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SISTEM MODERN DE CONVERSIE FOTOVOLTAIC; A 
ENERGIEI SOLARE 

 
 
 

 
Începând cu anul universitar 2013-2014, studenYii facult<Yii beneficiaz< de o lucrare de 

laborator modern< la disciplinele de Resurse şi Conversia Energiei şi Electronic< de Putere. 
Acest fapt este posibil datorit< dot<rii laboratorului de Surse Regenerabile de Energie cu un 
sistem ultramodern de conversie fotovoltaic< a energiei solare. Valoarea acestei investiYii a 
fost de aproximativ 18.000 de Euro, o parte important< a finanY<rii fiind asigurat< în baza unui 
parteneriat cu compania E.ON România. 
 În varianta iniYial<, s-a solicitat suportul financiar pentru realizarea unui sistem 
fotovoltaic, având urm<toarele caracteristici:  Pp=1,1 kW;  2,42 kWh/zi; 24 Vcc; 230 Vca; 
regim de funcYionare izolat< de reYea (off-grid). 
Pe parcursul proiect<rii sistemului fotovoltaic au intervenit mai mul%i factori, în principal cu 
referire la dimensiunile acestuia !i la sistemele de prindere de fa%ada cl<dirii, luându-se 
decizia, de comun acord cu sponsorul principal, amplas<rii sistemului pe peretele din partea 
de S-V a laboratorului de Tehnica Tensiunilor Înalte, aşa cum rezult< din figura 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fig. 1. Amplasamentul sistemului de panouri fotovoltaice 
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 Realizând faptul c<, în noul amplasament, aspectul componentei exterioare a 
sistemului foto-voltaic nu ar fi fost mulYumitor pentru nici unul dintre parteneri, mai ales din 
cauza dimensiunilor reduse ale panourilor şi num<rului relativ mic al acestora, decanul 
facult<%ii a identificat resurse extrabugetare pentru amplificarea puterii şi, implicit, a 
dimensiunilor. În plus, aceasta a permis şi realizarea unei componente de promovare a 
imaginii partenerilor, prin dispunerea panourilor sub o form< care s< indice acronimul 
consacrat al facult<Yii „ETH”. 

În varianta final<, sistemul fotovoltaic are urm<toarele caracteristici: Pp= 4,32 kW;  
8,5 kWh/zi; 48 Vcc; 230 Vca; regim de funcYionare off-grid. 
 Caracteristicile elementelor componente ale sistemului propus: 
X PANOURI FOTOVOLTAICE    

Puterea fiec<rui panou: 240 W, 60 celule 
Tip panou: POLY 240 W, tip ET-P660240W 
Dimensiune panou: 992 x 1640 mm 
Num<rul de panouri: 18 buc. 
Tensiunea panourilor: 31 V 
Tensiunea sistemului de panouri: 48 V 
Num<r panouri in serie: 3 
Num<r rânduri panouri in paralel: 6 
Structur<: Aliaj de Al şi elemente de prindere pe perete vertical, din oYel 
inoxidabil. 

Modul de instalare a panourilor este acela dat în figura 2. 

 

Fig. 2. Sistemul instalat de panouri fotovoltaice 
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 Sistemul de panouri fotovoltaice este pus în evidenY< prin iluminarea sa de la partea 
superioar<, pentru aceasta fiind utilizate corpuri de iluminat cu LED, fiecare având puterea de 
20 W şi un unghi de deschidere corespunz<tor asigur<rii unui iluminat de tip arhitectural. 
Energia utilizat< pentru alimentarea corpurilor de iluminat este produs< exclusiv de sistemul 
de panouri fotovoltaice, nefiind preluat< din reYea. 
 

 O imagine nocturn< a sistemului de panouri fotovoltaice este dat< în figura 3. 

 
 

Fig. 3. Imagine nocturn< a sistemului de panouri fotovoltaice 
 
 Pentru instalarea sistemului pe peretele laboratorului de Tehnica Tensiunilor Înalte au 
fost f<cut< o expertiz< tehnic< a cl<dirii, pentru a evita orice neajuns potenYial provocat de 
comportarea dinamic<, la vânt, a panourilor, având în vedere dimensiunea relativ mare a 
acestora, posibilele vibraYii care pot fi induse de curenYii de aer care circul< prin spaYiul dintre 
panouri şi perete şi riscul afect<rii, în timp, a calit<Yii sistemelor de prindere a panourilor de 
peretele cl<dirii. A fost exploatat< la maximum posibilitatea de prindere de stâlpii cl<dirii, iar 
în afara acestora au fost aplicate soluYiile de prindere recomandate de c<tre inginerul 
structurist.  

Trebuie menYionat faptul c<, aşa cum rezult< şi din figurile 2 şi 3, toate conexiunile 
electrice au fost realizate în aşa manier< încât s< nu fie afectat aspectul sistemului. Inclusiv 
conexiunea la priza de p<mânt, special realizat< pentru acest sistem de panouri fotovoltaice, a 
fost trecut< prin interiorul laboratorului, în spaYiul dintre electrozii prizei şi rama metalic< a 
panourilor. 
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X ACUMULATOARE    
Tip: Acumulatoare cu GEL, tip ULTRACELL 
Model: UXL 250-12 
Num<r acumulatoare: 4 buc. 
Caracteristici acumulatoare: 
Tensiune nominal< acumulator: 12 V 
Capacitatea nominal< (20 HR): 250 Ah 
Curent maxim de desc<rcare (5 sec): 2500 A 
Curentul de desc<rcare 10 min (25 oC): 334.7 A 
Curentul de desc<rcare 20 min: 241.3 A 
Curentul de desc<rcare 30 min: 196.6 A 
Curentul de desc<rcare 45 min: 150.7 A 
Curentul de desc<rcare 1 or<: 126.1 A 
Curentul de desc<rcare 2 ore: 83.2 A 
Curentul de desc<rcare 3 ore: 62.5 A 
Curentul de desc<rcare 5 ore: 42.5 A 
Curentul de desc<rcare 10 ore: 25.0 A 
Curentul de desc<rcare 20 ore: 13.4 A 
Domeniul de tensiune pe ciclul de înc<rcare: 14.4 – 15.0 V, la 25 oC 
Num<r baterii in serie: 4 
Tensiune nominal< baterie acumulatoare: 48 V 
Capacitate nominal< baterie (20 HR): 250 Ah 

 O imagine a bateriei de acumulatoare a sistemului, instalate pe rastel metalic, în 
conformitate cu normativele în vigoare, este dat< în figura 4. 

 

Fig. 4. Imagine de detaliu a bateriei de acumulatoare a sistemului fotovoltaic 
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X INVERTOR, REGULATOR ÎNC;RCARE, SISTEME PROTECXIE 
 

Având în vedere destinaYia principal< a sistemului, pentru lucr<ri de laborator cu 
studenYii, s-a optat pentru alegerea unui sistem complet: regulator + invertor + sisteme de 
protecYie + sisteme de monitorizare. De asemenea, s-a urm<rit alegerea unui echipament care 
s< permit< efectuarea de set<ri multiple atât pentru regulator, cât şi pentru invertor. 
Echipamentul pentru care s-a optat este produs de OutBack Power Systems, combinaYie de 
echipament FLEXPower One – pentru invertor şi FLEXmax 80 – pentru regulator, la care se 
adaug< sistemul de monitorizare al panourilor fotovoltaice şi urm<toarele sisteme de protecYie: 

ど la supracurent,    
ど la supratensiune, 
ど la gol de tensiune, 
ど la alimentarea cu tensiune alternativ< din reYea pe ieşirea invertorului, 
ど la suprasarcina de lung< durat<, 
ど la supraînc<lzirea bateriei de acumulatoare. 

În plus, echipamentul preia consumatorii şi înc<rcarea bateriei de acumulatoare de la 
reYea atunci când energia înmagazinat< în bateria de acumulatoare scad sub un anumit prag 
(actualmente reglat la 50 %). 

Componentele sistemului OutBack Power Systems sunt redate în figura 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 5. Echipamentul FLEXmax 80 3i FLEXPower One produs de OutBack Power Systems 
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Principalele caracteristici electrice ale sistemului sunt urm<toarele: 
Puterea nominal<: 4 kW 
Forma tensiunii furnizate: und< sinusoidal<  
Tensiunea nominal< alternativ<: 230 V 
Tensiunea nominal< a bateriei: 48 V 
Domeniul de tensiuni al bateriei de acumulatoare: 40 - 60 V 
Puterea matricei de panouri fotovoltaice:  4300 W 
Domeniul de tensiune la ieşirea matricei de panouri fotovoltaice: 50 - 150 V 
Tensiunea maxim< în gol a matricei de panouri fotovoltaice: 150 V 
Curentul maxim de scurtcircuit al matricei de panouri fotovoltaice: 64 A 
ProtecYie la supratensiune şi supracurent, atât pe partea de tensiune continu<, cât şi pe 
partea de tensiune alternativ< 
ProtecYie a matricei de panouri fotovoltaice la defect la p<mânt  

 
 Imaginea amplas<rii elementelor de interior ale sistemului este dat< în figura 6 
  

 

Fig. 6. Imagine parYial< a instalaYiei de interior a sistemului fotovoltaice

 
 Aşa cum se poate observa din figura 6 şi din detaliul dat în figura 7, au fost instalate şi 
dou< blocuri de m<sur< şi protecYie, în principal cu rol didactic, studenYii putând, astfel, s< 
m<soare energia transferat< c<tre consumatorii insularizaYi ai sistemului, precum şi energia 
preluat< din reYea pentru înc<rcarea bateriei de acumulatoare, în regimurile în care energia 
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furnizat< de matricea de panouri fotovoltaice este insuficient< pentru grupul de consumatori 
insularizaYi. 

 
 

Fig. 7. Imagine blocuri de m<sur< 3i protecYie 
  
 Sistemul este perfect funcYional şi, actualmente, alimenteaz< propriile corpuri de 
iluminat arhitectural şi un grup de consumatori de la primul etaj a corpului de Energetic<, 
urmând ca acest grup de consumatori s< fie optimizat, prin calculele pe care le vor efectua 
studenYii, pe baza datelor înregistrate. 
 
X AUTORIZAXII 

Sistemul fotovoltaic a fost executat pe baza unor proiecte autorizate şi numai dup< ce 
au fost obYinute autorizaYiile corespunz<toare:  

ど certificat de urbanism – nr. 567 din 26.02.2013 
ど raport de expertiz< tehnic< cl<dire – nr. 942 din 14.03.2013 
ど autorizaYie de mediu – nr. 101 din 09.05.2013 
ど autorizaYie de construire – nr. 507 din 27.05.2013 

 

Marcel Istrate 
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LOCUL I, EXCELENXI ÎN CERCETARE 

 

 

Premiile de ExcelenY< în cercetare au devenit o tradiYie a Universit<Yii Tehnice 
Gheorghe Asachi din Ia3i 3i reprezint< o încununare a meritelor 3tiinYifice 3i academice ale 
cadrelor didactice ale c<ror cercet<ri au un impact semnificativ, recunoscut la nivel naYional 3i 
internaYional. În 2013 aceste premii s-au acordat în cadrul manifest<rilor organizate cu prilejul 
împlinirii a 200 de ani de la înfiinYarea 2colii de Inginerie 3i Hot<rnicie de c<tre Gheorghe 
Asachi 3i 75 de ani de la înfiinYarea 2colii Politehnice Ie3ene. 

La categoria „Grupul care a contribuit la atragerea celor mai multe fonduri pentru 
cercetare”, premiul a fost acordat grupului format din prof.dr.ing. Marinel Temneanu, 3ef 
lucr<ri dr. ing. Codrin Donciu, prof. dr. ing. Cristian Fo3al<u, conf. dr. ing. Cristian Zet de la 
Facultatea de Inginerie Electric<, Energetic< 3i Informatic< Aplicat<, grup care a adus la 
bugetul cercet<rii suma de 1.378.549,8 lei din 9 proiecte de cercetare. Cele 4 cadre didactice 
au o experienY< bogat< în activitatea de cercetare, totalizând împreun< peste 60 de proiecte de 
cercetare. 

 

 

Cristian Fo3al<u, Marinel Temneanu, Cristian Zet, Codrin Donciu 



FACULTATEA DE ELECTROTEHNIC; (IEEI) 

Buletinul SETIS nr. 20 - 22 (X-XI) / dec. 2012 - dec. 2013 10

 

 

 

SIELMEN 2013, A IX-A EDIXIE; CONTINUITATE PRIN 
TRADIXIE 

 

 
La mijlocul lunii octombrie 2013, în zilele de 17 3i 18, s-a desf<3urat la Chi3in<u cea 

de a 9-a editie a ConferinYei de Sisteme Electromecanice 3i Enegetice - SIELMEN, 
continuând o tradiYie bine apreciat< în rândul mediului academic 3i al speciali3tilor din 
domeniu. ConferinYele SIELMEN sunt organizate o dat< la doi ani 3i sunt rodul unei excelente 
colabor<ri dintre facult<Yile de profil electric 3i energetic din Chi3in<u, Ia3i 3i Craiova. La 
aceast< ediYie, secretariatul conferinYei a fost organizat la Ia3i, iar desf<3urarea lucr<rilor a 
avut loc - conform tradiYiei - la Chi3in<u. 

Manifestarea de la Chi3in<u a debutat cu ExpoziYia SIELMEN 2013, o expoziYie cu 
produse din domeniul electromecanic 3i energetic, care a avut loc  în curtea cl<dirii 
rectoratului Universit<Yii Tehnice a Moldovei. Au fost expus interesante produse 3i prototipuri 
de cercetare de c<tre Universitatea Tehnic< a Moldovei din Chi3in<u, al<turi de alte 6 firme 
din Rep.Moldova. 

Imediat dup< ora prânzului a avut loc ceremonia de deschidere la care au participat 
reprezentanYi ai Universit<Yii Tehnice a Moldovei în frunte cu rectorul acesteia, dl. Acad. Ion 
Bostan, reprezentanYi ai universit<Yilor din Ia3i, Craiova, Cluj-Napoca, Bucure3ti, Re3iYa, 
Suceava 3i GalaYi, precum 3i reprezentanYi ai mediului economic local. Oficiile de gazda au 
fost asigurate în alternaY< de c<tre prof. Ion Stratan - ex-decan 3i principal promotor al 
conferinYei pe plan local - 3i prof. Victor Pogora, actualul decan al Facult<Yii de Energetic< din 
Chi3in<u. 

Ceremonia de deschidere a fost urmat< de emoYionante 3i interesante prezent<ri în 
plen. Caracterul emoYionant a fost asigurat pe deplin de prezent<rile domnilor profesori 
Gheorghe Manolea 3i Alecsandru Simion.  Primul a adus un omagiu Universit<Yii Tehnice a 
Moldovei - gazd< a conferinYelor SIELMEN - 3i a f<cut un gr<itor istoric al tuturor ediYiilor de 
pân< acum ale conferinYei. Cel de-al doilea a adus un omagiu impun<toarelor personalit<Yi ale 
electrotehnicii române3ti 3i internaYionale, Dragomir Hurmuzescu 3i Cezar Parteni-Antoni, 
omagiu care a generat antrenante 3i utile incusiuni in istorie ale unora dintre participanYii la 
dezbateri. Apoi interesul a fost captat de cuprinz<toarele prelegeri privind utilizarea energiilor 
regenerabile în Republica Moldova, prelegeri susYinute de profesorii Valentin, Arion, Ion 
Sobor, Andrei Chiciuc 3i Petru Todos. 
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Prima zi a conferinYei s-a încheiat cu o binemeritat< mas< colegial<, în ambientul 
placut completat de meniul rafinat 3i divers al restaurantului Nucarul. Lu<rile de cuvânt, 
minispectacolul de dansuri populare oferit de un grup de dansatori format din studenYi ai 
Facult<Yii de Energetic< din Chi3in<u, discuYiile destinse 3i prietene3ti cu colegii din diverse 
centre universitare, ca 3i minireprizele de dans pe 3lag<re române3ti 3i internaYionale au fost 
ingredientele unei seri de neuitat. 

Ziua de vineri 18 octombrie 2013 a fost dedicat<, în prima ei parte, prezent<rii 
lucr<rilor pe secYii. Un num<r de cca 90 autori sau coautori de lucr<ri 3tiinYifice, repartizaYi pe 
9 secYii au prezentat auditoriului rezultatele cercet<rilor efectuate. În dupamiaza aceleia3i zile, 
ca punct final al conferinYei de la Chi3in<u, a avut loc o vizit< în ora3ul vinicol subteran de la 
Cricova. Într-un traseu initulat „Regalul vinului” au fost parcur3i mai mulYi kilometrii de 
galerii subterane, ca în final s< fie degustate 6 tipuri de vinuri, asortate de gustoase bucate 
moldovene3ti.  

