflate în subsolul
Muzeului Naţional de Antichităţi. Cartea lui Romalo prezintă ansamblul de vestigii format din plăci de
plumb, copii ale foilor de aur, plăci aflate în 1940 la Institutul Naţional de Arheologie din Bucureşti.
Alături de fotografii sunt de remarcat primele studii făcute de autor la nivelul priceperii acestuia
privind conţinutul textului de pe plăcile de plumb.

O crimă făcută la adresa istoriei şi culturii daco-româneşti
Foarte multe din aceste plăci de plumb au fost etichetate drept ,,UN FALS FĂRĂ NICIO
VALOARE”. Credem că o gândire mai diabolică anti-românească şi anti-naţională este greu de găsit.
Din păcate puţini dintre specialiştii în domeniu care trebuiau să reacţioneze la aceste defăimări au
reacţionat sau au încercat să o facă. Majoritatea au preferat să-şi apere scaunul călduţ şi să se vaiete că
nu au timpul necesar pentru a se ocupa de profesia lor. Încă o dată hazardul a avut un rol benefic: şi de
data aceasta un alt inginer mecanic, absolvent al Facultăţii de Mecanică din Iaşi secţia TCM,
actualmente prof.dr.ing. la Universitatea din Bacău a fost atras de această temă şi după o muncă
îndelungată de circa 5 ani a reuşit să descifreze informaţiile transmise de stră-străbunicii noştri şi care
permit cunoaşterea mai bună a acelei perioade pentru care unii istorici vărsau lacrimi în lipsa unor
documente scrise. Pentru exemplificare prof.dr.ing. Viorel Ungureanu prezintă alăturat două din
plăcile de plumb descifrate şi traduse în limba română.
Autorii se bucură încă o dată că un inginer dovedeşte, ca şi mulţi alţii, capacitate intelectuală,
minuţiozitate, pasiune devorantă şi o adaptabilitate remarcabilă la orice domeniu al vieţii materiale şi
spirituale. În ceea ce priveşte marii patrioţi din rândul istoricilor şi arheologilor constatăm că au găsit o
nouă versiune a fabulei esopiene Vulpea şi strugurii considerând că strugurii nu sunt acri dar sunt falşi.
Alăturat sunt prezentate trei foi de aur pe care sunt imprimate litere de către etrusci şi care credem că
sunt apropiate ca structură de foile de aur găsite la Sinaia şi văzute de foarte puţini oameni. Un lucru
este sigur: dacii erau mari meşteri în ale argintului şi prin extensie în ale aurului. Spre exemplificare se
prezintă trei vase dacice din tezaurul de la Rădeni, Neamţ (Fig. 2), care sunt realizate din foaie de aur
prin batere pe un calapod de lemn. De admirat la aceste vase (ele sunt expuse la muzeul judeţean din
Piatra-Neamţ), este fălţuirea marginilor şi nituirea urechilor acestor vase cu nituri similare celor
actuale, ceea ce dovedeşte marea măiestrie a strămoşilor noştri, ca şi bogăţia lor, făcând credibilă
existenţa foiţelor de aur.
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MOLEO-DAVA SAU CETATEA GEŢILOR SCIŢI
CARE A DAT NUMELE MOLDOVEI
(DIN CONŢINUTUL TĂBLIŢELOR DE LA SINAIA)

Ungureanu Viorel,
prof.univ.dr.ing., Universitatea din Bacău,
e-mail: uviorel@ub.ro
In unele dintre tăbliţele de la Sinaia este menţionată cetatea Moleo Dava sau cetatea geţilor sciţi
situată în ţara Mon Gato în care a fost mare preot Deceneu. Importantul rol politic, militar şi religios
este scos în evidenţă de traducerea şi interpretarea tăbliţelor al căror conţinut este legat de evenimente
care au avut loc în legătură cu această cetate şi ţinutul înconjurător. Informaţiile din tăbliţele de la
Sinaia în legătură cu această cetate permit o mai buna cunoaştere a istoriei acestor locuri.
In a sa “Cronică getă … “ [1] publicată de Dan Romalo există un număr de tăbliţe în care se face
referire la o cetate numită Moleo Dava sau Cetatea geţilor sciţi. Astfel, din placa cu nr. 117 redată în
fig. 1, preluată dintr-o publicaţie de pe Internet. Textul original, transliterat cu caractere latine şi
despărţit în cuvinte, are următorul conţinut: în rândul de sus: SAR GETO MOLE DAVIO SAKO TO;
în coloana din stânga avem: O BADA BASOTIDO BISCA SEITO NA GO ETLO DYO FALANGEO
CEO SAPTAYO SNECIO. DAVIKO KOTOPOLO CENYO; iar în coloana din dreapta avem: DO
GEO HABEN KASA TO ZOT ARAMIKO, ZAMOLXIOY, KO PODYHE JEOY OVOY OH APO
(S)SYE, APOLO SOY. Pentru textul astfel despărţit în cuvinte, se poate obţine următoarea traducere:
în rândul de sus: ţara getilor Mole Davio a luat-o în stapânire; în coloana din stânga: văzând preotul
(sau slujitorul) altarului care era pe scaunul (sau la postul) său acele divine falange a fugit pe
furiş.