Statistic vorbind, în cadrul conferinYei SIELMEN 2013 au fost înscrise un num<r de 
143 de lucr<ri din care au fost acceptate pentru prezentare 3i publicare în volum un num<r de 
110 (77%) lucr<ri 3tiinYifice, un num<r de 33 (23%) au fost respinse. Lucr<rile acceptate au 
fost publicate într-un CD-proceeding cu ISBN, volumul însumând 557 de pagini. O mare 
parte din lucr<ri urmeaz< s< apar< - într-o form< completat< 3i îmbun<t<Yit< - în revistele 
Buletinul Institutului Politehnic din Iasi, respectiv Analele Universit<Yii din Craiova. 

Mai trebuie menYionat c<, cu o zi înainte de eveniment, la Ia3i a avut loc un preludiu al 
conferinYei, marcat prin dou< acYiuni 3tiinYifice:  

- Workshopul cu industria, intitulat "Metamateriale cu structuri predefinite pentru 
aplicatii electromecanice", al c<rui moderator a fost Prof.dr.ing. Romeo C. CIOBANU în care 
au fost prezentate 15 studii 3tiinYifice împreun< cu mai mulYi parteneri industriali, dintre care 
Comfrac R&D Project Expert S.R.L.,  Tangent Electro Trade S.R.L., S.C. All Green S.R.L.,   
S.C. Intelectro IASI S.R.L., Electric Company S.A. Vaslui. 

- Tutorialul "Modele matematice evoluate pentru analiza convertoarelor 
electromecanice" susYinut de dl Prof.dr.ing. Alecsandru SIMION s-a transformat într-un 
intens forum de dezbateri privind c<ile de modelare 3i proiectare optimal< a ma3inilor 
electrice. Au participat cadre didactice 3i doctoranzi din facultatea gazd<, dar 3i din Cluj-
Napoca 3i Bucure3ti. 

În concluzie, se poate spune c< SIELMEN 2013 a avut un real succes 3i c< a fost 
marcat de o emoYie specific< acestei conferinYe cu evidente accente pan-române3ti. Este 
important de remarcat ca emoYia 3i bucria întâlnirii au fost dublate de rigoare 3i conYinut 
3tiinYific ridicat, a3a cum a rezultat din aprecierile laudative la adresa organizatorilor 
exprimate de participanYi.  Succesul înregistrat a reconfirmat faptul SIELMEN r<mâne una 
dintre manifest<rile importante din domeniul electromecanic 3i energetic din spaYiul pan-
românesc, iar tradiYia ei trebuie dus< mai departe. 
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Dorin Lucache 3i Cristian Haba 
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CORALA ARMONIA – REDIVIVUS 

 

Corul Armonia este un generator de emotie atât pentru ascult<tori, cât mai ales pentru 
actualii sau fo3tii membri ai corului.  

Am fost unul din membrii de început ai corului Armonia, cor n<scut undeva prin 
prim<vara anului 1982. EmulaYia cultural< care însufleYea generaYiile de studenYi de atunci, în 
care grupul Divertis - care tocmai se afirmase la nivel naYional - juca un rol central, a f<cut ca 
apariYia corului s< fie un act firesc. De la idee 3i pân< la fapt< nu a fost drum lung. O tân<r< 
familie de studenYi la Arte, Cristina 3i Petric<, au fost primii dirijori, iar repetiYiile se 
desf<3urau preponderent într-o sal< cu pian de la etajul al doilea al Casei de Cultur< a 
StudenYilor. RepetiYiile se desf<3urau adesea seara târziu, se terminau pe la 10 – 11 în noapte, 
dar în ciuda orei târzii se formase o tradiYie ca, la final, tot corul s< urce Copoul cântând, iar 
b<ieYii s< conduc< fetele la c<min (la acea vreme fetele erau cazate în c<minul E2 din 
complexul studenYesc Codrescu). Punctul culminant al eforturilor lirice ale primei generaYii a 
fost participarea la faza final<, pe Yar<, a concursului coral studenYesc, organizat sub egida 
festivalului studenYesc Gaudeamus. Concursul s-a desf<3urat la Timi3oara, iar Armonia a 
câ3tigat locul al doilea la secYiunea „coruri mixte”, clasându-se dup< o coral< din Bucure3ti 
intitulat< „Amadeus”. A fost mult< tristeYe printre noi, locul al doilea fiind considerat prea 
puYin pentru efortul uria3 de a înv<Ya 3i prezenta în concurs nu mai puYin de 7 piese corale, din 
care 2 au fost madrigaluri. Îns<, de neuitat r<mân apariYiile pe scena la tradiYionala 
„Sarbatoare a Pomului de Iarn< la Electro”, un spectacol realizat de studenYii facult<Yii noastre 
3i care umplea pân< la refuz sala mare din Casa de Cultura a StudenYilor. 

Începand cu toamna anului 1984, corul Armonia a început schimbul de generaYii, iar 
activitatea sa a c<p<tat o nou< dinamic< sub bagheta dirijoral< a lui Valeriu Gâdei, un 
profesionist de excepYie, care în cariera sa a mai fost directorul corului din Opera ie3ean< 3i a 
condus, pe lâng< Armonia, corala Animus. Diversificarea repertoriului, definirea unui stil 
propriu de interpretare coral<, au f<cut ca, la toate ediYiile concursului Gaudeamus care s-au 
mai desf<3urat pân< în 1990, Armonia sa urce mereu pe primul loc. Pân< spre finalul anilor 
’90 corul a avut o activitate deosebit de intens<, marcat< de apariYia unui disc înregistrat la 
Electrecord (1990), apariYii la TVR Ia3i sau de excepYionale turnee prin Yar< sau str<in<tate 
(FranYa, Italia, Xara Galilor etc.). Dintre membrii actualului corp profesoral sau administrativ 
al facult<Yii, au cântat în diverse etape ale corului Armonia Cristian Fo3al<u, Felicia Zet, 
Marian Poboroniuc 3.a. 

Bulvers<rile din societatea româneasc< post-revoluYionar< au f<cut ca dup< anul 2000 
activitatea corului Armonia s< înceteze. Dar visul rena3terii ca o pas<re Phoenix nu ne-a 
p<r<sit niciodat<. Acum doi ani, în ajun de Cr<ciun, am reu3it formarea unui grup coral care s< 
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încerce reluarea acestei minunate tradiYii din facultatea noastr<. Am fost ajutaYi fie direct, fie 
prin intermediul unor studente la Arte, de c<tre Florin Luchian, un om inimos 3i priceput, 
secretar artistic al Universit<Yii de Arte „G.Enescu”. Dup< o apariYie reu3it< la Serbarea de 
Cr<ciun din holul facult<Yii, în decembrie 2012, adev<rata reanimare a corului s-a produs 
odat< cu revenirea la bagheta dirijoral< a lui Valeriu Gâdei. Din acest moment num<rul 
membrilor a ajuns la cca 25, astfel c< denumirea de coral< a devenit din nou justificat<.   

Pe 15 decembrie 2013, din nou în sala de spectacole a Casei de Cultur< a StudenYilor, 
a avut loc un spectacol de colinde oferit de fo3ti 3i actuali membri ai corului, spectacol 
sugestiv intitulat „Arc peste timp”. A fost o minunat< predare de 3tafet< între mai vechile 
generaYii 3i  mai tinerii colegi care î3i dezvolt< încet dar sigur pasiunea pentru uzica coral<. A 
fost impresionant efortul „veteranilor” care au venit la Ia3i pentru a face câteva repetiYii 3i a 
cânta în concert din mai toare ora3ele Moldovei, de la Suceava 3i pân< la Foc3ani, ba chiar 3i 
din str<in<tate.  

Am fost totodat< pl<cut surprin3i de dorinYa de afirmare 3i prospeYimea tinerei 
generaYii a corului, care a continuat s< apar< în faYa publicului în ajunul s<rb<torilor de iarn<, 
mai întâi în tradiYionalul spectacol din holul facult<Yii, iar mai apoi într-un mic spectacol oferit 
Consiliului de AdministraYie al universit<Yii, împreun< cu ansamblul de dansuri populare 3i el 
proasp<t ren<scut.  

În încheiere a3 dori s< atrag atenYia c< performanYa se atinge doar sub îndrumarea unor 
profesioni3ti, iar pentru implicarea acestora este nevoie de suport financiar. M< adresez de 
aceea tuturor membrilor 3i simpatizanYilor SETIS cu rug<mintea de a avea în vedere, atunci 
când posibil, s< sprijine (inclusiv financiar) activit<Yile culturale în care se implic< studenYii 
no3tri, activit<Yi cu rol educativ de net<g<duit care completeaz< 3i potenYeaz< preg<tirea 
inginereasc< dobândit< în facultate. 
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Pe scena Casei de Cultur< a StudenYilor, în spectacolul „Arc peste timp” din 15 decembrie 
2013, vechi 3i noi membri Armonia cântând împreun< 

 
 

 

In holul facult<Yii, înainte de Cr<ciun (decembrie 2013) 



STUDENXII NO2TRI 2I ASOCIAXIILE LOR 

Buletinul SETIS nr. 20 - 22 (X-XI) / dec. 2012 - dec. 2013 17

 

In fata Consiliui de Administratie TUIASI (decembrie 2013) 

 

O parte din coristi au si dansat în fata Consiliui de Administratie TUIASI (decembrie 2013) 

Dorin Lucache 
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PRACTICA TEHNOLOGIC;, A2A CUM NE-O DORIM 
 
 
 

 
Actualul Manager General al ArcelorMittal GalaYi, d-na ing. Tatiana Balt< a terminat 

în 1980 Facultatea de Electrotehnic< din Ia3i, an în care s-a 3i angajat la Combinatul 
Siderurgic GalaYi. A cunoscut din interior, etap< cu etap<, toate problemele  tehnologice 3i 
economice cu care se confrunt< un Mare Combinat, furnizor al unor produse care nu se mai 
fac niciunde pe raze de sute sau chiar mii de kilometri. 

InvestiYia în resursa uman< este prioritar< pentru orice unitate industrial< care vrea s< 
reziste 3i s< performeze în actualul context economic ultraconcurenYial. 2i ArcelorMittal 
dezvolt< acest concept, organizând 3coli de var< 3i programe de Internship. 

Telefonul primit de la Doamna Director General suna foarte m<gulitor pentru 
facultatea noastr<: Combinatul dore3te s< ofere 6 locuri într-un program de Internship, pentru 
ni3te studenYi foarte buni, specializaYi în acYion<ri electrice, care s< fie neaparat instruiYi la 
Electrotehnica din Ia3i. 2tie din propria experienY< c< aici se face 2coal< serioas<. 

Am dat sfoar< în Yar< 3i, cu de la sine putere, am extins aria de preselecYie la aproape 
toate programele noastre de studiu (anul III, studii de licenY<). 

Dup< interviu am selectat 7 studenYi hot<râYi. A contat desigur 3i media anilor de 
studiu, dar decisiv< a fost determinarea cu care doreau s<-3i asume aceast< provocare. 

Structura pe specializ<ri era îns< puYin diferit< faY< de “comanda” iniYial<:  IonuY Bîrzu, 
Iosif Bontean, Eusebiu Iulian Diaconu 3i Eduard Sebastian 2oltuzu sunt de la EPAE, dar 
Nicolae Robert Daboi 3i Daniel Catalin Soare sunt de la Energetic<, în timp ce Marius Carp 
este de la Informatic< Aplicat<. 

Am reu3it s< convingem “angajatorul”: un combinat de aceste dimensiuni are nevoie 3i 
de speciali3ti în energetic< industrial<, dar 3i de informaticieni “de producYie”. 

Urm<toarea surpriz< pl<cut<: am primit o solicitare din partea coordonatorului de 
programe Internship din Combinat, privind completarea urgent< a tabelului care s< conYin< 
m<rimile la pantofi, bluze 3i pantaloni pentru toYi cei 7 practicanYi, vor avea echipamente de 
lucru noi, în conformitate cu normele de protecYie a muncii, diferenYiate funcYie de locul de 
practic<, dar în acela3i timp comode 3i pl<cute ochiului. 
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Deja am devenit 3i mai serio3i, ne apas< responsabilit<Yile 

 
Am înYeles cu toYii c< un parteneriat se bazeaz< pe seriozitate 3i reciprocitate. 
PracticanYilor li s-a asigurat o cazare confortabil<, în apartamente noi, de serviciu, cu 

vedere la falez<, transport la Combinat, o mas< cald< la restaurantul-cantin<. În primul rând 
îns< li s-a creat cadrul pentru instruire asistat< de speciali3ti care nu erau deloc gr<biYi sau 
superficiali.  

Pe lâng< componenta strict profesional<, au fost foarte utile leg<turile interpersonale. 
StudenYii no3tri au partajat cu colegii lor din FranYa (aflaYi de asemenea într-un program de 
practic< tehnologic<, s< înveYe 3i francezii de la români) sau cu viitorii lor colegi, tineri 
ingineri din Combinat, impresii, experienYe, speranYe legate de profesia de inginer într-o mare 
unitate industrial< contemporan<. 

 

 
 

Tineri din 4 facult<Yi tehnice din Europa anului 2014: “Industria are nevoie de voi!!” 



STUDENXII NO2TRI 2I ASOCIAXIILE LOR 
 

Buletinul SETIS nr. 20 - 22 (X-XI) / dec. 2012 - dec. 2013 20

Punct 3i de la cap<t 

Am primit din partea conducerii Combinatului o scrisoare de apreciere, referitoare la 
calitatea 3i seriozitatea, profesional< dar 3i uman< a întregii echipe de la Ia3i. ToYi sunt 
a3teptaYi ca imediat dup< finalizarea licenYei, s< depun< cerere de angajare, CV-ul fiind deja 
validat în baza de date a angajatorului. 

 
 

Combinatul ArcelorMittal îi a3teapt< pe viitorii no3tri absolvenYi cu...c<ldur<!! 

 
 

Alexandru S<lceanu 
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CONCURSUL STUDENXESC „DUMITRU B;RBULESCU” 

 

 
 

 
În facultatea noastr< exist< tradiYia unor concursuri profesionale studenYe3ti, organizate 

pe structura programelor de studii coordonate în principal de fiecare din cele patru 
departamente. 

Cea mai bogat< tradiYie o are concursul „Cezar Parteni”, destinat viitorilor speciali3ti 
în ma3ini electrice, concurs care omagiaz< memoria unuia din marii profesori-ctitori ai 
facult<Yii noastre, singura personalitate din istoria înv<Y<mântului românesc care a îndeplinit 
funcYia de Rector la trei universit<Yi diferite: Politehnica din Ia3i, Universitatea din Craiova 3i 
Politehnica din Bucure3ti.  

Un alt concurs, a c<rui ediYie inaugural< s-a desf<3urat în 2013, se adreseaz< în special 
studenYilor „m<suri3ti”, desf<3urându-se sub patronajul 3i mentoratul spiritual al profesorului 
Dumitru B<rbulescu, un dasc<l de exceptie care a contribuit la ascensiunea înv<Y<mântului 
electrotehnic superior în elita Alma Mater Iasiensis. 

 
 

 

Juriul concursului, în centru Decanul facult<Yii, Prof.dr.ing. Marcel Istrate, al<turi de 
principalul sponsor al concursului, ing. Gabriel Mardarasevici 
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Mai concret, acest concurs este destinat studenYilor care urmeaz< unul din programele 
de studii coordonate în principal de c<tre Departamentul de M<sur<ri Electrice 3i Materiale 
Electrotehnice: „InstrumentaYie 3i AchiziYie de Date”, „Informatic< Aplicat< în Inginerie 
Electric<” (studii de licenY<), respectiv „Sisteme Informatice de Monitorizare a Mediului” 
(studii de master). In consecinY<, temele abordate au fost legate de aceste domenii: masurari 
electrice, instrumentatie, sisteme senzoriale, metode de masurare, tehnici de transmisie a 
datelor, tehnici de prelucrare a semnalelor. 

Pentru prima ediYie a acestui concurs, care s-a desf<3urat pe parcursul lunii mai 2013, 
evaluarea proiectelor a fost realizat< de o comisie condus< de directorul departamentului, 
prof.dr.ing. Marinel Temneanu 3i format< din prof.dr.ing. Cristian Fo3al<u, prof.dr.ing. 
Constantin S<rm<3anu, prof.dr.ing. Liviu Breniuc 3i prof.dr.ing. Alexandru S<lceanu. 

Comisia a examinat 27 de proiecte, din care au fost selectate pentru faza final<, care 
cuprinde inclusiv demonstraYii practice ale proiectului, un numar de 15 proiecte. 

 
 
 

 

EmoYii mari pentru cei mai buni studenYi, dar 3i pentru coordonatorii lor 

 
 
 
Dupa o atent< 3i minuYioas< examinare, comisia a acordat trei premii 1, trei premii 2 3i 

9 premii trei, dup< cum urmeaz<: 
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Premiu. Echipa studenti 
Profesor 

coordonator 
Titlu Lucrare 

I 
Daniel Balasoiu si 

Cezar Pristavu 
Prof.dr.ing. 

 Liviu Breniuc 
GPS&GSM Car Tracking 

System, 

I 
Luiza Mihaiuc si 
Cristian Vijiian 

Prof.dr.ing.  
Liviu Breniuc 

Arduino Based Expert System 

I 
Enache Mihaela 
Onica Marian 

Tiron Alexandru 

Prof. dr.ing. 
Cristian Fosalau 

Sistem mobil cu comanda de 
la distanta 

II 
Marius Iurea si 
Victor Arapu 

Conf.dr.ing. 
Cristian Haba 

Transmisie wireless a 
semnalului video de la PC la 

dispozitivul de afisare. 

II Sava Viorel 
S.L. dr.ing.  

Catalin Damian 

Tehnici de procesare a 
semnalului aplicate in 
recunoastere vocala 

II Gheorghita Ursu 
Conf.dr.ing. 
Cristian Zet 

Recunoasterea formelor 
folosind procesare digitala de 

semnal 

III Fanaru Gabriel 
S.L. dr.ing.  

Marius Brînzil< 
ROBOTVOICE-Comanda 

vocala a unui robot, 

III Spataru Liviu 
S.L. dr.ing.  

Marius Brinzila 

WEB-E-NOSE - Detectia 
mirosurilor cu ajutorul unui 

nas electronic, 

III 
Vlad Diaconu si 
Iulian Gucianu 

Prof.dr.ing. 
Alexandru Salceanu

Tehnici de masurare a 
rezistentei si capacitatii 

corpului uman 

III 
Ionescu Catalin 

Stefan 
S.L. dr.ing.  

Catalin Damian 
– Posibilitati de monitorizare 
wireless a factorilor de mediu 

III 
Lenuta-Crina 

PRICOP 

Prof.dr.ing. 
Constantin 
Sarmasanu 

Studiu teoretic si experimental 
privind sistemul senzorial al 
unui robot echipat cu senzori 
de acceleratie, giroscopic si 

infrarosu. 

III Adrian LUPES 
Prof.dr.ing. 
Constantin 
Sarmasanu 

Sistem senzorial de orientare 
al unui robot autonom 

III 
Ionel Balauta cu 

Marius Caia - 
Conf.dr.ing. 
Cristian Zet 

Robocleaner 

III 
Anghel Florin 

Alexandru 
Conf.dr.ing. 
Cristian Zet 

Tehnici de masurare a 
temperaturii 

III Mihai Balauca 
S.L.dr.ing.  

Eduard Lunca 
Gaussmetru virtual 
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Festivitatea de premiere a avut loc în aula  „Dragomir Hurmuzescu”, în ziua de 26 
Mai, fiind acordate atât diplome cât 3i stimulente materiale, susYinute de reprezentanYi de 
frunte ai mediului economic ie3ean, reuniYi în AsociaYia „SETIS” a absolvenYilor Facult<Yii de 
Electrotehnic<. 

 

 

Premii binemeritate. Diplome din partea Facult<Yii, plicuri din partea SETIS 

 
În final, laureaYii concursului au promis c< vor continua munca de cercetare aplicativ< 

la master sau chiar la doctorat iar conducerea SETIS s-a angajat s< implice cât mai multe 
unit<Yi economice de profil electric, pentru identificarea acelor teme de cercetare menite s< 
corespund< unor solicit<ri reale venite din industrie, atr<gând în consecinY< 3i sprijin 
economico-financiar. 

 

Marius Brânzil< 
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EXCURSIA DE POVESTE 

 

 
  

  

Noi, cei ne3tiutori 3i tocmai de aceea vis<tori,  

am inceput cu un gând, cu o idee, cu o dorinY<. Încet, încet, 
gândul s-a materializat, ideea a prins contur 3i dorinYa a devenit 
fapt<. A3a a început c<l<toria noastr<. Am înfruntat munYii, 
oboseala 3i radarele, în final fiind înving<tori. O caban< 
primitoare 3i c<lduroas< ne-a stins setea de odihn< 3i ne-a adus 
pe noi, eroii acestei c<l<torii, la un loc. BineînYeles, o excursie 
f<r< stropul de distracYie nu exist<, iar momentele când hohotele 
de râs stârneau alte hohote nu au lipsit. Astfel c<, prima sear<, 
înainte de a vizita Schaeffler, unii dintre noi ne-am r<t<cit pe 
drumurile întortocheate din localitatea Cristian, iar alYii , 
a3teptându-i pe ei, au f<cut dintr-o conserv< de ma3in< un 
adev<rat balansoar pe marginea drumului. Ne-am strâns cu toYii 
la mas< unde s-a servit vechiul prieten la bucate, vinul, iar seara 
s-a încheiat cu voie bun< si distracYie pe m<sur<. Abia atunci a 
început c<l<toria noastr< spiritual<. 

Prima oprire: Schaeffler 3i Continental-Bra3ov. Dup< un drum 
lung cu peripeYiile sale 3i o noapte la fel de lung< cu deliciile 
sale, petrecut< la cabana “La noi” de la Râ3nov, vizit<m ce vrea 
s< fie prima noastr< incursiune în a afla ce înseamn< s< 
descoperi pe viu lumea industriei 3i a producYiei în mas<. 
Fabrica de la Bra3ov ne prezint< laconic produsele pe care le 
ofer< pieYei, în special în industria grea. Tot în spaYiul fabricii 
Schaeffler se g<se3te 3i sediul Continental Powertrain ale c<rui 
produse sunt destinate mecanismului de transmisie a puterii la 
roYi. 

Dup< ce am f<cut cuno3tinY< cu Schaeffler 3i Continental 
Bra3ov, am pornit, care c<tre Sibiu s< g<sim cazare , care în 
Bra3ov pentru a-3i rezolva anumite probleme. Acolo, dup< ce 
treburile s-au încheiat, era recomandat sa servim o mas< cu 
specific secuiesc sau s<sesc. Ajungem, curio3i cerem un meniu 

Într-o zi f<r< mult soare, 
Am pornit la o plimbare. 
"Nou<!pe" ne-am num<rat 

Patru "cai" am înh<mat. 
Hot<râ%i din cale-afar< 

S< vedem pu%in din %ar< 

£i-alergând ni%el cam tare  

Am luat amend< mare. 
Dar am mers în continuare 
Având mai mult< r<bdare, 
La Râ!nov noi ne-am cazat 

Aproape ne-am îmb<tat. 
În caban< ne-am pitit 
£i pu%in am mai dormit. 

 
Diminea%a pe cer soare 

Ne-a ar<tat o schimbare 
£i ajun!i la firma mare  

Din Cristian, Bra!ov se pare 

Început-am s<-ntreb<m 
C< mult trebuia s< st<m. 
Când ajun!i în înc<pere 

Zgomot mare, cu probleme 
F<cut de ma!in<rii 

Foarte noi tehnologii; 
Eram parc< mai zglobii 
Priveam ca ni!te copii. 

La un moment dat am zis:  
E ceva de nedescris! 
Rulmen%i, pale, ro%i din%ate 

Toate ne d<deau pe spate 
Produse nenum<rate 
£i f<cute ca la carte. 

Dup< vrute !i nevrute 

Am v<zut extrem de multe 
Mul%umi%i la inimioar< 
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3i începem a ne delecta auzul cu mânc<ruri pe care nici m<car 
unul dintre noi nu reu3ea s< le pronunYe. Aprindem lumân<rile 
de pe mas<, a3tept<m chelnerul s< cear< comanda 3i ne cerem 
scuze, dar “nu mai vrem s< st<m la dumneavoastr<!”. 

Dup< o zi plin< de sperieturi, ajungem la Sibiu, ne organiz<m s< 
facem cump<r<turi pentru un bufet suedez unde fiecare mânca 
ce-3i aducea 3i supriz<! A venit pizza ! Vorbim, râdem, glumim, 
dar nu p<r<sim incinta cum zice gluma 3i ne îndrept<m spre 
camerele fiec<ruia ca s< fim odihniYi pentru a doua zi.  

A doua oprire: Continental Automotive-Sibiu. Ca 3i celelalte 
fabrici, pentru o bun< desf<3urare a activit<Yii, se respect< cu 
stricteYe regulile 3i modul de lucru, ceea ce indic< un standard 
ridicat al producYiei 3i produselor, deasemenea o organizare 
eficient<. Toate acestea arat< locul bine meritat pe piaYa auto, ca 
urmare a  excelenYei impuse, excelenY< caracteristic< unui brand 
recunoscut internaYional 

Îns< nici dragul nostru Sibiu nu a fost uitat, ora3ul frumos 3i 
plin de cultur<, unde am avut idei diferite care ne-au reîntregit, 
dovad< fiind cina cea de tain< de la cantina universit<Yii. Aici, 
ca în orice grup, am avut parte de desc<rc<ri electrice, 
str<pungeri de material emoYional la tensiuni foarte înalte 3i 
curenYi de suprasarcin<. Toate aceste fenomene au dus la 
rezolvarea conflictelor dintre noi 3i la 3ansa de a folosi aceast< 
excursie de studiu ca 3i element de formare al nostru ca grup.  

Dup< orice fenomen electric, este nevoie de o cafea pentru 
hidratarea intelectului, iar un loc prielnic pentru a face asta a 
fost cafeneaua Einstein din piaYa Sfatului, cafenea ce ne trezea 
din adormire datorit< amenaj<rii în stil clasic: mese rotunde, 
unde toYi eram egali în drepturi, glume inteligente, distracYie în 
mas<, replici inedite, subiecte antrenante. În continuarea 
descoperirii bog<Yiilor pe care ora3ul ni le oferea, am trecut 
Podul Minciunilor, unde am avut grij< s< nu spunem minciuni, 
în schimb ne-am permis s< revenim la vechile obiceiuri din 
copil<rie. 

ObosiYi dup< cutreierarea în stil eminescian, am revenit la 
bârlogul lui Dracula, castel impozant prin faptul c< oferea 
room-service precum wi-fi, sal< de jocuri în sala de mese, 

Am ie!it pu%in pe-afar< 

Printre hale ne-am oprit 
£i-o %igar< am servit. 

 
Am plecat apoi la drum  
Ame%i%i de la "parfum" 

Ce-i drept, nu toat< echipa 
În ora!ul de sub Tâmpa, 

Chiar în Pia%a Sfatului 

Din centrul ora!ului. 

Dup'o mas< copioas< 
£i o not< caraghioas< 

Am luat-o c<tre Sibiu 
Pân< s-a f<cut târziu. 
£i-am ajuns aproape noapte 

La Hotel Dracula frate. 
 
A doua zi diminea%< 

Ar<tând mai plini de via%<, 

Pe A1 noi am mers 
Abordând subiect divers, 
Un drum chiar deloc banal 
£i-am g<sit Continental. 

 
Repede-am g<sit parcare 
£i-am a!teptat la intrare 

Iar odat< ce-am intrat 
Am r<mas pu%in mirat. 

În grupuri ne-am desp<r%it 
£i am dat-o pe bârfit. 

 
În firm< am petrecut 
Multe ore, !i-am v<zut 

Diverse departamente 
Cu persoane influente: 
Ingineri, programatori 
Lucrând chiar !i pân<-n zori. 

 
Dup< ce am terminat 
Foamea ne-a cam apucat 
Dar ceva s-a întâmplat 
£i mâhni%i noi am plecat 

În ora! c<tre cantin< 

S< lu<m prânzu’ !i o cin<. 

 
S< v< spun ce a urmat... 
Pân' la urm< am mâncat 
£i stând to%i frumos la mas< 
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parcare cu fumoar 3i camere cu vedere periferic< spre centur<. 

În ciuda oboselii 3i a împ<rYirii nejudicioase a pijamalelor, ce s< 
vezi? Lumea înc< vroia s< se distreze!! DimineaY< se afl< ce s-a 
întâmplat în noaptea aceea târzie: pare c< a venit Halloween-ul 
mai devreme. Ce s< mai a3tepte pân< în octombrie? Las’ c< e 
bine 3i în mai: care mai de care mai mânjit de ve3nica past< de 
dinYi, care mai bulversat, care mai preg<tit de declarat r<zboi...  

În concluzie, pentru c< am descoperit ce se cere, ce se urm<re3te 
3i care sunt atributele cheie în asemenea fabrici, am reu3it s< ne 
motiv<m 3i s< avem o idee mai bine definit< asupra cerinYelor 
angajatorului 3i totodat<, s< ne cultiv<m experienYa în domeniu 
cu informaYii ce se vor dovedi a fi bine venite pentru 
compararea 3i alegerea viitoarei poziYii pe piaYa muncii. 

Ei, ce s< mai? DistracYie a fost, iar momentele de cump<n< 
(trebuia s< ne revenim puYin din reverie) au fost benefice 3i 
constructive pentru noi, ca identitate a unui grup. 

Dar iat<-ne ajun3i pe drumul de întoarcere, un drum mai lin, 
datorat popasurilor dese 3i pozelor inspirate. Desigur, s< nu 
uit<m nici de pana de la ma3in< care a fost cirea3a de pe tort. 
A3a încheiem c<l<toria noastr< de studii, c<l<toria noastr< de a 
ne reg<si. Am descoperit inimi, bucurii, speranYe, am împ<rYit 
dorinYe 3i realit<Yi, am devenit “noi, mai puYin ne3tiutori, dar 

în continuare vis<tori!”. 

În sala prea luminoas<, 
Am rostit cuvinte lungi 
Ne-am emo%ionat atunci. 

 
Am plecat !i-am vizitat 

Sibiul, mai mult în lat 
De!i camera am luat 

Ne-am f<cut c< am filmat. 
Ins< bine ne-am sim%it 
Pân< pe la asfin%it. 
 
Îns< timpul a venit 
S< plec<m în grup unit, 
£i-am luat-o u!or, spre cas<, 

Având o vreme frumoas<. 
£i nimic nu ne-a oprit, 

Doar o pan<. Ce sfâr!it! 

 
Experien%a a fost tare 

Nu-i g<sesc echivalare 
Mul%umim tuturor care 

Ne-au dat ceva de valoare. 
S< v< spun ce-am dobândit? 
Ar fi mult de povestit. 

 

Într-o zi ne-am adunat, în ma3ini ne-am îmbarcat 3i la Bra3ov am plecat. 
Peisaje minunate, lini3tite, ne-au l<sat f<r< cuvinte … 
Pân-acolo f<r< a 3ti am avut peripeYii, gps-ul negre3it frunYile ni le-a-ncreYit. 
Cazatu-ne-am la o pensiune, loc frumos lâng< p<dure, 
Am mâncat, ne-am împlinit, toat< seara am glumit. 
Schaeffler-ul l-am vizitat, pe toYi cred c< ne-a marcat, cu a ei organizare, disciplin< 3i 
ardoare. 
Tehnologii, ma3in<rii, toate au fost captivante 
2i am v<zut c< se poate s< ajungi om împlinit, nu doar prin furat, minYit , 
Prin simpl< mentalitate, munc<, seriozitate, da, într-adev<r se poate. 
Am vrut s< v< aduc de veste de ce-a fost 3i nu mai este : 

Excursia de poveste. 

Andrei, Tony, R<zvan, Mimi, Bogdan, DuYu, Paul, Daniel, Elena, Robert, 

Mario, Gucy, Vlad, Gabi, Monkey, Mi3u 3i Ryno 
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DOU; SECOLE 
DE LA ÎNFIINXAREA, 

DE C;TRE GHEORGHE ASACHI, 
A “SCOLIXEI DE INGINERIE 2I 

HOT;RNICIE”, 
(primul “nucleu” 

al înv<Y<mântului tehnic superior 
din Moldova, la Ia3i) 

 

 

 

 

 
 
La 15 noiembrie 2013 se împlinesc dou< sute de ani de la înfiinYarea, la 15 

noiembrie 1813, pe lâng< Academia domneasc< de limb< greac<, a primului “clas de 

inginerie 3i hot<rnicie”, cu predare în limba român<, la propunerea 3i insistenYa lui Gheorghe 
Asachi, sprijinit< de mitropolitul Veniamin Costache 3i aprobat< prin “anaforaua” dat< de 
domnitorul Moldovei, Scarlat Calimah. Aceast< “3coliY<” avea s< se constituie, la acea dat< 
memorabil<, primul “nucleu“ al înv<Y<mântului tehnic superior din întregul Principat al 
Moldovei, înregistrându-se, astfel, în filele de glorie ale cronicii ie3ene, ca o nou< 3i 
remarcabil< “premier<”. 