Fig. 1. Luarea în stăpânire a cetăţii Moleo Davo
de către falangele lui Boerobisto.
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Al cetăţii mare preot (De)Ceneu; în coloana din dreapta: apoi, oamenii (sau pământenii) au pus pe
domnul aramicilor (sau aramilor), pe Zamolxis, cu ultima suflare a unei oi vii de la apa sfântă,
Apolo să fie (sau să-l reprezinte). In textul original “S”-ul de la începutul antipenultimului cuvânt,
probabil a fost imprimat din greşeală de două ori, fapt de care s-a tinut cont.
In traducere am respectat, în mare măsură, ordinea cuvintelor din textul original. Din conţinutul
textului se pot obţine mai multe informaţii: In primul rând, se poate constata că Deceneu era mare
preot la Moleo Dava atunci când aceasta a intrat sub stapânirea lui Boerovisto. Nu este, totuşi, clar
dacă cel care a fugit pe furiş la venirea armatelor gete a fost însuşi Deceneu sau un subaltern al
acestuia. După cum vom prezenta mai jos, Deceneu a fost repus în funcţie de Boerovisto tot la Moleo
Dava, apoi mai este menţionat la Genucla şi, în final, mare preot la Sarmigetusa. Din coloana din
dreapta, mai aflăm că Zamolxe era domnul aramicilor şi că îl reprezenta pe Apolo sau că era însuşi
Apolo. Prin aceea “ultimă suflare a unei oi vii” se înţelege că este vorba de un ritual prin care a fost
sacrificată o oaie în cinstea lui Zamolxe şi, implicit, a lui Apolo. Insă, nu numai informaţia textuală
este importantă în acestă placă: în colţurile de sus se poate vedea chiar şi cum arăta cetatea Moleo
Dava privită din două direcţii opuse. Este remarcabilă acurateţea cu care au fost realizate cele două
vederi şi se poate vedea că a fost prevăzută cu două porţi, de mărimi diferite, pe cei doi pereţi opuşi,
astfel încât pentru a trece de la o poartă la alta, prin interiorul cetăţii, aceasta trebuia traversată pe
diagonală. De asemenea, se poate remarca existenţa unui turn înalt în interiorul cetăţii. Pe unul din
pereţii laterali se poate observa o construcţie care ar putea avea rolul de templu cu o formă ca aceea
prezentată în cartuşul central. Este remarcabilă, de asemenea, imaginea unui cal pe unul din pereţi. In
figura 2, este prezentată o imagine mărită a cetăţii şi a lui Deceneu.

Fig. 2. Imagini ale Moleo Davei şi a lui Deceneu.
In colţul din dreapta jos se poate remarca imaginea unui şarpe încadrat într-un triunghi şi a unui
bovideu încadrat într-un dreptunghi. In corelaţie cu textul din coloana din dreapta, se poate presupune
ca imaginea şarpelui încadrat în triunghi îl simbolizează pe Zamolxe iar imaginea bovideului (probabil
un bour) este o reprezentare simbolică a lui Apolo. Este remarcabil faptul că, până în ziua de astăzi,
stema Moldovei este reprezentată de un cap de bour.
In colţul din stânga jos, al plăcii cu nr 117 din cartea lui Romalo se poate observa că este vorba despre
figura unui bărbat relativ tânăr, cu o privire impunătoare, având pe frunte imaginea unui cap de bour,
iar textul din apropiere arată că nu poate fi vorba despre altcineva decât de însuşi Deceneu, a cărui
imagine este prezentată mărită în figura 2 dreapta. Aceeaşi figură se poate vedea şi pe placa cu nr. 42
din cartea lui Romalo prezentată în figura 3.
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Fig.3. Armatele lui Dromihete la Poltava.
Trebuie arătat că şi pe această placă este prezentată în jumătatea sa inferioară aceleaşi vederi ale
Moleo Davei cu următoarea explicaţie conţinută într-un chenar: SAR MOGATO / DAV SKYT GET.
In traducere: ţara (ţinutul, stăpânirea sau domnia) Mogato, cetatea geţilor sciţi. De aici se poate
constata faptul ca zona geografică în care se găsea situată cetatea Moleo Dava se numea Mogato (sau
Mon Gato după cum apare pe alte plăci) iar locuitorii săi erau geţii sciţi. Textul original are următorul
conţinut obţinut prin transliterare cu caractere latine: DOPA KAPO DYO ZABELIO AYO SORSO
SERINA, GLOTO ARMOSA DAV SIRMIO DROMIHTO KROMOS POLTAVIO, LINATO IS
ORAHA CIO, ORVSY SEGETA BRENOS DE NOS GETO. In acest text, spre deosebire de altele,
cuvintele sunt despărţite prin intervale, astfel încât nu sunt dificultăţi legate de despărţirea textului în
cuvinte cu excepţia ultimilor două la care, probabil, autorul nu a mai avut răbdare să o mai facă.
In traducere textul are următorul conţinut: După capul (adică după voinţa) zeului Zabelio, care
este sursa (izvorul) păcii, mulţimea armatei cetăţii Sirmium a lui Dromihto întăriturile Poltavei,
puse la linie (aliniate) din (lemn de) nuc, arse (au fost) de săgeţile aprinse ale geţilor nostri.
In rândul de jos apare scris următorul text: KO SRA SARMI(ge)TIOSA TOPO. Pentru care se
propune următoarea traducere: ca să fie la Sarmigetusa afişată (prezentată sau expusă).
In legătură cu această placă, trebuie făcute câteva observaţii:
- In primul rând, după informaţiile date de Romalo în cartea sa, această placuţă există în două
exemplare identice. Intrucăt prin tehnologia de obţinere prin imprimare pe foi de tablă sau prin
imprimare pe un material relativ moale pentru obţinerea unor forme pentru turnare, nu se pot obţine
două exemplare identice, rezultă că cele două exemplare sunt de fapt copii după un original unic. Aşa
se întâmplă atunci când se efectuează astfel de lucrări, din greşeală mai apar şi unele copii în plus.
- Pentru a realiza poansoanele necesare pentru imprimarea celor două vederi ale cetăţii Moleo Davo,
autorul a trebuit să le poată observa direct, rezultă că ele au fost realizate chiar la fosta cetate Moleo
Davo poate chiar de însuşi Deceneu sau de nişte subalterni de ai lui sub îndrumarea sa. Aşa s-ar
explica şi rostul indicaţiei din ultimul rând conform căreia tableta trebuia să fie expusă la Sarmigetuza,
pentru ca şi cei de acolo, să vadă, printre altele, şi cum arăta această cetate.
- Dacă avem în vedere conţinutul textului şi reprezentarea lui Deceneu şi a cetăţii geţilor sciţi, adică a
Moleo Davei, se pune întrebarea: ce rost a avut reprezentarea acestei cetăţi în contextul legat de armata
din cetatea Sirmium şi arderea Poltavei în timpul lui Dromihete? Trebuie avut în vedere că cetatea