Pentru a aprecia, la justa ei valoare, pilda f<ptuitoare a lui Gh. Asachi, din 1813, e 
trebuincios necesar s< arunc<m, fie 3i succint, “o privire retrospectiv<” asupra vieYii 3i 
activit<Yii celui ce istoria, cultura 3i tehnica timpului s<u îi atribuie, cu preYuire, rangul de 
mare personalitate enciclopedic<, a3a dup< cum consemneaz< 3i istoriograful N.A.Bogdan în 
documentata 3i aprofundata sa lucrare, “Ora3ul Ia3i”, ap<rut< în 1904, la capitolul “Oameni de 

sam<”, unde afirm<:  “ Gheorghe Asaki, un enciclopedist din cei mai de seam< pentru epoca 

lui, instruit, între cei dintâi ie3eni, în mai multe centruri ale Europei civilizate, revenind în 

capitala Moldovei, juc<, în Yara 3i tîrgul nostru, rolul unui complecs de educatori ai 

poporului: ca literat, profesor, artist 3i publicist, el desvolt< în societatea noastr< arta 

poetic< 3i cea dramatic<, învaY< pe tineri 3tiinYele matematice 3i filosofice, pictura ca 3i 

arhitectura, deschide o cale larg< 3i m<noas< presei 3i publicisticei, îmb<rb<teaz< pe toYi la 

munc< 3i la iubire de neam 3i de progres, de dreptate 3i de frumos, r<spînde3te prin scrieri 3i 

stampe cuno3tinYa trecutului, chipurile sfinte ale istoriei noastre naYionale...”  
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Gheorghe Asachi s-a n<scut la 1 martie 1788, în nordul Moldovei, la HerYa 
(Ucraina), în familia preotului Laz<r 3i Elena Asachi(Asachievici). La 8 ani, urmându-3i 
familia la Lvov, se instruie3te în limba polon<, latin< 3i german< 3i, apoi, urmeaz< cursurille 
facult<Yii de Filozofie a Universit<Yii din localitate, studiind : logica, matematica, istoria, 
fizica- metafizica 3i etica, urmând aici 3i un curs special de arhitectur<. In 1805, familia se 
mut< la Ia3i, de unde, în scurt< vreme, pleac< la Viena spre a studia astronomia, matematica 
superioar< 3i...pictura. Mai departe, în 1808, pleac< în “Cetatea Etern<” a Romei pentru a-3i 
completa studiile clasice de literatura Rena3terii 3i cea italian<, cum 3i pictura, sculptura 3i 
arheologia.  La 24 de ani, în 1812, revine la Ia3i, cu studiile sale complete, de vast< cultur<, 
animat de dorinYa însufleYitoare de a-3i asuma rolul de “restaurator” al Moldovei,  dup< cum 
consemneaz< Gheorghe Gabriel C<r<bu3, în eseul s<u: Gheorghe Asachi- un separatist “avant 

la lettre”, publicat în revista “Codrul Cosminului” nr. 10, 2004, pag. 185- 206.  St<pân ca 
nimeni altul pe cunoa3terea multor limbi: polona, rusa, latina, germana, italiana, franceza 3i 
engleza, este numit “referendar” la Departamentul Afacerilor Externe. Imediat dup< aceast< 
“investitur<”, luând contact nemijlocit cu situaYia social-politic< de atunci a Moldovei, 
dezbinat< 3i aservit< Imperiului Otoman, coboar< din sfera iluziei “visatului regat al întregii 

Dacii” la realitatea crud< a “luptei pentru afirmarea naYional< a românilor”, con3tientizând 
c< “rena3terea românilor nu poate fi înfaptuit< decât prin ei însi3i”. In acest sens, dovedind 
puternice sentimente patriotice, scrie 3i public< poezia “Viitorul”, un îndemn la con3tiinYa de 
neam 3i de Yar< a românilor. Mai departe, se angajeaz< cu toat< forYa erudiYiei sale în “lupta  

pentru cultura naYional<”,  întrez<rind, vizionar, rolul de seam< al 3colii în aceast< crâncen< 
înfruntare 3i se dedic< întru totul organiz<rii 3i dezvolt<rii învaY<mântului public în limba 
naYional<. Astfel, datorit< demersurilor sale asidue pe lâng< domnitorul fanariot Scarlat 
Calimah, obYine “prima victorie” de r<sunet: la 15 noiembrie 1813 domnitorul Moldovei se 

las< convins de st<ruinYele puternice ale “referendarului Asachi” 3i aprob< funcYionarea unui 

clas de inginerie 3i hot<rnicie în limba român<, pe lâng< Academia domneasc< de limb< 
greac<. Cu certe cuno3tinYe de inginerie civil< 3i arhitectur< c<p<tate în Polonia 3i în lipsa unor 
profesori de specialitate, Gheorghe Asachi preia, ca titular, predarea(pentru prima dat<!) în 
limba român< a cursurilor de: matematic< teoretic< (aritmetic<, algebr< 3i geometrie) 3i 
aplicaYii practice de geodezie, inginerie 3i arhitectur<. Cu toate piedicile care i-au fost puse, 
cu toate greut<Yile de care s-a lovit pe parcurs, în 1818, la 18 iunie, cursanYii acestui “clas”, 
între care: Alexandru Calimah, fiiul domnitorului 3i Teodor Bal3, viitor caimacan al 
Moldovei, au susYinut examenul general public, cu rezultate bune 3i au intrat în posesia 
“Diplomei de inginer hotarnic”. Chiar dac<, dup< aceast< dat<, ocârmuirea, forYat< de 

“presiunea greceasc<”, a suspendat “3coliYa”,  meritul lui Gh. Asachi este  inconestabil în a 
fi demonstrat c< “înv<Y<turile înalte pot fi predate 3i în limba român<” 3i chiar “de profesori 

autohtoni”. O asemenea demonstraYie clar< Asachi o mai f<cuse deja, la 27 decembrie 1816, 
când a avut loc prima reprezentaYie teatral< în limba român<, cu piesa pastoral< “Mirtil 3i 

Hloe”(de Gessner 3i Florian), pe care, traducând-o 3i adaptând-o, a dovedit tuturor c< “la fel 

cum poate exista o 3coal< în limba str<mo3easc<, tot astfel poate fiinYa 3i un teatru”. 
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In 1822,  “ofensiva sa 3colar<” este curmat< “diplomatic”, sub aceea3i “presiune 

greac<”, fiind numit, de c<tre noul domnitor, IoniY< Sandu Sturza, “agent diplomatic  la 

Viena”, unde a funcYionat pân< în 1827, “disp<rând” practic din viaYa cultural< 3i 
educaYional< a Moldovei. Un an mai târziu, în 1828, înaintat la rangul de “vel-aga”, deschide 
la Trei Ierarhi o “3coal< normal<” de doi ani 3i un gimnaziu de patru ani, denumit “Scoala 

Vasilian<”, întru cinstirea domnitorului Vasile Lupu, cel care, cu dou< veacuri mai înainte, 
pusese acolo bazele unui “înv<Y<mânt înalt”. Hrisovul de aprobare, dat la 28 martie 1828, de 
domnitor, poate fi considerat actul de înfiinYare a înv<Y<mântului superior în Moldova. 

Perseverând în aceast< direcYie, înfiinYeaz<, pe lâng< Gimnaziul Vasilian, Colegiul de la Trei 

Ierarhi, iar, în 1832, înfiinYeaz< la “Institutul Albinei”, prima tipo- litografie din Moldova. 

Cooptat, ca secretar, în Comisia de redactare, în comun cu partea muntean<, a Regulamentului 

Organic, Asachi insist< 3i reu3este s< introduc< în acesta “regula înv<Y<mântului public”, fapt 
ce avea s<-l ajute ulterior în munca sa de extindere a 3colilor române3ti 3i de îmbun<t<Yire a 
funcYion<rii acestora, prin asigurarea unor “oare-care mijloace materiale”, ce au fost 
convenite cu noul domnitor Mihail Sturza, de care îl va lega o trainic< prietenie. Militant 
neobosit, în 1834, înfiinYeaz< prima “ 3coal< de fete” din Moldova, iar la 16 iunie 1835, 
st<ruind pe lâng< domnitorul Mihail Sturza, avea s< fie înfiinYat< Academia Mih<ilean< 
(“matc<” a viitoarei Universit<Yi “A.I.Cuza”, prima din România, la 26 octombrie 1860), la 
care Asachi a fost “membru fondator” 3i profesor de pictur< 3i arhitectur<. La 15 noiembrie 
1837, la Ia3i, înfiinYeaz< 3i primul Conservator filarmonic-dramatic din Moldova, cu scopul 
expres de “a înv<Ya pe elevi muzica vocal< 3i declamaYia” în limba român<.  

In aceast< perioad< dificil< pentru promovarea ideilor novatoare, de numele 3i 
înrâurirea lui Gheorghe Asachi se leag< înf<ptuiri de excepYie: înfiinYarea Arhivelor 

Moldovei(1832), înfiinYarea Scolii de arte 3i meserii Ia3i(1841), a Pinacotecii, a primei 

biblioteci publice, a primului muzeu natural din Moldova, a fabricii de hârtie de la 

Petrodava(Piatra NeamY), prima de acest gen din Yar<(1841). P<truns de necesitatea 
r<spândirii ideilor naYionale în toate p<turile sociale ale Y<rii prin presa scris<, Gheorghe 
Asachi întreprinde asidue demersuri pentru “a scoate cea dintâi foaie periodic<” intitulat< 
“Albina româneasc<” 3i, obYinând cu greu autorizaYia de tip<rire din partea consulatului 
rusesc, reu3e3te, la 1 iunie 1829, s< editeze primul num<r al acestei “gazete politico- 

cultural<”, marcând “momentul de început al presei scrise în limba român<”. Apreciind, la 
vremea sa, acest unic moment, Eugen Lovinescu avea s< declare autorizat c< “Albina 

româneasc<” a fost “întâia tr<sur< de unire în limba patriei a Moldovei cu restul omenirei”. 
In tot acest r<stimp, Asachi avea s< scoat< 3i alte publicaYii destinate diverselor p<turi sociale, 
între care: “Al<uta româneasc<”(1837), “Foaia s<teasc< a Principatului Moldova”(1839), 
“Icoana lumii”(1840) 3.a. Activitatea de întemeitor 3i de dezvoltator al presei române3ti, 
desf<3urat< cu minuYie 3i ardoare de c<tre Gh. Asachi, s-a înscris ca fiind: “o pagin< 

luminoas< a culturii române”. Dup< revoluYia pa3optist<, la care nu a aderat cu “luminismul” 

s<u apreciat, dup< urcarea pe tron a domnitorului Grigore Al.Ghica, la 20 august 1849, î3i d< 
“demisia de onoare” din posturile de referendar 3i arhivist, deYinute de mai bine de dou< 
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decenii 3i se dedic< în exclusivitate activit<Yii gazet<re3ti 3i public<rii operelor sale literare 3i 
traducerilor, pân< în spre sfâr3itul vieYii. 

“Neînregimentat” în “tab<ra”, tân<r< 3i activ<, a “unioni3tilor ie3eni”, condus< cu 
asiduitate de Mihail Kog<lniceanu, dup< împlinirea actului  Unirii Principatelor, Asachi salut< 
acest m<reY eveniment 3i îl cânt<, cu admiraYie, în poezia “Od< lui Dumnezeu”. 

In domeniul literar, scrie poezii, abordând toate speciile cunoscute: ode, elegii, sonete, imnuri, 

fabule, meditaYii, balade, versific< legendele istorice: Dochia 3i Traian, Stefan cel Mare 

înaintea Cet<Yii NeamYului, scrie nuvele istorice: Drago3, Petru Rare3, Rucsandra Doamna, 

din care s-a inspirat 3i C. Negruzzi, scrie piese de teatru: drama Petru Rare3, Tiganii. 

Recunoscându-i meritele str<lucite ale operei literare 3i publicisticii sale, George C<linescu, în 
monumentala sa “Istorie a literaturii române, de la origini pân< în prezent”, îi dedic< lui 
Gheorghe Asachi nu mai puYin de 15 pagini (96-111!), fapt cu adev<rat revelator pentru a-i 
sublinia puternica sa personalitate cultural<. Marele critic literar îl denume3te pe Asachi “cel 

dintâi sonetist  
In domeniul artelor, deseneaz< 3i litografiaz< stampe din 
istoria Moldovei, picteaz< cu talent tablouri în ulei, în 
special, portrete, creaz< 3i execut< lucrarea monumental< 
“Obieliscul cu lei”(1834-1841), cunoscut< 3i sub 
denumirea de Monumentul Regulamentului Organic, 

amplasat< în centrul parcului Copou, întocme3te planurile 
statuii ecvestre a lui Stefan cel Mare (1856), ce vor servi, 
ulterior, sculptorului francez, Em. Fremiet, în realizarea 
monumentului, dezvelit în 1883.  
Recunoa3terea meritelor sale “pentru serviciile aduse Y<rii, 

între 1813 3i 1862” are loc abia la începutul anului 1869, 
când, în semn de preYuire, i se acord< o “recompens< 
naYional<”. Din nefericire, aceast< recunoa3tere avea s< 
vin< prea târziu, fiindc<, la 12 noiembrie 1869 (iat<, se 

împlinesc 144 de ani!), în vârst< de 81 de ani, Gheorghe Asachi se stinge din viaY<, fiind 
înmormântat la Biserica 40 de SfinYi, din dealul Copoului.  

Prim<ria ora3ului Ia3i, recunosc<toare faY< de personalitatea marcant< a lui Gheorghe 
Asachi, cel ce 3i-a pus  “pecetea sa întemeietoare” pe multiplele ctitorii de cultur<, art< 3i 
tehnic< ale Cet<Yii Ia3ilor din prima jum<tate a veacului al XIX-lea, la st<ruinYa unui grup de 
iniYiativ<, în frunte cu Vasile Alecsandri, a comandat execuYia statuii marelui c<rturar 
sculptorului Jean Georgescu, acela3i care a executat, în 1886, în Bucure3ti, 3i  statuia lui  
Gheorghe Laz<r, întemeitorul înv<Y<mântului public în limba român< din Muntenia. 
 Statuia fiind realizat< în 1887, Prim<ria Ia3i a stabilit c< locul de amplasare al 
acesteia s< fie în apropierea “ScoliYei lui Asachi”, de lâng<  Trei Ierarhi. Solemnitatea 
inaugur<rii monumentului de cinstire a lui Asachi a avut loc la 14 octombrie 1890. Dup< 
terminarea 3i inaugurarea noii cl<diri a Teatrului NaYional (1 dec. 1896), în 1897, în semn de 
recunoa3tere a rolului jucat de Asachi în iniYierea primului spectacol de teatru în limba 
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român<(1816), statuia sa este mutat< “pe roYi” în faYa 
acestui edificiu. Ulterior, dup< ce Prim<ria Ia3i a 
terminat reconstrucYia Scolii Trei Ierarhi (fosta Scoal< 

Vasilian<) de pe B-dul Stefan cel Mare, azi Scoala nr.1 
“Gheorghe Asachi”, în anul 1905, statuia “u3<rnic<” a 
fost str<mutat< în faYa acesteia, peste cripta familiei de 
sub soclu în care au fost depuse, atât osemintele lui 
Gheorghe Asachi, dezhumate de la biserica 40 de 
SfinYi, cât 3i cele ale soYiei sale, Elena Asachi (1789-
1877), compozitoare 3i pianist<, dezhumate din 
Cimitirul Eternitatea; acesta fiind cel de al 2-lea 
monument ie3ean, dup< cel al cronicarului Miron 
Costin, care este 3i loc de vecie. 
AplecaYi cu interes, cercetare 3i luare aminte asupra 
“iluministului 3i enciclopedicului” c<rturar 
moldovean, Gheorghe Asachi, numero3ii s<i exegeYi, 
mai vechi 3i mai noi, conchid “la unison” c<: “nu 

exist< vreun domeniu al culturii, artei 3i tehnicii ie3ene care s< nu-i revendice, ca iniYiator, 

numele lui!” 