68

Buletinul SETIS nr. 13-14 (VII) / ian. - dec. 2009

ŞTIINŢĂ - TEHNICĂ – ECONOMIE - ISTORIE
Sirmium este situată în Panonia Inferioară, la sud de Dunăre, iar Poltava în vestul Ucrainei de astăzi. O
explicaţie posibilă ar fi că Moleo Dava a fost capitala lui Dromihete sau doar că tableta fiind
confecţionată la Moleo Dava, realizatorul ei a dorit să imortalizeze această cetate.
In completarea celor prezentate mai sus, se dă mai jos traducerea plăcii cu numărul 118 din cartea
lui Romalo, prezentată în figura 4, realizată, probabil, de un preot cărturar admirator al lui Boerovisto,
după înlăturarea acestuia de la putere: textul original are următorul conţinut obţinut prin separare în
cuvinte şi transliterare cu caractere latine: NIPRO CIO VIO LASE KORIO DY DAVO GET,
RIPENTRI GANIO GERIO MIONZO VIO FACTIO SEYNDO ON INTRY KUE BOEROBISTO
REUNERO DU ANTONEU POESTA DABO GET. SI ILO BERTO ON SONTA LU ELO
BOEROBISTO SO REPUSO CENIO SESTA SESENU, SA NOBALIO BOEROBISTO SO SORE
MESO ON KOPONO SAR MON GATO LUTUMO TIPO CENIO RIOM TO. LE SEY NOBALIE
DAVIKO. ….

Fig. 4. Boerobisto îl repune în fiuncţie pe Deceneu.
Pentru textul astfel despărţit în cuvinte, se poate obţine următoarea traducere: Oricine vrea să
înţeleagă ( sau să citească) inima cetăţii geţilor, cu remuşcări va câştiga a cerului bunăvoinţă
(iertare) văzând faptele care povestesc despre cum Boerovisto l-a întâlnit pe Antoniu la cetatea
Poesta a geţilor. Dacă ai lui sfetnici au fost la Boerovisto cu refuzul ca (De)Ceneu să stea aşezat
în scaun, înălţimea sa, Boerovisto cu soare (adică cu bunăvoinţă) a mers la templul din Sar Mon
Gato (adică la templul de la Moleo Dava) pe supăratul şi furiosul (De)Ceneu să-l pună la loc.
Aceasta spun mai marii cetăţii …
In continuare, în partea de jos a plăcii sunt redate simboluri de tip “tamga” care reprezintă clanurile
aristocratice “mai marilor cetăţii” care atestă cele scrise de către autor în această placă.
Boerovisto este numit “Inima cetăţii geţilor”, iar după aluzia la fapte şi situaţii cunoscute în epocă,
care au avut loc la întâlnirea dintre Boerovisto şi Antoniu, se arată că, deşi sfetnicii lui Boerovisto nu
au fost de accord ca Deceneu să mai fie în continuare mare preot, Boerovisto s-a dus la templul din
ţara Mon Gato, adică la Moleo Dava şi, l-a reaşezat pe Deceneu în funcţie. Informaţiile din această
placă le completează pe cele din placa cu numărul 117, prezentată în figura 1.
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Fig. 5. Enumerarea reprezentanţilor lui Boerobisto pe
întinsul stăpânirii sale şi a lui Zuraseo la Moleo Dava.
In placa cu numărul 120, (figura 5) care conţine o enumerare a posesiunilor lui Boerovisto cu
numele generalilor sau reprezentanţilor săi pe întinsul stăpânirii sale, hiliarh la Moleo Dava este
menţionat Zurasie (sau Zuraseo) . Apoi, într-o placă prezentată la pagina 290 a cărţii lui Romalo, sunt
descrise unele evenimente care au avut loc după înlăturarea lui Boerovisto, în care se vorbeşte despre
Zurasie şi Moleo Dava. La partea superioară, din cetatea Moleo Dava este prezentat numai turnul din
interiorul cetătii. Imaginea plăcii reprezentată în figura 6 a fost îmbunătăţită deoarece informaţiile pe
care le conţine sunt foarte importante întrucât menţionează de două ori numele cetăţii Moleo Dava în
contextul evenimentelor de după înlăturarea lui Boerovisto de la putere.

Fig.6. Zuraseo s-a dus la Rosyeno, conducătorul sciţilor,
pentru ajutor în alungare romanilor de la Genucla.
Textul despărţit în cuvinte are următorul conţinut: ZURASEO, ON TYN PYENO POE ROSYENO
HOMY CO HIV SKITO LONGUE MOLIIO DAVO. ON SONTO ESBEO MONGO EACIINO ON
CETA SOE DEGINO DAVO SKITO FACINDO KIIBEZO EOM KONE DE BOICERO SO
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IPENGO POE RVMIONO YCEO PORCE NA PATRIDO DAVO. ROSYANO RVPONDEO KUE
DU ZURASYO SO SORCEVESOE. BRETERO YSTRYO ON TRAKIO SOE VNDYNO PASOE,
PUE RVMYONO, NIDOE PARCIYO, POHON DOE SKYTO BOYESO. GIINOE PASOE LO
ELIAV TOA SO EDO ACINO ON MOLYO DAVO HRO NOSO DUE LO ZAMOLXIY.
KOTOPOLO ADANEYSE.
Pentru textul astfel separat în cuvinte s-a obţinut următoarea traducere: Zuraseo, el însuşi a
plecat către Rosyeno ca să vină cu ai săi sciţi în lung (până ) la Moliio Davo. Ei l-au luat şi pe
Mongo Eacino în ceata a lor săi însoţitori la cetatea sciţilor ca să facă eschibiţii (demonstraţii) cu
al său cal ca boicerii (războinicii cerului) să-i împingă (să-i alunge) pe acei romani care au pus
tabăra în părinteasca cetate. Rosyano i-a răspuns lui Zuraseo cu entuzuasm (bunăvoinţă). Fraţii
Istrul în Tracia ale sale valuri au trecut, apoi, romanii, golind (părăsind) tabăra, pace au dat
războinicilor sciţi. Tovarăşii au trecut să-şi vindece (aline) rănile tuturor acelora mergând
împreună la Molyo Davo hrană (jertfe) ducând lui Zamolxiy. Mare preot Adaneyse.
Textul este însoţit în partea stângă de imaginea armatei scite cu explicaţia ARMOZO SKITO
(armata scită), cei doi comandanţi, Zurasie şi Rosyano sunt prezentaţi faţă în faţă cu explicaţia
ZURASEO LO X ROSIANO SKITO (Zuraseo la hiliarhul Rosiano al sciţilor), în partea din dreapta
este prezentată armata geţilor, iar călăreţul singuratic din mijlocul plăcii este, îndemânaticul Mongo
Eacino care l-a impresionat pe Rosyano ca să accepte să vină în ajutorul lui Zuraseo. Din păcate nu
este dat numele catăţii sciţilor unde domnea Rosyano, aceasta ar putea fi Polta Dava. Evenimentele au
putut avea loc după înlăturarea lui Boerovisto de la putere când romanii şi aliaţii lor din Tracia l-au
obligat pe Zuraseo şi pe marele preot Dapigeu să părăsească Genucla şi să treacă Dunărea în nord. A
urmat alierea cu Rosyano şi alungarea (temporară până la urmă) a romanilor. Această menţionare a
Moleo Davei este ultima, în ordine cronologică, din conţinutul tăbliţelor de la Sinaia, ea nu mai apare
nici în textele din timpul lui Decebal şi nici pe harta întocmită de geograful Ptolemeu în sec. I-II e.n.
După cum apare menţionat la sfârşitul textului, această tabletă a fost realizată probabil de marele preot
Adaneyse.

Fig. 7. Palatul lui Boerobista cu indicarea direcţiilor
spre principalele cetăţi şi ţinuturi ale stăpânirii sale.
O indicaţie despre locul în care ar putea fi situată această cetate se poate obţine din placa cu nr.21
(figura 7) a cărţii lui Romalo, în care este prezentat palatul lui Boerivisto de la Sarmigetuso care are în
colţul din stânga-sus indicaţia: STRATOY LO MOLYO DAVO - Calea (drumul) spre Moleo Dava.
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Dacă se orientează placa cu partea superioară spre răsărit, atunci Moleo Dava ar fi situată spre NordEst faţă de Sarmigetuza, adică cam spre zona râului Moldova de astăzi. Acum, apa Moldovei curge
liniştită, dar, probabil că, în urmă cu mai bine de 2000 de ani a surpat cetatea aflată pe unul din
malurile sale căreia i-a luat numele şi i l-a dat, apoi, şi statului medieval Moldova. Motivul pentru care
nu este menţionată de Ptolemeu este că pe timpul vieţii acestuia deja nu mai exista, la fel ca şi alte
cetăţi menţionate în timpul lui Boerovisto. Eminescu ar spune: Era, pe când nu s-a văzut (nu a văzut-o
geograful Ptolemeu); azi o vedem (în tăbliţele de la Sinaia) şi nu e (nu ştim unde se afla cu exactitate).
Alte informaţii importante despre cetatea geţilor sciţi se găsesc în placa cu nr. 25 a cărţii lui
Romalo, prezentată în figura 8. La transcrierea textului acestei plăci cu caractere latine l-am păstrat pe
“Ω” din textul original, pentru a evita confuzia cu litera “O” care apare şi ea în text şi ar putea duce al
pierderea unor informaţii prin echivalarea lor forţată. Este posibil ca O din cuprinsul textului să
corespundă sunetului “u”. In partea de sus a tăbliţei avem: SABELO YAO GEO TAYEO OY RAMO
DACIOE SAR MON GATO-D-S-Ge. In traducere textul are următorul înţeles: Sabelo (zeul) pe
oameni i-a taiat în hotarele a Daciei Sar Mon Gato- Cetatea Getilor Sciti.
In corpul principal al tăbliţei, avem:
KAIOY ANTΩNIIEOY XILIARHIIOY RIOMIΩNO ON SOTISO DE GEΩ BASTARNO RETERO
DOYNY DAVO GEO ΩN CENTINEA ZOLΩ OY RAMO DAVO SIIΩN NIITRΩ TAΩ EYO RAM
SARMONGATOE-D-S-Ge-.

Fig. 8. Boerobisto după ce citeşte despre faptele atlanţilor,
îl învinge pe Caius Antoniu la Cetatea Geţilor Sciţi.
RIOMYNO ΩNCERII ZOE TAPYEΩ-BΩEROBYSETΩ A TIICIEATO CEΩ SYE O MONTOES
HΩ CETEΩ FAHTΩE ATLANTΩ ON KOMPEOY GE SAR SIHTO LΩGO, POY RIIOY ARMΩSO
RIOMYΩNO GIEΩ A EBOHIA.
+++++++++++ SAR CERY, +++++++++++- SΩ DEZ EYΩ BΩEROBYSETΩ LEBO GEΩ
ARMΩSO, +++++ CIΩT OPERY, ++++- LARII SYRE, +++++++++ SAR CERY HALII ZIKO. LΩ
RIRE TERII- RYOMIΩNO A SΩ ON HOY TΩCE PRINDERΩYMOE AO TΩCEO FEZE LEOY
GEO ΩN ZIDOYE NOBALY TIHO MATO. BΩEROBYSETΩ SΩ GECIYO LΩSY STASO HOE
TRASOYE GE LO ΩN FYLO SOLIIO. KOTOPΩLIΩ MAERO BERO A TEMNII ZOE BΩYOY
ON SΩ PIO LO YE-K-CENEOY. ON SARMYGETOYZO-ZABELO-RYOM-BAS. DABΩ GETO.
In traducere se poate obţine următorul text:
Caius Antonius, generalul romanilor, insotit de oameni bastarni au ajuns la a Doinei Cetate a
pamantenilor la cinci zile de hotarul cetatii asezate la interiorul întretaierii a apelor braţe ale Sar
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Mon Gato Cetate a Getilor Sciti. Romanii au continuat rătăcirea lor – Boerobyseto a învăţat cele
sfinte în munţi citind (despre) faptele atlanţilor la templul Geei ţara celor şase cuvinte, apoi,
rândurile armatei romanilor le-a zdrobit. +++++++++++ (trimişi) în împărăţia cerurilor,
+++++++++++- au fost în faţa ochilor lui Boerbyseto în stanga a pamantenilor armate +++++
ciungi facuţi (ciungiţi), ++++- sugrumaţi (laringe strâns), +++++++++ (trimişi) în împărăţia
cerurilor prin taierea gâtului; în al treilea rând- romanii (care) din a lor însăşi voinţă s-au lăsat
prinşi, toţi au fost făcuţi oameni legaţi pe a Sido-ei nobil Tico stăpânire. Boerbyseto cu ale geţilor
pierderi a ordonat să fie trimişi la Geea în pământul natal. Marele preot al marilor pivniţe i-a
îndemnat pe luptătorii vii să bea la însuşi – K (marele preot) – (De)Ceneu. La Sarmigetusa, Zabelo
(este) din nou împăratul cetăţii geţilor.
Placa conţine câteva informaţii interesante: mai întâi, că cetatea geţilor sciţi (Moleo Dava) era
situată la cinci zile de mers faţă de Cetatea Doinei (sau a cântecului, probabil identică cu Poesta
Dava); apoi, cetatea geţilor sciţi era situată la interiorul întretăierii braţelor de apă din ţara Mon Gato,
însă, cea mai interesantă informaţie se referă la faptul că Boerobista a citit despre faptele atlanţilor, în
munţi, la templul Geei în ţara celor şase cuvinte. Tara celor şase cuvinte ar corespunde cu Sar Mon
Gato Dav Skit Get, dar unde era templul Geei din munţi?
In partea din dreapta-jos este prezentat acelaşi turn ca şi în partea superioară a plăcii din figura 6
şi reprezintă cetatea Moleo Dava. In partea de mijloc, este prezentat un calăreţ care este însoţit
dedesupt de un simbol de tip “tamga” care era present şi pe steagul tătarilor (cu galben pe fond
albastru), foarte probabil, călăreţul îi reprezintă pe bastarni care erau, în acel moment, aliaţi ai
romanilor şi erau strămoşii tătarilor. In partea din stânga-jos este reprezentat, neclar, un templu care ar
putea fi cel în care a citit Boerobisto despre faptele atlanţilor.
O menţionare a unui loc numit Mon Gato (nu a ţării Mon Gato) apare în una din plăcuţele
realizată cam pe la sfârşitul domniei lui Decebal probabil de către marele preot Petosio şi prezentată în
cartea lui Romalo cu nr. 35.