 
Astfel, în Ia3i, în semnul înaltei sale cinstiri, numeroase instituYii de înv<Y<mânt de 

toate gradele, de cultur<, art< 3i de tehnic< au “arborat” pe frontispiciul lor numele lui 
Gheorghe Asachi, prestigios 3i aurit în gloria sa etern<, în rândul c<rora se enum<r<: 
Universitatea Tehnic< “Gheorghe Asachi”, Colegiul Tehnic “Gheorghe Asachi”, Scoala 
general< nr.1 “Gheorghe Asachi”, Biblioteca  JudeYean< “Gheorghe Asachi”. Desigur, înc< 
multe alte instituYii de cultur< 3i art< ie3ene, f<r<  a-i purta numele, sunt legate de de 
activitatea “deschiz<toare de drumuri” a lui Gheorghe Asachi, între care: Arhivele Statului, 
Teatrul 3i Conservatorul, Muzeul de art<, Muzeul de StiinYe naturale 3.a. 

Aceast marcant  jubileu aniversar  aparYine Universit<Yii Tehnice „Gheorghe 
Asachi”, ora3ului Ia3i, dar 3i întregii Y<ri, care, în spiritul unei tradiYii recunoscute, 3tie s<-3i 
cinstesc<, cum se cuvine, momentele de izbând< 3i glorie. 

                                               
 

                                       
 

Mihai Caba 
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PRIMUL “SOARE ELECTRIC” DIN ROMÂNIA S-A APRINS 

LA IA2I, ACUM 145 DE ANI! 

In cronicele “colbuite” ale “dulcelui Târg al Ie3ilor” se p<streaz< la loc de cinste 
filele luminoase înscrise de ie3enii preocupaYi de prop<3irea miracolului electricit<Yii, aceast< 
epocal< descoperire de la începutul secolului al XIX-lea, care avea s< revoluYioneze, cu 
“binefacerile” ei, întreaga dezvoltare a umanit<Yii pe calea Progresului 3i CivilizaYiei. 

La Ia3i, acest ora3 recunoscut al tradiYiei 3i al “premierelor naYionale”, s-au scris cu 
majuscule primele pagini de “sclipire româneasc<” în utilizarea “soarelui electric”, din care 
spicuim, cu luare aminte: 

* urmare a unor asidue preocup<ri, datorate, în special, lui Costache Negri, pe atunci 
ministru al Lucr<rilor Publice din Moldova, la 14 februarie 1855, a fost inaugurat< linia 
telegrafic< Cern<uYi- Ia3i, prin care, “...Ia3ii au intrat în nemijlocit< comunicaYiune telegrafic< 

cu Viena, Berlin, Paris 3i Londra...”, dup< cum consemna marele patriot. Centrala telegrafic<, 
alimentat< de câteva “pile electrice”, a fost instalat< în vechiul “Palat al Ocârmuirii”, aflat 
pe locul actual al Palatului Culturii. 

* în premier<, în anul 1856, vestitul profesor Stefan Micle, devenit, mai apoi, rectorul 
primei Universit<Yi din România 3i soYul Veronic<i Micle, î3i Yinea cu aplomb, la Academia 
Mih<ilean<, prelecYiunile sale de iniYiere în electricitate. 

* potrivit anunYurilor g<site în Dosarul C<ii ferate Lemberg- Cern<uYi- Ia3i de c<tre 
“cronicarul locurilor 3i zidirilor ie3ene”, regretatul 3i reputatul inginer electrotehnic, Ion 
Mitican 3i menYionate în volumul s<u intitulat: “Urcând Copoul cu gândul la Podul Verde”, 

ap<rut în 2006, afl<m, la pagina 183, cu deosebit< mândrie, c< cel dintâi experiment cu 
curentul electric din Principatele Unite avea loc la Ia3i, în ziua de joi, 11 iulie 1868, 
aprinzându-se un Soare Electric în gr<dina casei logof<tului Costache Sturza din Copou! 
Aceast< cas< se afla pe locul ocupat în prezent de Spitalul Militar, iar reprezentaYia inedit<, cu 
ultima invenYie tehnic<, prezentat< anterior la marea ExpoziYie Universal< de la Paris, 
“soarele electric”, a avut loc în gr<dina deosebit< 3i cuprinz<toare a casei, deschis< publicului 
spre vizitare. AnunYul acestei reprezentaYii a fost f<cut de c<tre domnul Luchterhandt, 
specialist al firmei austriace care construia linia ferat< menYionat<, chiria3 al casei Sturza, 
subliniind în el c< “...reprezentaYia se va sfâr3i  cu SOARELE ELECTRICU care la 

ExpoziYiunea de la Paris s-au ar<tatu pentru <nteia3i dat< 3i care întrece totu ce s-au ar<tatu 

pân< acuma în felul acesta. Publicu din Iassi va fi mulYumitu chiaru dup< ReprezentaYia cea 

<nt<iu.” Al doua reprezentaYie asem<n<toare a avut loc duminic<, 14 iulie 1868, începând cu 
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un “Mare Concertu” al fanfarei militare. Afi3ul acestei reprezentaYii este edificator din acest 

punct de vedere, fiind un document autentic, de net<g<duit!  

 
 

A3adar, “soarele electric” s-a aprins pentru prima dat< în România, la Ia3i, la 11-14 iulie 
1868! Se împlinesc de atunci 145 de ani, prilej deosebit de meritoas< s<rb<torire! 

* Cu mai mulYi ani mai înaintea acestei atest<ri, venerabilul inginer electrotehnic, 

Constantin Ostap, 3i el “un împ<timit de Ia3i”, a scos  “la lumin<” din arhiva ie3ean< un alt 

document, la fel de autentic 3i preYios. Este vorba despre anunYul “Clubului Patinoilor” 

publicat în “Curierul de Ia3i”, din 26 ianuarie 1873, care aducea la cuno3tinYa amatorilor de 

patinaj c<: “Duminica viitoare, în 28 ianuarie c., DE LA 7 OARE INAINTE, va avea loc o 

curs< pe ghiaY< cu IluminaYiune Brilant< 3i anume unu soare electric...”. Acela3i ziar 

confirma, în nr. din 31 ianuarie 1873, desf<3urarea acestei “curse pe ghiaY<”, cu urm<torul 

comentariu: “Lumina vie a soarelui electric d<dea acestei petreceri un aspect m<reY!”  
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Cele dou< documente revelatoare, din 1868 3i 1873, atest<, incontestabil, ora3ului Ia3i 
supremaYia sa româneasc<, în domeniul primei utiliz<ri a “soarelui electric”! Nici chiar 
ora3ul Timi3oara, care a devenit, în 1884, “prima Cetate de Lumin< a Europei”, nu posed< un 
document de atestare a utiliz<rii lui mai vechi decât 1873, darmite, decât 1868! 

* Zece ani mai târziu, la 5 iunie 1883, cu prilejul dezvelirii statuiei ecvestre a 
Voievodului legendar, Stefan Cel Mare, Prim<ria Ia3i, în frunte cu primarul Leon Negruzzi, a 
iniYiat o ampl< 3i fastuoas< “Program<  dezvoltatoare a serbarei inaugurare a Statuiei lui 

Stefan Cel Mare”, la care a luat parte Carol I 3i familia regal<, în care s-a prev<zut 3i 
iluminarea Gr<dinii Copou cu lumin< electric<. Dosarul 154/1883, Fond Prim<ria Ia3i, 
p<streaz<, al<turi de oferta gratuit< a lui Emanuel Haier pentru “eclerajul electric” propus 3i 
schiYa e3afodajului pentru acest “soare electric”: prima lamp< electric< cu arc ce a iluminat 
ocazional Gr<dina Copou în seara zilei de 5/18 iunie 1883, dat< ce poate fi considerat< drept 
începutul experiment<rii iluminatului public electric la Ia3i.  

* Datorit< intensific<rii în întreaga lume a cercet<rilor 3i a progresului tehnic în 
electricitate, la Ia3i se pun în funcYiune primele centrale electrice proprii: Spitalul “Sf. 

Spiridon” (1894), Teatrul NaYional (1896), cl<direa nou< a Universit<Yii (1897), Uzina 

tramvaielor electrice (1898) 3i Uzina de Lumin< (1899), aceasta din urm< deschizând 
Cet<Yii Ia3ilor calea Progresului 3i CivilizaYiei, iar “soarele electric” devenind un fapt 

cotidian în viaYa 3i activitatea ie3enilor.  

 

 
L<mpi cu arc, la 1900,                            Stâlpi ornamentali ai Uzinei de Lumin< (1899) 

    din colecYia Muzeului Politehnic                    existenYi acum doar la Casa Pogor 

*  Stringenta necesitate a speciali3tilor autohtoni din acest domeniu electric a condus, 

firesc, la înfiinYarea, la 1 noiembrie 1910, a primei Scoli superioare de electricitate, 
transformat<, imediat, în Institut Electrotehnic 3i, mai apoi, în Facultatea de 
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Electrotehnic< Ia3i, prestigioas< instituYie a înv<Y<mântului electrotehnic din România, care, 
în 2010 3i-a aniversat, cu fastul cuvenit, Centenarul fiinY<rii sale. 

*  Solicit<rile mereu crescânde de energie din economie nemaiputând fi acoperite de 
puterea, de 10 Mw, a Uzinei de Lumin<, la 30 decembrie 1957, ora3ul Ia3i a fost racordat 
la Sistemul Energetic NaYional de 110 kV, deschizându-se calea unei impetuase dezvolt<ri. 

*  La 1 iulie 1961, ia fiinY< Intreprinderea Regional< de Electricitate Ia3i, unitate 
de elit< a prop<3irii energiei electrice în toate sectoarele vieYii 3i activit<Yii de pe întregul 
teritoriu al Regiunii Ia3i. Preluând tradiYiile Uzinei de Lumin< 3i trecând prin mai multe forme 
de organizare, economic< 3i teritorial<, I.R.E. Ia3i, pân< la privatizarea sa, din 2005, s-a 
dovedit, datorit< puternicului ei colectiv, un adev<rat fanion al energeticii române3ti! 

*  La 7 aprilie 1966, orele 13:15, într< în funcYiune primul grup de 25 Mw al 
Centralei Electrice de Termoficare Ia3i (2x25 + 50 Mw). 

*  La 30 noiembrie 1973 ora3ul Ia3i a fost racordat la SEN de 220 kV. 
Ast<zi, la aniversarea “soarelui electric”, aprins  în “premier< naYional<”, la Ia3i, în 

urm< cu 145 de ani, “str<jerii soarelui electric”, cum frumos 3i meritat i-a denumit regretatul 

acad. Cristofor Simionescu pe energeticieni, aparYinând firmelor consacrate în domeniul 

energetic: Transelectrica, E-ON, Electromontaj, Elco, Energomontaj, Romelectro,  cât 3i 

firmelor în plin< afirmare, între care: Electroalfa, SMART, Elmond, Electroas,  Omega 
Tehnoton, Electra, Electrocomp, Lucimar, Lincas, Electro mondial, Insol grup, 

Energotrust, Electrodesign, Recominstal 3.a., î3i onoreaz< cu pricepere 3i abnegaYie 

misiunea lor plin< de nobleYe 3i responsabilitate de a p<zi “focul continuu” al energiei 

electrice, înscriind în “cronica energeticii ie3ene” noi 3i noi file luminoase. 

Festivitatea aniversar< din 18 iulie, g<zduit< de Sala Mare a Primariei Municipiului 

Ia3i, s-a constituit, dup< cum s-a putut constata de c<tre numero3ii participanYi, într-un 

moment meritat de cinstire adus celor ce au slujit 3i slujesc de 145 de ani lumina “soarelui 

electric”. Sigla, afi3ul,  invitaYia 3i programul s<rb<roririi “Soarelui Electric” au fost  bine 

alese, sugestive 3i generoase în “oferta” AsociaYiei veteranilor din IRE Ia3i – organizatoarea 

manifest<rii. 

 

 
 

 

Cum prima “reprezentaYie” a nout<Yii tehnice a timpului “Soarele Electric” a avut 

loc, în urm< cu 145 de ani, la o serat< muzical<, desigur c< “uvertura” manifest<rii din 18 

iulie 2013, din Sala Mare a Palatului Roznovanu nu putea fi alta decât una... “muzical<”! 
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Astfel, datorit< unor vechi tradiYii statornicite între IRE Ia3i 3i Filarmonica “Moldova”, 

datorit< unei sensibile înYelegeri manifestate de directorul acesteia, domnul Bujor Prelipcean, 

cvartetul “Mezzo” al Filarmonicii ie3ene, format din tinere 3i talentate instrumentiste, a 

prezentat, în deschidere, cu mult aplomb 3i m<iestrie, un deosebit program cu muzic< de 

divertisment, descreYind frunYile participanYilor. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dup< tradiYie, onorata gazd< a manifest<rii, Prim<ria 

Municipiului Ia3i, a rostit cuvântul s<u de bun venit 3i de salut 

adresat, cu stim< 3i preYuire, tuturor participanYilor la aniversarea 

celor 145 de ani de la aprinderea primului”Soare Electric”la Ia3i, 

moment de adev<rat< mândrie pentru “dulcele Târg al Ie3ilor”, cât 

3i pentru toYi ie3enii, îndeosebi cei ce au slujit 3i mai slujesc 

“binef<c<toarea sa Lumin< miraculoas<”, de c<tre viceprimarul 

Mihai Chirica, un vechi colaborator al Prim<riei cu IRE Ia3i în 

problemele iluminatului public 3i ale aliment<rii cu energie 

electric< a consumatorilor urbani 3i economico-industriali, un 

cunosc<tor autorizat al trudei de responsabil< misiune a electricienilor ie3eni. Apreciind 

importanYa deosebit< a acestei prestigioase anivers<ri a “Soarelui Electric” ie3ean, vorbitorul 

3i-a exprimat cu convingere speranYa c< 3i în continuare “slujitorii Soarelui Electric” vor 

înscrie, prin faptele lor  pline de Lumin<, noi 3i gr<itoare file ale energeticii ie3ene, spre 

satisfacYia Cet<Yii de pe cele 7 coline. 

A urmat referatul de baz< al festivit<Yii aniversare, pe care am avut cinstea de a-l 

prezenta: Primul “Soare Electric”s-a aprins în “premier< naYional<”, la Ia3i, în urm< cu 145 de 

ani, a3a cum sugesativ se intitula 3i Pliantul distribuit participanYilor. De altfel, sub acela3i 

titlu, buletinul s<pt<mânal, editat de Prim<rie,“Curierul de Ia3i”, în num<rul s<u, 285, din 4-10 

iulie 2013, premerg<tor evenimentului aniversar, mi-a publicat acest material, pe ultima sa 

pagin< care aparYine cititei 3i îndr<gitei sale  rubrici: Ia3ul istoric, ca o apreciere asupra 

conYinutului s<u deosebit privind prima fil< a cronicii electricit<Yii ie3ene 3i române3ti, care 

este recunoscut< autorizat 3i în volumul I, pagina de început, a monumentalei Monografii, în 4 
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volume: “File din istoria energeticii române3ti”, editat< de Electrica 3i tip<rit< la Editura 

N’ERGO, în 2007. 

SusYinerea referatului în cauz< a scos pregnant în evidenY< prioritatea ie3ean<, 

susYinut< cu documente indubitabile, mereu prezentate participanYilor pe cele dou< plasme 

uria3e ale s<lii 3i a punctat cele mai reprezentative repere ale “Soarelui Electric” încrustate 

definitiv în istoria sa luminoas< de 145 de ani încoace. 

 

Unul dintre  reperele  de substanY< ale acestei istorii 

îl reprezint<, indiscutabil, cel al înfiinY<rii, la 1 

noiembrie 1910, pe lâng< Facultatea de StiinYe a 

Universit<Yii ie3ene, a Scolii superioare de 

Electricitate industrial<, prima instituYie de 

înv<Y<mânt superior electrotehnic din România, 

devenit<, imediat, Institut Electrotehnic 3i, ulterior, 

Facultatea de Electrotehnic< Ia3i, care, a3a cum s-a 

ar<tat,  3i-a s<rb<torit, în 2010, Centenarul. 

 

Despre “sui3ul unui veac al Facult<Yii de Lumin< ie3ene” a vorbit, cu prestanY< 3i 

Yinut< academic< deosebit<, domnul Prof.dr.ing. Dumitru Ivas, o personalitate recunoscut< a 

Facult<Yii de Electrotehnic<, formator al multor generaYii de energeticieni din Ia3i 3i din 

întreaga Moldov<, mulYi dintre ei aflaYi în rândul participanYilor la manifestare, subliniind 

rolul însemnat al savantului Dragomir Hurmuzescu în fondarea înv<Yamântului superior 

electrotehnic ie3ean 3i românesc, cât 3i contribuYiile remarcabile ale savantului Stefan 

Procopiu, primul decan al Facult<Yii, ale profesorului Cezar Partene-Antoni, devenit, ulterior, 

rector al UniversitaYilor Tehnice din Ia3i, Craiova 3i Bucure3ti 3i ale profesorului Mircea 

Volanschi, director al Uzinei de Lumin< din Ia3i, pentru edificarea, consolidarea 3i în<lYarea 

prestigiului Facult<Yii de Electrotehnic< din Ia3i, chiar de la înfiinYarea ei. In cadrul 

manifest<rilor fastuoase ale Centenarului, în faYa intr<rii principale, au fost dezvelite busturile 

turnate în bronzul recuno3tinYei ale celor patru mari profesori, o adev<rat< “carte de vizit<” a 

facult<Yii.  Domnia sa a punctat, de asemenea, în semn de recuno3tinY<, conlucrarea perfect<, 

de-a lungul timpului, dintre facultate 3i IRE-urile din întreaga Moldov<, îndeosebi cu IRE 

Ia3i, pentru preg<tirea viitorilor energeticieni 3i rezolvarea unor probleme tehnice ridicate de 

instalaYiile electrice de diferite tensiuni. 