Fig. 9. Zeus s-a plimbat de două ori prin ţara geţilor.
Textul original, al plăcii prezentate în figura 9, are următorul conţinut: DE TYCE MOTOE PETOSO
KO TELOLKO DABO GETO CEO DO AZER FIO HOY CEO APLO KARO, LO DIEO ZOEO SOE
ON DOYREZO PO POESTO DABO GETO. TRASOY SO YPENTO DE NOEOY ON KOPONO
D(E)OY ZABELO ON KARLO TO MONGATO GETO SOYPTEO- M.E’DAPIGEO- M.E.
ZOYRASEO- KOTOPOLEO ‘A DANEOY. TI PARB GEOY HO NIPE GhISEO OYGhENO,
PILON ITOE ZOEOY. X AHO OY NATH.
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In traducere, se obţine următorul text: De învăţat vorbele lui Petoso că în acel loc al cetăţii geţilor,
aceea către a lui Azer fii, care pe acel Aplo (Apolo) l-au rănit, divinul Zoeo a fost pe drum prin a
Poesto Davo a geţilor. Insărcinarea !? s-a întâmplat din nou la templul divinului Zabelo la izvorul
tămăduitor din Mon Gato a geţilor, au spus (şoptit) – M.E.Dapigeo-M.E.Zoyraseo-marele preot ‘A
Daneoy. + în aceea parte a pământului unde Nipe îşi duce (curge) ale sale valuri, cu picioarele
(sale) a mers Zoeoy; x acolo m-am născut.
Pentru cuvântul “karlo” este greu de găsit un corespondent acceptabil în limba română: el a fost tradus
prin “izvorul tămăduitor” de fapt ar trebui spus “staţiune balnoclimaterică”, dar un asemenea termen ar
fi prea modern şi nepotrivit pentru textul tradus. In esenţă, Petosio spune că Zeus a fost pe pamânt de
două ori: o dată în zona cetăţii Poesta Davo şi a doua oară la izvorul de la Mon Gato. Acolo s-a născut
şi Petosio. In medallion sunt reprezentate cele trei personaje Dapigeo, Zuraseo şi marele preot A’
Daneoy, care au atestat plimbarea lui Zeus prin ţara geţilor.
După cum s-a putut constata, cetatea Moleo Davo este menţionată în corelaţie cu Sar Mon Gato, ţara
Mon Gato. Pentru a nu exista confuzii trebuie menţionat că “sar” se referă la o zonă geografică şi
poate fi tradus prin ţară, ţinut, regiune, stăpânire, etc. Referirea din documentele istorice la apa
Sargeţiei trebuie interpretată ca fiind apa care curge prin ţara geţilor, deci nu ca o denumire a unei ape
anume. Referitor la celelalte două cuvinte, ele pot fi traduse ca fiind al Lunei Pisoi sau Pisică. Adică,
Mon Gato înseamnă “Pisica Lunii”. In unele limbi romanice şi în limba gracă prin “gato” se înţelege
pisică, pisoi, motan etc. Insă aceast pisoi sau pisică a Lunii care a dat numele vechi al Moldovei,
înainte de a-l prelua pe cel de la fosta cetate, nu este chiar o pisică oarecare:o imagine probabilă a unui
asemenea pisoi se poate vedea din figura 10.

Fig. 10. O imagine posibilă a unui “gato” - Pisică a Lunii.
Nu putem încheia această lucrare fără a aborda semnificaţia denumirii “Moleo Davei”. Este evident că
este vorba despre cetatea Moliei, dar ce înseamnă aceasta? In limba italiană molia (se scrie moglia)
înseamnă soţie. Printre ţăbliţele publicate de Dan Romalo există şi placa cu nr 18 (figura 11) în care
este prezentat acelaşi templu ca şi cel din figura 1 în care se face referire la Moleo Dava. Placa din
figura 11 are următorul conţinut: FACSO ZESA MARIKO KO KOMPO SO FII ESEPO A ZISO ON
TIOTE A SO KRO “STE REDO TO FILO MYO SATO KAP DIO CISO”. DAVIKO FYOSKO …..
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Fig. 11. Maria cu templul fiilor săi.
O traducere ar fi posibilă astfel: Lumina zeiţei Maria cu templul fiilor săi înţelepţi a zis în toată a sa
împărăţie “aşteptaţi (staţi în aşteptare) pe fiul meu prea iubit zeu ucis”. Ai cetăţii fii …..
Maria este menţionată în legătură cu templul fiului său (sau fiilor săi). După cum am văzut din placa
de la figura 6, războinicii mergeu la Moleo Dava ca să aducă jertfe lui Zamolxe, rezultă de aici că
Maria, despre care este vorba în placa din figura 11, este chiar mama lui Zamolxe.
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PORTRETUL SUMAR AL UNUI INGINER DEOSEBIT

Viorel Ungureanu
CUNOSCĂTOR AL AVIONICII DAR ŞI DESCIFRATOR AL CRONICII APOCRIFE
GETO-DACE IMPRIMATĂ PE FOI DE AUR COMPONENTE ALE TEZAURULUI
DE LA SINAIA (denumit greşit pe plăci de plumb)
Prezentare de Prof.dr.ing. Lorin Cantemir, membru ASTR
Este vorba de profesorul doctor inginer Viorel Ungureanu, cadru didactic Universitar
din Bacău, Facultatea de Inginerie.
Simt o mare bucurie şi datorie de a prezenta un confrate cu multiple calităţi, care exced
domeniul ingineriei şi-i pun în umbră pe mulţi aşa-zişi istorici şi arheologi cu diplomă în regulă.
Domnul profesor Viorel Ungureanu este încă un exemplu care arată că formaţia inginerească,
sprijinită pe realitate şi raţiune, dublată de o muncă migăloasă şi solicitantă caracterizată de mari
eforturi intelectuale, dublate de pasiunea de a şti şi a explica lumea înconjurătoare poate duce la
performanţă în orice domeniu.
Din păcate am uitat de faimoasa orchestră de muzică clasică a inginerilor din Bucureşti (vă
reamintesc că şi Politehnica ieşeană a avut la un moment dat un quartet de coarde din care făcea parte
şi profesorul Irimiciuc, de faptul că renumitul profesor Cişman era un foarte bun pianist, că în perioada
anilor 50-60 Politehnica ieşeană a avut o orchestră beat-band, care era renumită în toată România
alături de formaţia radio-televiziunii condusă de Sile Dinicu sau de formaţia Electrecord a Casei de
discuri cu acelaşi nume. Se mai pot da exemple de ingineri scriitori, pictori, sculptori, compozitori, dar
nu am auzit de nici un scriitor cu excepţia lui Jules Verne, care să fi realizat ceva în tehnică, cel puţin
cu gândul.
Reamintim că noţiunea de cultură însumează toate realizările umane din toate domeniile, iar
civilizaţia reprezintă ceea ce a putut fi aplicat şi utilizat din cultură în viaţa cotidiană. Devine evident
că majoritatea lucrurilor care ne înconjoară sunt rezultatul unei munci de concepere tehnologică şi
inginerească. Din păcate am auzit şi simţit de multe ori superioritatea culturală a poeţilor, scriitorilor,
pictorilor, artiştilor, avocaţilor, etc.
Eu recunosc că nu ştiu exact anii în care Ştefan cel Mare şi Sfânt s-a oprit şi a descălecat la
Târgul Frumoasei (azi Frumos) dar oare asta este esenţial în viaţă? Tot aşa nu ştiu la câte chiolhane,
vânători şi partide de pescuit a luat parte marele Mihail Sadoveanu. Recunosc că sunt de o crasă
incultură, dar să nu uite nimeni că există o cultură tehnică, parte a întregii culturi, că încet, încet,
istoria tehnicii îşi capătă locul şi preocuparea firească.
În schimb am văzut aşa—zişi oameni culţi care nu ştiu să ţină un ciocan în mână pentru a bate
un cui, ceea ce face parte din civilizaţia cotidiană.
Dar să dăm Cezarului ce este al Cezarului. Profesorul Viorel Ungureanu s-a născut în
localitatea Vicşani-Muşeniţa, Suceava unde a existat o colonia de polonezi şi ucraineni şi din joacă şi
copilărie s-a descurcat cu cele două limbi. La liceul teoretic din oraşul Siret a adăugat cunoştinţe de
limba franceză şi rusă, iar ulterior la Facultatea de Mecanică din Iaşi secţia TCM (pe care a absolvit-o
în 1971) şi limba engleză.
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Fiind angajat la Fabrica de avioane din Bacău a făcut multe traduceri ale documentaţiei
tehnice scrise în franceză, rusă, engleză, germană. Această mare investiţie intelectuală a fost de mare
ajutor în descifrarea acelor scrieri misterioase din Cronica Apocrifă din Sinaia. Între 1971 şi 1978 este
inginer proiectant la Întreprinderea de avioane Bacău (azi Aerostar) elaborând diverse proiecte legate
de realizarea prototipului avionului militar cu reacţie IAR 93.La 15 septembrie 1978 se transferă ca
asistent la Institutul de Învăţământ Superior Bacău, iar peste un an devine şef de lucrări.
Înscris la doctorat la Politehnica din Bucureşti în specialitatea Rezistenţa materialelor,
elasticitate şi plasticitate, îşi susţine teza în iunie 1996 sub îndrumarea cunoscutului om de ştiinţă
academician prof. Gheorghe Buzdugan. În 1997 ocupă prin concurs postul de conferenţiar iar din 2000
este ales Secretar ştiinţific al Facultăţii de Inginerie din cadrul Universităţii din Bacău.
În paralel cu activitatea profesională domnul profesor Viorel Ungureanu desfăşoară o susţinută
activitate organizatorică şi civic-profesională ca 1976 – membru în Comisia inginerilor şi
tehnicienilor de la Întreprinderea de avioane, 1978-1980 membru în Comitetul Municipal al
Inginerilor şi tehnicienilor din Bacău. În aprilie 1980 devine membru al Asociaţiei oamenilor de
ştiinţă, filiala Iaşi. Activităţile profesionale şi civile nu l-au împiedicat pe domnul profesor Viorel
Ungureanu să desfăşoare o intensă şi valoroasă activitate de cercetare ştiinţifică axată în principiu pe
trei mari tematici:
- ştiinţa şi tehnica presiunilor mari,
- prelucrarea prin deformaţie plastică a materialelor metalice,
- utilizarea tehnologiei informaţiei în activităţi inginereşti de cercetare.
Soluţiile originale găsite în cele trei domenii au fost confirmate prin 8 brevete şi 4 inovaţii fiind
prezentate şi în 9 volume editate şi aplicate în cadrul a numeroase contracte de cercetare încheiate cu
CNCSIS, CNCSU şi Comunitatea Europeană la care au fost parteneri universităţi din Franţa,
Portugalia, Polonia. Numeroase lucrări de cercetare ştiinţifică au fost prezentate la sesiuni din ţară şi
străinătate, una din acestea obţinând premiul II la Doneţk-Sevastopol. Subliniem că această prezentare
nu este exhaustivă şi de strictă specialitate, ea dorind creionarea unei personalităţi ştiinţifice cu laturile
sale esenţiale care să contureze şi să cimenteze credibilitatea şi autoritatea cercetătorului pasionat,
scrupulos caracterizat de o profundă corectitudine şi exigenţă profesională calităţi indispensabile unui
adevărat cercetător profund şi onest, preocupat de adevăr, fie el şi ştiinţific, un cercetător corect, sobru
şi foarte modest, poate chiar excesiv de modest.
Credem că toate preocupările de instruire şi profesionale ale colegului nostru i-au creat toate
premizele şi baza necesară pentru a aborda cu succes cunoaşterea şi descifrarea corectă a Cronicii
apocrife geto-dace. Credem că nu se putea găsi un cercetător mai competent şi mai dotat cu cunoştinţe,
tehnici şi metode atât de conforme cu subiectul descifrării Cronicii apocrife. Sperăm că această
prezentare sintetică este foarte lămuritoare asupra laturilor şi trăsăturilor esenţiale care îl
caracterizează pe domnul profesor Viorel Ungureanu, un curios şi neobosit cercetător al creaţiilor
umane.
În final subliniem faptul că nu credem că există în România mari personalităţi între specialişti
în istorie şi arheologie care să aibă atâtea calităţi utile şi necesare pentru a descifra misterele istoriei
noastre.
Toţi slujitorii ştiinţelor mai puţin exacte printre care subliniem istoricii şi arheologii, trebuie
să înţeleagă odată şi cât mai repede că fără o colaborare cu inginerii nu vor avansa prea repede şi prea
departe în domeniul lor.
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VOLUME APĂRUTE ÎN EDITURA SETIS