Dup< pauza de cafea, prilej “de respiro” 3i de scurte 3i nimerite discuYii “de breasl<” 

între vechi colegi de pe baricadele energiei, a urmat, cum era 3i firesc, referatul E-ONului, 

unitate german< care, de la privatizarea din 2005 3i pân< în prezent, se ocup< de destinele 

distribuYiei energiei electrice în întreaga Moldov<. 

Referatul intitulat: E-ON- perspective de viitor, a fost prezentat de domnul inginer 

Neculai Brum<, fost ing.3ef al IRE Ia3i 3i, în prezent, 3ef al Departamentului “OperaYiuni 

reYea” de la E-ON Moldova DistribuYie, care a anunYat, cu satisfacYie 3i bucurie, participanYilor 

c< la faza naYional< a Trofeului Energeticianului, ediYia  30, desf<3urat< recent la Ia3i, în 11-12 
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iulie 2013, în organizarea E-ON, energeticienii E-ON au 
reu3it deosebita performanY< de a se situa pe locul I la 6 
probe, din cele 7 ale concursului, motiv de adev<rat< 
mândrie a prestigiului profesional. 

De altfel, Trofeul Energeticianului este o creaYie 3i 
o tradiYie a IRE Ia3i; prima ediYie a sa, din 1981, g<zduit< 
de  Casa Tineretului din Ia3i, a fost câ3tigat< de c<tre 
electricianul Petru Gorea, actualmente maistru-pensionar, 

fiind prezent la aceast< deosebit< manifestare. Dup< 1989, la propunerea Sindicatului IRE 
Ia3i, Trofeul Energeticianului a fost  reluat într-o nou< formul<, prin ediYia a 10-a, din 1993, a 
c<rei faz< final< a fost g<zduit< de Teatrul NaYional din Ia3i; câ3tig<tor, la proba de concurs: 
electrician PRAM, fiind ie3eanul Vasile PopiYanu.  

Referindu-se la perspectivele de viitor ale instalaYiilor electrice de distribuYie 
gestionate de E-ON Moldova, referentul s-a oprit asupra criteriilor de performanY< ce se au in 
vedere pentru siguranYa 3i calitatea energiei electrice distribuite consumatorilor, cum 3i a 
perspectivei de preluare în instalaYiile proprii a energiei eoliene ce se promoveaz< în prezent, 
pe scar< larg<, în întreaga Moldov<, pentru care au fost deja emise avize de racordare de peste 
1800 de Mw, perspectiv< ce asigur< o important< cantitate de “energie verde”. In încheierea 
referatului prezentat, domnul ing. N.Brum< a subliniat deosebita importanY< a acestei s<rb<tori 
închinat< “soarelui electric”, aprins, la Ia3i, în urm< cu 145 de ani! 
 

Ultimul referat înscris în Program s-a intitulat: 
Electroalfa- o firm< mereu într-o puternic< afirmare 3i a 
fost prezentat de c<tre domnul ing. Cezar Rosin, director 
regional, ar<tând, cu date 3i cifre concrete, mersul mereu 
ascendent al firmei Electroalfa Boto3ani de la înfiinYarea 
sa, din 1991 3i pân< în prezent; fiind singura firm< de 
proiectare 3i producere a echipamentelor electrice, în 
gama de tensiune 0,4- 20 kV! Având o larg< arie de 

desfacere a produselor sale în întreaga Yar<, firma 3i-a deschis 5 reprezentanYe regionale prin 
care se asigur< leg<tura nemijlocit< cu cerinYele de ehipamente electrice din România. . De 
altfel, datorit< unui management activ 3i de perspectiv<, realizat de ctitorul ei, domnul ing. 
Gheorghe Ciubotaru, absolvent Electro Ia3i, Electroalfa Boto3ani a fost prima firm< 
româneasc<  prezent< la prestigiosul Târg de Energie de la Hanovra! Trecând cu hot<râre, dar 
3i cu profesionalismul dobândit prin ani de trud<, la proiectarea 3i producerea echipamentelor 
de 20 kV, firma Electroalfa Boto3ani, sub deviza sa recunoscut< de “ prieten 3i partener”, se 
mândre3te în prezent cu o realizare de mare prestigiu, 3i anume: echiparea integral< a noii 
StaYii modernizate de 20 kV din StaYia de transformare de sistem 220/110/20/6 kV FAI Ia3i, 
ce aparYine de Transelectrica- Suc. Bac<u, Centrul Ia3i, care funcYioneaz< de aproape 2 ani 
f<r< nici un fel de  defecYiuni ale echipamentelor montate! 
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Tinând pasul cu dezvoltarea tehnologiei 3i cerinYele mereu crescânde ale producYiei de 
energie din surse alternative, de curând  Electroalfa a asimilat în proiectare 3i a început “cu 

dreptul” producYia primelor panouri solare, atât de c<utate în asigurarea doritei “independeYe 

energetice”, îndeosebi, în consumul privat (3i nu numai!) al consumatorilor de energie, a3a 

cum se menYiona sugestiv 3i în banerul firmei afi3at în sala Prim<riei. A3adar, la Electroalfa 

Boto3ani, tân<rul, inimosul 3i puternicul ei colectiv de energeticieni ascede mereu spre 

performanY<. 

In numele  participanYilor a rostit un elevat cuvânt 

de salut domnul dr.ing. Ovidiu MustaY<, o personalitate de 

marc< a energeticii române3ti, fost ani îndelungaYi director 

al IRE Suceava 3i, ulterior, director al IDE Bucure3ti, cum 

3i vicepre3edinte al RENEL, care în nume propriu, dar 3i a 

deosebitei prezenYe energetice sucevene, format< din 

inginerii fostei IRE Suceava: Dumitru Coca- director, 

Rodica Iroaie- director marketing, Demostene TurculeY- 
ing. 3ef 3i Gheorghe Bejan- 3ef Serv. ProducYie, a 

subliniat deosebita importanY< a acestei manifest<ri consacrate celor 145 de ani de “soare 

electric”, reper de început al unui drum de Lumin< str<b<tut cu  dârzenie 3i abnegaYie de 

numeroase generaYii de energeticieni, în bun< parte formaYi la Facultatea de Lumin< ie3ean<, 

3i aceasta fiind o “premier< româneasc<”, care 3i-au asumat truda lor de gând 3i fapt< pentru 

str<lucirea “soarelui electric”, pentru prop<3irea lui în toat< Moldova, acest minunat Yinut 

de legend< 3i istorie naYional<, dar s<rac 3i aflat “în întuneric”. Subliniind conjugarea în 

timp a eforturilor colectivelor IRE Ia3i 3i IRE Suceava pentru “scoaterea la Lumin<” a 

propriilor Yinuturi, domnia sa a ar<tat meritele energeticienilor ie3eni 3i suceveni în 

anevoiosul, dar prioritarul drum str<b<tut împreun< pentru împlinirea aceluia3i destin: 

“soarele electric”. Referindu-se la acea perioad< de rodnice 3i str<lucite împliniri în domeniul 

electrific<rii Moldovei, domnia sa a adus un binemeritat elogiu domnului inginer Vlad 

Vasiliu, prezent în sal<, fost director al IRE Ia3i în perioada 1963- 1990, cel mai longeviv din 

Yar< în aceast< funcYie de mare 3i dificil< r<spundere, ar<tându-i, cu recuno3tinY<, meritele sale 

indubitale dovedite în conducerea puternicului colectiv al IRE-i3tilor ie3eni spre performanY<. 

De altfel, în sal< erau prezenYi 3i alYi driguitori ai fostului IRE Ia3i: ing. Petru Miler- ing. 3ef 

CET, dr. ing. Nicolae SufleYel- ing. 3ef, ec. Aurel Petric- dir. ec., ing. Ioan T<r<boanY<- dir. 

marketing, ing. Radu Pompa3- 3ef SCM, cum 3i numero3i 3efi de servicii 3i birouri, ingineri 3i 

economi3ti, tehnicieni 3i mai3tri, electricieni din toate activit<Yile de  baz< ale unit<Yii ie3ene, 

acum cu statut de pensionari, dar 3i energeticieni activi,  având acum statut de E-ON i3ti sau 

lucrând, în prezent, în cadrul firmelor private. 

Referindu-se la activitatea sa de vicepre3edinte al fostei Regii NaYionale de 

Electricitate (RENEL), domnul dr. ing. Ovidiu MustaY< a dezv<luit auditoriului problemele 

prioritare atunci ale Sistemului Energetic NaYional, cum 3i criteriile adoptate privind strategia 

dezvolt<rii acestuia, astfel încât s< fie satisf<cute cerinYele de siguranY< 3i calitate ale energiei 

electrice produse, transportate 3i furnizate tuturor categoriilor de consumatori. 
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Din partea Transelectrica- Sucursala Bac<u, domnul inginer Florin Onu- 3ef Serv. 
Tehnic, a transmis adun<rii festive Mesajul domnului ing. Stefan Tibuliac- director general-, 

care, din motive întemeiate, n-a putut onora invitaYia primit< la aceast< semnificativ< 
manifestare, exprimându-3i regretul neparticip<rii, dar 3i toate felicit<rile “la ce mai înalt< 

tensiune” pentru organizarea 3i desf<3urarea acestei festivit<Yi aniversare de c<p<tâi 3i de 
mare rezonanY< în rândul tuturor energeticienilor Y<rii. Acest inimos Mesaj a fost înt<rit 3i de 
prezenYa în sal< a unor importanYi transelectricieni ai unit<Yii b<coane, fanion al energeticii 
actuale din întreaga Moldov<, între care: dr.ing. Alexandru Miron 3i ing. Cristian GheorghiY<- 
3efi ai Centrelor de înalt< tensiune, Suceava 3i Ia3i 3i ing. C<t<lin Eugen Caba- 3ef SMART 
Ia3i. 

Din partea fostei IRE Boto3ani a participat veteranul dr.ing. Niculai Sorea- 3ef 
proiectare, iar din partea judeYelor NeamY 3i Vaslui, veteranul dr.ing. Ioan Lupu. 

In încheierea primei p<rYi a manifest<rii, Prim<ria Municipiului Ia3i 3i AsociaYia 
veteranilor fostei IRE Ia3i au acordat Diplome aniversare, atât pentru strajerii “Soarelui 

Electric”, cât 3i firmelor de profil electric ce-3i aduc în prezent contribuYia lor însemnat< la 
menYinerea 3i amplificarea str<lucirii Soarelui Electric. Select<m dintre toate, Diploma 

aniversar< acordat<, cu preYuire 3i recuno3tinY<, domnului Constantin Cojocaru, vechi 
“ma3inist” al fostei Uzini de Lumin< ie3ene, prezent în sal<. 

In partea a doua a manifest<rii discuYiile 
între participanYi au continuat “la un pahar de 

vorb<”, la o recent< 3i deja vestit< locaYie 
ie3ean<, “Cavalerul Medieval”, unde, iniYial, s-

au f<cut mai multe fotografii de grup, spre 

“imortalizarea” evenimentului. 

Aici, în Sala Tronului, destinat< 

ceremoniilor de gal<, energeticienii din diferite 

generaYii s-au rev<zut cu bucuria 3i nostalgia 

clipelor petrecute împreun< în mijlocul unor 

încercate 3i puternice colective, ce aveau în sarcin< prezentul 3i viitorul energiei electrice în 

Yinuturile minunate, dar s<race, ale Moldovei. Apetitul discuYiilor, cum 3i voia bun< , aveau s< 

fie sporite de apreciatele licoari ale vinurilor Frâncu3< 3i Feteasc< de Cotnari, sponsorizate de 

vestita podgorie. Momentul de vârf al petrecerii avea s< fie apoteozat de  ineditul 3i în<lY<torul 

ritual al t<ierii Tortului aniversar, dup< str<vechile tradiYii medievale. Sosirea lui în Sala 

Tronului, anunYat< de sunete triumfale de trompete, a fost f<cut< cu fastul cuvenit de c<tre 

hangiYa Castelului, str<juit< de patru cavaleri medievali în costumele lor de gal<, Yinând în 

mâini f<clii aprinse 3i s<biile ridicate în semn de mare salut. Tortul aniversar, deosebit de 

luminos 3i frumos ornamentat cu însemnele distinctive ale deosebitei s<rb<tori: Soare Electric 

– 145 de ani – Iasi, cu cei trei trandafiri galbeni de toat< frumuseYea, a fost primit cu 

nest<vilit< bucurie în aplauzele întregii asistenYe. 
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Înalta 3i onoranta cinste a “t<ierii” acestui simbolic “trofeu” al s<rb<toririi “Soarelui 

Electric” a revenit, în semn de preYuire, din partea invitaYilor, doamnei ing. Rodica Iroaie, 
fost< directoare de marketing a IRE Suceava 3i, din partea gazdelor, domnului ing. Vlad 
Vasiliu, longevivul director al IRE Ia3i care, împreun<, bucuro3i 3i emoYionaYi de încredinYarea 
acestei “misiuni de ritual”, au reu3it “deprinderea mânuirii vestitelor palo3e cavalere3ti” 3i 
au împlinit-o, cu mult aplomb 3i satisfacYie, în ovaYiile întregii s<li.  
 

 
 
 Toasturile rostite, clinchetul cristalin al pocalelor ciocnite 3i, îndeosebi, melodia 
tradiYional< “MulYi ani, tr<iasc<!” aveau s< r<sune de pe buzele tuturor 3i s< reverbereze în 
sufletele acestor bravi energeticieni, cum se spune “în breasl<”, la cea mai înalt< tensiune! 

Nu 3tiu cum a fost, dar pot s< întrez<resc, “prin tunelul timpului celor 145 de ani”,  

entuziasmul general manifestat de ie3enii participanYi la serata muzical< din 11 iulie 1868, în 

momentul de har al aprinderii primului Soare Electric, aidoma fiind 3i cel manifestat de 

participanYii la aniversarea Soarelui Electric, din 18 iulie 2013, de la Cavalerul Medieval, în 

momentul “de vârf” al  t<ierii tortului aniversar! Istoria se repet< într-o aceea3i... str<lucire!  

Fiind, peste dou< zile, la 20 iulie, 3i Sfânta S<rb<toare a Sfântului Prooroc Ilie- patronul 

electricit<Yii - devenit<, din 1991, la propunerea mea 3i Ziua Energeticianului, în încheierea 

acestei luminoase manifest<ri dedicate anivers<rii celor 145 de ani ai Soarelui Electric de la 
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Ia3i 3i din toat< România, în cinstea “strajerilor acestui Soare”- energeticienii întregii Y<ri – a 
r<sunat cu exuberanY< melodia de felicitare: La mulYi ani, cu s<n<tate! 

La în<lYimi semeYe, pe stâlpii majesto3i, 

   Legând în porYelanuri artere de-energie, 

   Sunt energeticienii- acesti bravi FeYi frumo3i-, 

   Mereu la în<lYime, mereu la datorie! 

    Pe ar3iY< sau ger, ori pe furtun< crunt<, 

    Veghind cum s< pulseze-n reYele megawattii, 

    Ei, energeticienii, stihiile înfrunt<, 

    PrezenYi la datorie, precum pe front soldaYii! 

     De Ziua lor cinstire 3i laud<, a3 spune, 

     Omagiul nostru plin de recuno3tinY<, 

     C< energia Y<rii e-n mâinile lor bune 

     Si energeticienii-o slujesc cu credinY<! 

  A3a cum se obi3nuie3te la final, dar nu în ultimul rând, firesc 3i cu recuno3tinY<, 
trebuie s< subliniez, cu preYuire 3i majuscule, contribuYia financiar< adus< de firmele de profil 
din bran3<: Electroalfa, Elco , Elmond, Electroas, Lincas, Lucimar, Recominstal 3i 
Insolgrup, care au f<cut, astfel, posibil< aceast< semnificativ< 3i emoYionant< aniversare a 
Soarelui Electric. 