Autorul
Prof. Univ. Dr. Ing. Eugen HNATIUC
Calitatea mediului ambiant şi protecţia acestuia reprezintǎ o problemǎ majorǎ a umanitǎţii în
zilele noastre, poluarea biosferei prin efectele sale fiind chiar o ameninţare pentru viaţa pe Terra.
Evoluţia societǎţii omeneşti, dezvoltarea economicǎ, socialǎ sau culturalǎ a acesteia, nu mai
pot fi concepute astǎzi decât prin considerarea şi respectarea mediului ambiant, ca patrimoniu al
umanitǎţii, fapt consfinţit de conceptul de dezvoltare durabilǎ, însuşit şi respectat în prezent de toate
naţiunile lumii.
In acest sens calitatea mediului ambiant nu mai trebuie consideratǎ doar ca o moştenire pe care
o vom lǎsa copiilor noştri, ci mai degrabǎ ca un împrumut de la generaţiile viitoare, care trebuie
respectat şi onorat prin preocupǎrile noastre, ale tuturor, de protejare a ecosferei.
S-a conturat practic, în ultimele decenii, o nouǎ atitudine cu privire la protecţia mediului
ambiant, care implicǎ factorii responsabili şi specialiştii, dar se adreseazǎ tuturor locuitorilor planetei,
de fapt fiecǎruia dintre noi, deoarece doar astfel, prin acţiunile noastre comune vom reuşi sǎ gǎsim
rǎspunsurile cele mai potrivite la marile probleme ecologice ale prezentului, legate de schimbǎrile
climatice, de efectul de serǎ, sau de scǎderea grosimii pǎturii de ozon etc.