 De asemenea, se cuvin respectuoase  mulYumiri pentru contribuYiile de suflet 3i 
logistic< aduse de c<tre Prim<ria Municipiului Ia3i, Filarmonica Moldova, SC Cotnari 3i 
RATC Ia3i, pe care le transmit conducerilor acestora cu toat< c<ldura inimii simYitoare. 
 

 

Simbolica STATUIE a ENERGETICIANULUI de la barajul CHE Vidraru- Arge3 

        
Mihai Caba 
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130 DE ANI DE LA NA2TEREA LUI DIMITRIE LEONIDA 

 

 

 

 Dimitrie Leonida s-a n<scut în ora3ul 
F<lticeni la 23 mai 1883. A fost un copil 
supradotat 3i p<rinYii lui au încercat cu el 3i 
domeniul muzicii 3i domeniul desenului dar pân< 
la urm< a învins înclinaYia lui c<tre tehnic<. A 
urmat 3coala la GalaYi, ConstanYa 3i Bucure3ti 
unde a terminat liceul “Mihai Viteazu” în anul 
1902. 

Dup< primul an de studii la 2coala de 
Poduri 3i 2osele din Bucure3ti a plecat în 
Germania, unde a fost primit s< studieze la 2coala 
Politehnic< de la Charlottenburg. A terminat 
aceast< prestigioas< 3coal< primind diploma de 
absolvent cu distincYie; lucrarea lui de diplom< a 
avut ca tem< proiectul hidrocentralei de la Bicaz.  

Întors în Yar< înfiinYeaz< în 1908 2coala de 
electricieni 3i mecanici de la Bucure3ti, prima de 

acest gen din Yar<. Se angajeaz< la prim<ria capitalei unde abordeaz< problemele tramvaielor, 
problema metroului 3i problema Bucure3ti – port la Dun<re. 
 În 1909 a deschis publicului Muzeul Tehnic pe care, împreun< cu elevii s<i, l-a 
completat permanent cu exponate unicat din toate domeniile tehnicii, cu accent pe cele în care 
românii au fost pionieri. 

Între anii 1910 – 1913 proiecteaz< 3i construie3te cea mai modern< termocentral< din 
Yar<, termocentrala Groz<ve3ti din Bucure3ti; personalul acestei centrale a fost asigurat din 
primele promoYii de absolvenYi ai 2colii de electricieni 3i mecanici. În anul 1913 înfiinYeaz< 
societatea “Energia”, proiecteaz<, printre altele, uzina electric< de la Boto3ani (la care partea 
de construcYii l-a avut ca proiectant pe inginerul Anghel Saligny) 3i o extinde pe cea de la 
Foc3ani. Tot în 1913 particip< prin societatea „Energia” la licitaYia organizat< de prim<ria 
ora3ului F<lticeni (primar era marele om de cultur< Arthur Gorovei) pentru proiectarea 3i 
construcYia uzinei electrice 3i a reYelei de iluminat electric a ora3ului. 
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 În perioada grea care a început odat< cu r<zboiul balcanic 3i a continuat cu declan3area 
primului r<zboi mondial 3i apoi cu participarea României la acest r<zboi, a întrerupt lucr<rile 
pentru partea „civil<” a economiei Y<rii 3i a lucrat mult pentru armata român<. A construit o 
staYie de TFF (telefonie f<r< fir) cu care conducerea Y<rii, obligat< s< se retrag< la Ia3i, a putut 
Yine leg<tura cu capii o3tirii de pe front. 

În luna ianuarie 1921 a ap<rut primul num<r din revista „Energia", revist< scoas< pe 
cheltuiala sa proprie, el fiind redactorul 3ef 3i sufletul publicaYiei. În num<rul special 4-5 al 
revistei „Energia" s-a publicat un amplu studiu al lui Dimitrie Leonida privind 
„Electrificarea României". Studiul reprezint< o prim< propunere de plan pentru electrificarea 
Y<rii, întocmit 3i prezentat în 1921, în care se prefigureaz< - pentru prima dat< — sistemul 
energetic naYional (cu reYele la 70 3i 110 kV). 

2i-a adus o contribuYie foarte important< la elaborarea legii energiei, legii apelor 3i 
legii minelor. A lucrat mult timp în cadrul DirecYiei de Electrificare a c<ilor ferate.  

În perioada 1924 – 1941 a fost profesor la 2coala Politehnic< din Timi3oara, iar în 
perioada 1941 – 1945 la Politehnica din Bucure3ti, unde a înfiinYat catedra de Centrale 
Electrice. În paralel, a continuat o serie de lucr<ri iniYiate prin societatea “Energia”.  

A vizitat mai multe Y<ri. În America a fost impresionat de dezvoltarea economic< 3i de 
organizarea muncii. A vizitat acolo baraje în construcYie, c<i ferate electrificate, centrale 
electrice, mari întreprinderi de produse electrotehnice. A fost ales membru al „American 
Institute of  Electrical Engineers”. În anul 1935 profesorul inginer Dimitrie Leonida este ales 
membru al Academiei de 2tiinYe a României (SecYia Tehnic<). În acela3i an este invitat s< fac< 
parte din „Royal Society of Arts” de la Londra. 

A fost contemporan 3i a colaborat cu alYi doi pionieri ai energeticii române3ti: 
Constantin Bu3il<, cel care a înfiinYat în 1926 Institutul NaYional Român pentru studiul 
folosirii 3i amenaj<rii surselor de energie (IRE) 3i care s-a ocupat, în mod special, de 
electrificarea V<ii Prahovei 3i Nicolae Caranfil, cel mai bun manager pe care l-a avut 
România în domeniul energeticii, celebrul director al Societ<Yii Generale de Gaz 3i 
Electricitate Bucure3ti.  

În 1944 a tr<it bucuria de a nu i se închide 3coala de electricieni 3i mecanici. Se temea 
de r<uvoitori 3i de acuzaYii nedrepte. 

Dup< instalarea regimului comunist din Yara noastr< Dimitrie Leonida a avut de ales 
între a p<r<si Yara sau a r<mâne aici. A ales s< r<mân<. Xinea foarte mult ca s<-3i vad< visurile 
realizate. 

În anul 1950 a donat statului român Muzeul Tehnic care ast<zi se nume3te Muzeul 
“Dimitrie Leonida”.  

A fost consultant al Comisiei pentru elaborarea planului de electrificare al Y<rii 3i nu l-
a deranjat faptul c< întreaga sa concepYie despre acest subiect era acum pus< pe portativul 
propagandei comuniste care afi3a peste tot lozinca “socialismul este puterea sovietelor plus 
electrificarea întregii Y<ri”. Pe Dimitrie Leonida nu-l interesa propaganda ci îl interesa ca s< se 
fac< efectiv electrificarea.  
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În 1960 s-a pus în funcYiune hidrocentrala de la Bicaz care, începând din 1990, îi 
poart< numele. 

În ultima perioad< de activitate a lucrat în calitate de consilier la Comitetul de Stat al 
Apelor.  

S-a stins din viaY< la 14 martie 1965, la vârsta de 82 de ani. 
La F<lticeni, în ora3ul s<u natal, exist< 3i ast<zi Galeria Oamenilor de Seam<, 

înfiinYat< înc< din 1972 în casa care a aparYinut marelui critic literar Eugen Lovinescu. 
Dimitrie Leonida are acolo un stand reprezentativ. În Ia3i, Colegiul Tehnic care preg<te3te 
speciali3ti în domeniul energetic îi poart< numele. La sediul Întreprinderii Regionale de 
Electricitate de la Suceava, preluat< de compania E-ON Moldova, sala principal< se nume3te 
tot Dimitrie Leonida iar la universitatea “2tefan cel Mare” din Suceava, unul dintre amfiteatre 
îi poart<, de asemenea, numele. 

 
 

Ovidiu MustaY< 
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130 DE ANI DE LA NA2TEREA LUI 
MIRCEA VOLANSCHI 

 
 

O viaY< închinat< 
Luminii ie3ene 

 
 
 

 
 
R<sfoind cu înfrigurare 3i înYelegere paginile luminoase ale “cronicii ie3ene”  privind 

zbaterile “de cuget 3i fapt<” ale înainta3ilor pentru prop<3irea în “Cetatea de pe cele 7 coline”  
a electricit<Yii- acea descoperire epocal< ce avea s< permit< omenirii accesul la CivilizaYie 3i 
Progres, vom g<si consemnate adev<rate “file pilduitoare”  ale acelor bravi concitadini, 
“str<jeri ai Soarelui Electric”, aprins pentru prima dat< în România, la Ia3i, în 1868.  

Dintre numeroasele personalit<Yi care au îmbog<Yit “cronica energeticii ie3ene” prin 
întreaga 3i str<lucitoarea lor activitate depus<, cu ardoare 3i tenacitate, pentru Lumina Cet<Yii, 
în spiritul tradiYiei ie3ene nedezminYite de rememorare, s< ne oprim la proeminenta figur< 
luminoas< a inginerului Mircea Volanschi, cel de al 3-a director ( 1920- 1944) al Uzinei de 
Lumin< 3i profesor la Facultatea de Electrotehnic< din Ia3i (1929- 1947), care 3i-a închinat 
întreaga viaY< 3i prodigioasa sa activit<tate pe altarul Luminii ie3ene, pe care a slujit-o ca 
nimeni altul, acum, când “pe r<bojul vremii trec<toare”, iat<, a venit “sorocul” celor 130 de 
ani ce se împlinesc de la na3terea sa. 

De numele 3i personalitatea profesorului inginer Mircea Volanschi sunt legate, 
nemijlocit, fapte 3i izbânzi incontestabile, prin amploarea 3i complexitatea lor tehnic< 3i 
inginereasc<, în dezvoltarea instalaYiilor de producere 3i distribuYie a energiei electrice în Ia3i; 
el fiind artizanul perioadei fertile 3i îndr<zneYe de “repunere pe picioare” a Uzinei de Lumin<, 
devenit< “neputincioas<” faY< de “asaltul” cererilor tot mai mari de energie, când a trecut cu 
curaj  la acYiunea de  modernizare 3i extindere a instalaYiilor electrice “dep<3ite”, trecându-le, 
“din mersul lor continuu”, de la sistemul monofazat de 3000/300/150 V, la sistemul trifazat, 
menYinut 3i ast<zi, de 6000/380/220 V, iar turbinele cu aburi au fost înlocuite cu motoare 
Diesel pentru acYionarea generatoarelor electrice ale Uzinei, a c<rei putere a fost amplificat< 
pân< la 10 MW.  Ca profesor la Facultatea de Electrotehnic<, unde, între 1929 3i 1947, a 
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predat cursurile de “Centrale electrice” 3i “TracYiune electric<”, s-a dovedit a fi un veritabil 
specialist în domeniu, fiind apreciat, deopotriv<, de colegi 3i studenYi.  

Mircea Volanschi s-a n<scut la 3 octombrie 1883, la Tecuci. Urmeaz< cursurile 
secundare 3i liceale    la Colegiul NaYional din Ia3i, pe care la absolv< în anul 1901, când se 
înscrie la Facultatea de StiinYe a Universit<Yii din Ia3i, secYia de fizic<-chimie 3i, dup< ce 3i-a 
luat licenYa în fizic<, în 1905, pleac< în Belgia, la Liege 3i, acolo, obYine diploma  de inginer 
electrotehnician, postur< în care va lucra în FranYa. Reîntors în Yar<, lucreaz<, mai întâi, în 
Bucure3ti 3i, apoi, la Ia3i, unde, fiind remarcat pentru preg<tirea sa profesional<, în 1920, 
Prim<ria Ia3i, îi încredinYeaz<, ca director al noii Societ<Yi Comunale de Electricitate, sarcina, 
de mare tehnicitate 3i r<spundere, de “rena3tere” a Uzinei de Lumin< a ora3ului, intrat< în 
funcYiune în 1899. Aici, într-un timp scurt, inginerul Mircea Volanschi reu3e3te s<-3i etaleze 
cuno3tinYe 3i calit<Yi deosebite ca inginer, dar 3i ca excelent conduc<tor al unui colectiv de 
munc< pe care-l formeaz< 3i-l capaciteaz< pentru dezvoltarea instalaYiilor 3i reYelelor electrice 
ale Uzinei, pe m<sura  aspiraYiilor de progres 3i civilizaYie ale ora3ului Ia3i. Se d<ruie3te întru 
totul bunului mers al Uzinei de Lumin<, a c<rui puls se str<duia s<-l menYin< permanent. In caz 
de defecYiuni în funcYionarea ma3inilor 3i instalaYiilor acesteia, era primul care d<dea semnalul 
intervenYiei rapide. Despre felul de a fi a directorului Volanschi afl<m, cu lux de am<nunte, 
din Monografia “Uzina de Lumin< (1899- 1999)”, editat<, în 1999, cu ocazia Centenarului 
acesteia, de la pagina 60: “...defectându-se ma3ina cea mare 3i fiind primejdie ca ora3ul s< 
r<mân< f<r< lumin<, directorul general a îmbr<cat salopeta 3i a lucrat zi 3i noapte, împreun< 
cu mecanicii, pân< a repus în funcYiune motorul...Avea o dârzenie 3i o energie ce contrasta cu 
înf<Yi3area lui firav<, de plant< f<r< lumin<, prelung< 3i debil<. Nimic nu se facea f<r< s< 
treac< prin mintea 3i mâinile lui.” Interesat s< aib< în colectivul s<u speciali3i buni, accept< 
solicitarea de a preda cursuri de specialitate la facultatea de profil 3i, astfel, din 1929, mai întâi 
fiind numit conferenYiar 3i, apoi, din 1937, fiind numit profesor, pred< cursurile de “Centrale 
electrice” 3i TracYiune electric<”, foarte importante pentru formarea viitorilor ingineri, fiind 
apreciat pentru soliditatea cuno3tinYelor sale teoretice 3i practice 3i acurateYea expunerii lor. 
Pentru o mai bun< preg<tire practic< de specialitate, studenYii s<i f<ceau lucr<rile de laborator 
chiar în instalaYiile Uzinei electrice 3i a tramvaielor. Cei mai buni dintre ei erau angajaYi s< 
lucreze la Uzin<. A deYinut vreme îndelungat< 3efia Catedrei de “Centrale electrice” 3i “a 
donat un prim volum de c<rYi de specialitate, pentru punerea primelor baze ale bibliotecii 
facult<Yii”, dup< cum evoc< competent Ionel Maftei, în volumul  “1000 personalit<Yi ie3ene”, 

ap<rut în 2009. 
In perioada interbelic< Mircea Volanschi s-a bucurat de o popularitate deosebit<, 

îndeosebi în mediul cultural al “dulceluiTârg al Ie3ilor” , unde era considerat un autentic 
“Meccena”, prin acYiunile sale caritabile pentru înf<ptuirea multor acte de promovare a 
culturii 3i a tinerilor arti3ti talentaYi. Despre “meccenatul” s<u ne vorbe3te cu admiraYie 
regretatul publicist Aurel Leon, în volumul s<u “Umbre-III”, prezentând anecdotic întâlnirea 
sa cu directorul Uzinei, în urma unui foileton publicat în ziar la adresa... funcYion<rii 
“defectuoase” a tramvaielor din Ia3i, întâlnire ce avea s<-i aduc<, pentru completarea venitului 
s<u precar de ziarist, angajarea sa la Uzina de Lumin<, pe post inexistent de...consilier 
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cultural... Leg<turile sale tot mai puternice cu oamenii de cultur< ie3eni 3i sprijinul acordat 
acestora în diferitele lor acYiuni de prestigiu pentru Ia3i au f<cut ca numeroase personalit<Yi 
literare ale timpului s<u s<-i remarce calit<Yile sale umane 3i tehnice deosebite, în rândul 
c<rora menYion<m pe: Mihai Sevastos, Al. O. Teodoreanu(P<storel), Lucia Mantu,  Mihail 
Sadoveanu, George Topârceanu, în scrierile lor literar- evocatoare. 