78

Buletinul SETIS nr. 13-14 (VII) / ian. - dec. 2009

ŞTIINŢĂ - TEHNICĂ – ECONOMIE - ISTORIE
Problemele cu privire la calitatea mediului ambiant sau referitoare la posibilitǎţile umanitǎţii
de a proteja ecosfera, reprezintǎ în prezent o preocupare majorǎ a omenirii, care trebuie sǎ se reflecte
în toate activitǎţile de formare a viitoarelor generaţii, atât în învǎţǎmântul preuniversitar cât şi în
învǎţǎmântul universitar. In acest sens publicarea în Editura SETIS a celor douǎ lucrǎri ale D-lui
Eugen Hnatiuc, vine sǎ confirme preocupǎrile ecologice de peste 15 ani ale autorului, dar corespunde
şi cerinţelor cu privire la funcţionarea în cadrul Facultǎţii de Electrotehnicǎ de la Universitatea
Tehnicǎ « Ghe. Asachi » din Iaşi a unei secţii de Master intitulate sugestiv « ENERGIE-MEDIU ».
O primǎ carte intitulatǎ “ECOLOGIE GENERALA. LEGISLATIE DE MEDIU”(Editura SETIS
Iaşi, 2008, ISBN 973-86764-9-5 ), rǎspunde unei necesitǎţi evidente pentru timpurile noastre,
asigurând informarea în domeniul ecologiei şi al problemelor legate de protecţia mediului, în
concordanţǎ cu noua atitudine pe care ne-o însuşim fiecare dintre noi, cu privire la respectarea calitǎţii
mediului ambiant şi la buna gospodǎrire a resurselor naturale în contextul dezvoltǎrii durabile.
Lucrarea se adreseazǎ studenţilor şi masteranzilor care se ocupǎ de problemele ecologice actuale ale
umanitǎţii, dar şi tuturor celor care, prin preocupǎrile lor, ar putea interveni favorabil pentru protejarea
calitǎţii mediului. Conceptul de dezvoltare durabilǎ presupune o schimbare de atitudine în favoarea
respectului pentru mediul ambiant pentru fiecare dintre noi şi în acest context, educaţia ecologicǎ are o
importanţa deosebitǎ : în acest sens sperǎm cǎ aceastǎ carte reprezintǎ un mic ajutor pentru toţi cei
interesaţi de a asigura « condiţii similare de viaţǎ pentru noi şi pentru generaţiile viitoare » de locuitori
ai Terrei.
Dupǎ abordarea unor aspecte specifice cu privire la evoluţia istoricǎ a poluǎrii biosferei, care
permite identificarea principalelor surse de poluare legate de activitǎţile umane, se prezintǎ poluanţii
principali pentru diferite medii suport şi apoi circulaţia poluanţilor în ecosferǎ, ceea ce evidenţiazǎ o
manifestarea « fǎrǎ frontiereǎ a poluǎrii biosferei », ca un argument important în favoarea abordǎrii la
nivel global a acestor probleme.
Experienţele ecologice tragice ale omenirii, care s-au concretizat în adevǎrate « catastrofe
ecologice », evidenţiazǎ circumstanţele în care s-au produs asemenea evenimente, dar oferǎ informaţii
care permit atât definirea unor orientǎri care sǎ scadǎ riscurile ecologice de producere a lor, cât şi a
unor mǎsuri care sǎ diminueze urmǎrile producerii acestora, Directivele SEVESO fiind un bun
exemplu în acest sens.
Conceptul de dezvoltare durabilǎ, care condiţioneazǎ dezvoltarea economicǎ a societǎţii de
respectarea mediului ambiant, face obiectul unui capitol al acestei cǎrţi şi anunţǎ drept prioritǎţi ale
acesteia atât analiza ciclului de viaţǎ, cât şi ecoconceperea produselor, care se adaugǎ necesitǎţii
recunoscute a dezvoltǎrii şi utilizǎrii tehnologiilor curate. Aceste prioritǎţi se adreseazǎ tuturor
specialiştilor, dar mai ales ştiinţelor inginereşti, care trebuie sǎ ofere soluţii echivalente funcţional însǎ
mai puţin poluante, mai puţin energofage sau folosind mai puţine materii prime epuizabile. Se prezintǎ
apoi aspecte specifice cu privire la dreptul mediului şi dreptul energiei sau referitoare la orientǎrile în
domeniul energiilor regenerabile.
In ultima parte a lucrǎrii sunt abordate aspecte fundamentale cu privire la legislaţia de mediu,
ca un domeniu juridic nou, practic în formare. Se subliniazǎ legǎturile dintre dreptul internaţional de
mediu şi dreptul naţional de mediu, precizându-se modul în care documentele Comunitǎţii Europene
referitoare la mediu se integreazǎ în legislaţia naţionalǎ de mediu.
In final se prezintǎ cadrul normativ cu privire la evaluarea şi autorizarea activitǎţilor cu impact
asupra mediului în România, cu semnificaţii pentru fiecare dintre noi.
Aceastǎ primǎ apariţie este continuatǎ cu o a doua carte care îşi propune prezentarea
procedeelor
electrice
de
depoluare
(clasice
sau
inovante),
intitulatǎ
sugestiv
"ELECTROECOLOGIE " (Editura SETIS Iaşi, 2009, ISBN 973-606-92041-0-8).
Dupǎ o trecere succintǎ în revistǎ a principalelor probleme legate de poluarea biosferei,
raportate la diferite medii suport, se precizeazǎ principalele surse de poluare ca şi poluanţii mai
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cunoscuţi, subliniind importanţa normelor de calitate a mediului, care reprezintǎ un stimulent în
adoptarea unei atitudini corecte faţǎ de mediul care ne înconjoarǎ.
Obiectul acestei a doua lucrǎri îl constituie prezentarea procedeelor electrice de depoluare, în
condiţiile în care acestea reprezintǎ o revanşǎ a electricitǎţii faţǎ de calitatea mediului ambiant, având
în vedere cǎ istoria umanitǎţii a identificat producerea de energie (electricǎ şi termicǎ) prin arderea
combustibililor fosili, ca o sursǎ majorǎ de poluare. Se încearcǎ valorificarea unor preocupǎri ale
autorului în acest domeniu, care au cristalizat denumirea de „ELECTROECOLOGIE“, pe care am
preferat-o altor titluri posibile.
Procedeele electrice de depoluare au fost calificate ca fiind clasice sau inovante.
Procedeele electrice clasice de depoluare, sunt acelea care au la bazǎ fenomenele
electrocinetice care apar în soluţii, în prezenţa câmpului electric, ce pornesc de la electroliza bine
cunoscutǎ, dar sunt actualizate în legǎturǎ cu utilizarea membranelor poroase sau polare, ajungându-se
la electrodializǎ, cataforezǎ, electroforezǎ etc.
Procedeele electrice inovante, numite adesea şi procedee de oxidare avansatǎ, se referǎ în
principal la exploatarea descǎrcǎrilor electrice de tip plasmǎ rece, care se manifestǎ în afara
echilibrului termodinamic şi care genereazǎ specii active, ce provoacǎ apariţia unor radicali
metastabili, foarte reactivi din punct de vedere chimic şi în plus capabili sǎ întreţinǎ reacţii
electrochimice de oxido-reducere, fǎrǎ intervenţia unor catalizatori.
Asemenea descǎrcǎri electrice, care pot fi de tip corona, DBD, impulsionale, luminiscente sau
GlidArc, permit realizarea unor reactoare electrochimice, care se pot adapta pentru a rǎspunde
aplicaţiilor particulare, mereu mai numeroase şi mai spectaculoase, care depǎşesc adesea nivelul de
cunoaştere ştiinţificǎ, aşa cum se întâmplǎ adesea în domeniul descǎrcǎrilor electrice în istoria de peste
200 de ani a acestora.
Indicatorii specifici de calitate ai reactoarelor electrochimice, permit chiar aprecierea
performanţelor acestor procedee electrice de depoluare, dar chiar şi compararea cu alte procedee
clasice de depoluare, prin costurile aferente.
Aceste cǎrţi se adreseazǎ studenţilor, cercetǎtorilor şi specialiştilor, care sunt preocupaţi de
cunoaşterea şi implementarea la scarǎ industrialǎ a unor asemenea procedee de depoluare.
Ca o promisiune, autorul îşi propune, cât mai curând, încǎ o publicaţie, care va aborda
analiza ciclului de viaţǎ, ca şi ecoconcepţia produselor din domeniul electric în contextul dezvoltǎrii
durabile.
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