Dup< înfiinYarea IRE Ia3i, în biblioteca fostei Uzine de Lumin< s-au g<sit, în afara 
lucr<rilor de specialitate, numeroase volume beletristice, “aduse chiar de directorul Volanschi 
din toate libr<riile 3i anticariatele capitalelor europene unde acesta f<cea deplas<ri pentru 
achiziYionarea motoarelor Diesel” 3i mai multe colecYii de reviste 3i ziare ale vremii, cum 3i 
bustul lui Mihai Eminescu, o excepYional< lucrare a sculptorului ie3ean, de origine francez<, 
Richard Hette, la comanda expres< a lui Mircea Volanschi. Acest bust se afl< acum expus la 
Muzeul Eminescu din Parcul Copou, fiind dat “în custodie, pe 99 de ani” de c<tre IRE-i3ti. 
Credem c< aceast< postur< inedit< i-a adus, în 1933, pre3edinYia primului Club Rotary din Ia3i.  
In 20 septembrie 1941, în vreme de r<zboi, la Uzina de Lumin< s-a produs un puternic 
incendiu, datorat, se pare, “m<surilor de camuflare” luate la e3apamentele motoarelor Diesel. 
Comisia de anchet<, atribuind cauzei “un act de sabotaj”, a deferit cazul Tribunalului Militar, 
care a dispus arestarea directorului Volanschi 3i a unei p<rYi din personalul tehnic. In urma 
judec<rii procesului la Curtea MarYial< Ia3i, pe baza Raportului SCEI c<tre Chestura PoliYiei 
Ia3i, a m<rturiilor depuse 3i a inspiratelor pledoarii avoc<Ye3ti, toYi cei implicaYi în aceast< 
“cauz<” au fost achitaYi 3i, la 19 ianuarie 1942, directorul Mircea Volanschi a fost repus în 
postul de conducere, reu3ind între timp s< restabileasc< curentul electric în tot ora3ul. Au 
urmat anii grei ai r<zboiului în care Uzina a supravieYuit cu greu 3i numai datorit< abnegaYiei 
directorului ei. Scârbit de vremuri, în anul 1947 se pensioneaz< 3i dup< ce-i este 
“rechiziYionat<” casa de la Bucium, devenit<, ulterior, vil< de protocol de înalt nivel, se 
stabile3te la Bucure3ti. La 1 august 1974, trece în Ve3nicie 3i este condus pe ultimul drum, 
spre Cimitirul Bellu, de o mulYime de prieteni 3i cunoscuYi, între care 3i o delegaYie ie3ean< 
numeroas< de fo3ti colaboratori de la Uzina de Lumin< 3i de la Facultatea de Electrotehnic<.  

Sintetizate, toate aceste informaYii au fost cuprinse în materialul inginerului 
Constantin Ostap: “Profesorul inginer Mircea Volanschi”, publicat în volumul II, “Pe sui3ul 
unui veac”, al monumentalei Monografii a Facult<Yii de Electrotehnic< din Ia3i, ap<rut< în 
2010, cu prilejul Centenarului acesteia. 

In 28 octombrie 2010, la Centenar, Facultatea de Electrotehnic< Ia3i, recunosc<toare, 
a dezvelit, în faYa sediului de pe malul Bahluiului, busturile celor 4 mari personalit<Yi ale sale: 
Dragomir Hurmuzescu, Stefan Procopiu, Cezar Parteni- Antoni 3i Mircea Volanschi, realizate 
de tân<rul 3i talentatul sculptor ie3ean Mircea Stef<nescu. 

In ziua urm<toare, bustul directorului 3i profesorului inginer Mircea Volanschi, ce  a 
fost multiplicat în bronz prin grija 3i contribuYia fo3tilor lucr<tori ai Intreprinderii de ReYele 
Electrice Ia3i, a fost dezvelit, în semn de preYuire 3i recuno3tinY<, în incinta fostei Uzine de 
Lumin<; la festivitate participând 3i nepoata sa, Ioana Frandin, mo3tenitoare, care, de peste 20 
de ani, nu reu3e3te s<-3i recapete pe de-a-ntregul proprietatea de la Bucium a bunicului ei. 
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P<strând cu sfinYenie spiritul tradiYiei ie3ene, dar 3i a celei statornicite la Uzina de 
Lumin<, veteranii IRE-i3ti, adev<raYi “str<jeri ai Soarelui Electric”, vor marca,  în ziua de 5 
octombrie, în sala “Mircea Volanschi” de la sediul Transelectrica- CE Ia3i, momentul 
aniversar: 130 de ani de la na3terea lui Mircea Volanschi 3i vor depune florile recuno3tinYei 
la statuia celui ce, d<ruindu-se întru totul Luminii ie3ene, a intrat definitiv în memoria 
afectiv< a Cet<Yii. 
 

 
Uzina de Lumin<,  

pictur<  de V. Iluc<, fost salariat al Uzinei de Lumin< 
 

Mihai Caba 
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DOMNUL INGINER GHEORGHE 2CHIOPU ÎN PREAJMA 
ÎMPLINIRII VÂRSTEI DE 80 DE ANI 

 
 
 

În martie anul acesta, domnul inginer Gheorghe 
2chiopu, absolvent al facult<Yii de Electrotehnic< de la 
Institutul Politehnic din Ia3i, omul care a lucrat practic toat< 
viaYa la Întreprinderea Regional< de Electricitate Bac<u, va 
împlini 80 de ani. I-am cerut permisiunea de a-i lua un interviu 
3i m-am bucurat c< a fost de acord. Nu am dorit nici eu 3i nici 
dânsul s< fie un interviu obi3nuit 3i am convenit amândoi s< 
avem o discuYie în care dumnealui – personajul principal – s< 
aib< deplin< libertate de a spune ceea ce consider< c< este cel 
mai important din viaYa 3i activitatea proprie. Eu m-am angajat 
doar s< nu-l incomodez prea mult cu întreb<rile.  
 

 
Pân< la urm< a rezultat un dialog pe care încerc s<-l reproduc în acest articol cu 

dorinYa ca s< apar< scris pân< în data de 20 martie a.c. atât în revista SETIS (Societatea 
AbsolvenYilor Facult<Yii de Electrotehnic< din Ia3i) cât 3i cel puYin într-un cotidian de la 
Bac<u. Mi-am propus, de asemenea, ca dialogul din care a rezultat articolul s< fie înregistrat 
audio-video 3i s<-l predau echipei ECGP (Echipa General< de Coordonare a Proiectelor) 
pentru a fi inclus în „Istoria energeticii române3ti”. 

Ce m-a determinat s< propun 3i s< lucrez cu atâta pl<cere la realizarea dialogului 3i 
apoi a articolului?  

Îl cunosc 3i îl apreciez foarte mult pe domnul inginer Gheorghe 2chiopu. Este o 
personalitate în sensul adev<rat al cuvântului. 

Nu cunosc decât foarte puYini oameni care s<-l dep<3easc< prin meticulozitate 3i spirit 
analitic. Discutam zilele trecute la redacYia revistei “Energetica” cu doamna inginer Doina 
Frumu3elu –secretar al Colegiului Institutului NaYional Român pentru Studiul Amenaj<rii 3i 
Folosirii Surselor de Energie. I-am spus c< m-am întâlnit cu domnul inginer 2chiopu, c< am 
dialogat 3i c< definitivez acum un articol pe aceast< tem<. Dumneaei 3i-a amintit c<, de pe 
când lucra la Institutul de Cercet<ri 3i Moderniz<ri Energetice (ICEMENERG), îl 3tie foarte 
bine. Pe atunci, prin anii `70 ICEMENERG-ul elabora normativele tehnice pentru toate 
genurile de lucr<ri care se proiectau 3i se executau în instalaYiile din Sistemul Energetic 
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NaYional. Se trimiteau în anchet<, pentru consultare 3i pentru culegere de observaYii, proiectele 
de normative la toate întreprinderile din Yar< subordonate ministerului energiei. Cele mai 
multe 3i mai pertinente observaYii, propuneri de completare 3i de eliminare a unor gre3eli din 
text – inclusiv gre3eli gramaticale – veneau de la Bac<u de la domnul inginer Gheorghe 
2chiopu. 

A3a este 3i acum acest om. Un profesionist 3i un perfecYionist. Dar nu-i numai atât. 
Dac< vreYi s<-l întâlniYi neanunYat pe inginerul Gheorghe 2chiopu îl g<siYi în sala Ateneului 
din Bac<u s<pt<mânal între orele 18:30 – 20:30 la un concert simfonic. Nu scap< nici un 
vernisaj al unei expoziYii de pictur<, nici o prezentare de carte bun<. Bunul s<u prieten, Iuliu 
Potorac, are misiunea s<-i procure de la Bucure3ti tot ceea ce domnul 2chiopu afl< c< a ap<rut 
3i înc< nu a ajuns la Bac<u. 

Lucreaz< ca expert tehnic 3i în aceast< calitate este corect 3i intransigent încât nu poate 
nici o instanY< judec<toreasc<, dac< la rândul ei este corect<, s< treac< peste expertiza 
dânsului.  

Se ocup< de mult timp de Sistemul de Management al Calit<Yii (SMC) al celei mai 
cunoscute firme de tehnic< medical< din Cluj, Tehno Electro Medical Company (TEMCO), 
care are puncte de lucru în toat< Yara, inclusiv în Bucure3ti. 

Biblioteca dumnealui este una din cele mai valoroase colecYii de carte pe care le-am 
v<zut. 

Este dotat cu o memorie formidabil< 3i 3tie s< redea, cu lux de am<nunte, întâmpl<ri 3i 
fapte din toate perioadele vieYii. Are multe de povestit. Tot ce a realizat este rezultatul muncii 
proprii. O tenacitate greu de egalat îmbinat< cu modestie, acestea sunt elementele care îl 
caracterizeaz< cel mai bine. 

Cred c< sunt suficiente argumente 3i nu pot s< fac altceva decât s< trec la prezentarea 
dialogului pe care l-am avut. 

 
DIALOG GHEORGHE 2CHIOPU – OVIDIU MUSTAX; 

 
- 2tiu c< v< trageYi din zona de Nord a Moldovei, din judeYul Boto3ani. SpuneYi-mi, v< 

rog, câteva cuvinte despre satul dumneavoastr< natal, Brosc<uYi,3i despre copil<ria 
dumneavoastr<. 

  
Despre satul natal se poate vorbi foarte mult, pe un ton duios sau pe un ton grav.  
Pe ton duios: aici am v<zut lumina zilei, aici am f<cut 3coala primar<, aici am avut cele 

mai mari satisfacКii, unele m<runte, neînsemnate, poate, dar pentru mine, de o importanК< 
cardinal<. 

Pe ton grav: în cimitirul satului î3i dorm somnul de veci bunicii, p<rinYii, fraYii, rudele, 
înv<Y<torii împreun< cu cons<tenii mei pe care i-am admirat 3i i-am respectat. Amintirea lor 
este cople3itoare. 

P<rinYii mei au fost agricultori, 3tiau s< scrie 3i s< citeasc<, erau absolvenYi a câte 2-3 
clase primare. Tata era de o îndemânare practic< ie3it< din comun. 2i-a construit singur o 
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c<ruY< la atelierul de fier<rie al unui Yigan, fierar-potcovar, f<r< egal în sat. Era de-o 
meticulozitate impresionant<. Repara ceasurile de mas< deYinute de unii s<teni, de3i nu 
dispunea de scule corespunz<toare. În ultimii ani ai vieYii f<cea sobe din c<r<mid<, dar 3i din 
teracot<. Era suficient s< demonteze ceva 3i 3tia cu exactitate s< refac< construcYia, instalaYia 
sau ma3ina, era, din acest punct de vedere un autodidact. Mama era o gospodin< impecabil<, 
rezolva cu o mare rapiditate problemele buc<t<riei 3i ale gospod<riei, f<r< nici o ezitare. 
Amândoi trudeau la câmp din zori 3i pân<-n noapte, nu se plângeau de nimic niciodat<. Dintre 
cei 3ase copii, o sor< a r<mas în sat, una a f<cut studii superioare economice, alta studii 
tehnice de zootehnie, un frate s-a ocupat de construirea sobelor, iar altul a lucrat ca 3ef de 
echip< la 2antierul de construcYii-montaj al IRE Bac<u 3i apoi al IRE Boto3ani. 

Era o lips< acut< de înv<Y<tori, situaYia era tulbure, datorit< r<zboiului gata s< înceap<, 
a3a încât, doar clasa a 3-a am f<cut-o normal, cu o singur< doamn< înv<Y<toare, iar a 4-a cu 
mari întreruperi. Abia clasa a 5-a, s-a desf<3urat conform programei analitice. Am avut noroc 
de un înv<Y<tor tân<r, abia întors de pe front, Zaharia Constantin, foarte bine preg<tit, originar 
din Dolhe3tii Mici, Suceava, încât am avut impresia c< am recuperat tot ce pierdusem în anii 
anteriori. (Pentru mine anul 3colar începea când c<dea z<pada 3i se încheia la Pa3ti; în restul 
anului p<3team vitele). Ingeniozitatea 3i iniYiativele înv<Y<torului meu erau complet 
surprinz<toare 3i absolut favorabile procesului de înv<Y<mânt.  

 
Înv<Y<torul l-a ales s< fie bibliotecarul clasei 

 
Ne-a cerut fiec<ruia dintre 3colari, dup< posibilit<Yi, s< cump<r<m câte o carte, care 

adunate la un loc, au constituit biblioteca clasei (eu mi-am ales „O 3ez<toare la Yar<”, de 
Anton Pann). M-a numit bibliotecar (f<r< s<-mi dau seama de ce). Acest rol m-a urm<rit toat< 
viaYa. În aceast< ipostaz<, am simYit primele emoYii, primul fior, dat de atracYia faY< de una 
dintre colegele mele, pe care o consideram cea mai frumoas<, cea mai pl<pând< 3i cea mai 
ginga3< fiinY< din lume, care-mi solicita c<rYi pentru citit. Era în anul 3colar 1945/1946. 

În anul urm<tor intenYionam s< m< înscriu la Gimnaziul din Dorohoi, pentru a putea 
urma cursurile liceului teoretic, am 3i procurat c<rYile necesare de la un coleg, cons<tean al 
meu, care trecuse în clasa a 2-a. N-a fost s< fie. I-am restituit c<rYile plângând. Erau a3a de 
frumoase, aveau un conYinut foarte bogat 3i atr<g<tor, captivant. Am încercat s< continui clasa 
a 6-a în Brosc<uYi, dar, în decembrie a trebuit s< plec la Aiud ca ucenic l<c<tu3, graYie 
generozit<Yii unui cons<tean al nostru, mult mai în vârst<, care lucra la fabrica respectiv<. 

 
- 2tiu c< la Brosc<uYi s-a n<scut marele matematician Dimitrie Pompeiu. Se mai 

p<streaz< acolo amintirea lui? 
 
Despre faptul c< Dimitrie Pompeiu s-a n<scut în Brosc<uYi am aflat târziu. Eram student 

la Ia3i în al doilea an, când, un coleg al meu, PalaghiY< Mihai, originar de lâng< One3ti, care 
studia în sala Seminarului matematic aflat< la etajul 1 al cl<dirii Politehnicii, mi-a spus, 
zâmbind ironic, c< nici nu 3tiu ce importanY< are satul meu natal, c< a citit în revista 
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Matematic< 3i fizic< despre decesul marelui matematician. Am urcat imediat s< mi-o arate. Nu 
3tiam de existenYa lui Pompeiu, nu exista nici un om în sat, cu acest nume. 

Ajuns acas< am întrebat pe bunicii mei, aflaYi înc< în viaY<, dar nimeni nu auzise despre 
el. Peste drum de noi locuia preotul Alexandru Sandovici, pensionar, iar lumea avea pentru el 
un respect absolut. Avea cea mai frumoas< livad< din sat, era doctor în teologie al facult<Yii 
din Cern<uYi 3i se bucura de o autoritate intelectual< deosebit<. Am îndr<znit s<-l întreb dac< 
3tie ceva despre Pompeiu? Da! Mi-a r<spuns. Tat<l lui Dimitrie Pompeiu, matematicianul, se 
numea tot Dimitrie, provenea dintr-o familie din Basarabia, a fost primul înv<Y<tor la 3coala 
primar< din Brosc<uYi, avea casa (disp<rut< acum) în faYa 3colii, pe terenul din actuala gr<din< 
a preotului. 

Tat<l s<u s-a mutat la Dim<cheni, un sat vecin, component al comunei Brosc<uYi 3i de 
aici disputa locului na3terii sale: Brosc<uYi sau Dim<cheni.  

George 2t Andone în vol I din „Istoria matematicii în România” scrie:  
„Dimitrie D. Pompeiu s-a n<scut la 22 septembrie/4 octombrie 1873 (cu 12 zile înaintea 

lui XiYeica), în familia înv<Y<torului  Dimitrie Pompeiu, care era c<s<torit cu Maria Leonescu. 
Pompeiu s-a n<scut în satul Dim<cheni din fostul judeY Dorohoi. În actele de stare civil< apare 
ca n<scut în comuna Brosc<uYi (Dorohoi) unde tat<l s<u î3i avea domiciliul. S-a n<scut îns< în 
casa bunicului s<u dup< mam<, Vasile Leonescu (fost Leonte), care locuia în Dim<cheni unde 
era preot. Provine deci din acea parte a frumoasei Moldove de nord, care a dat pe marele 
violonist 3i compozitor George Enescu, pe compozitorul Ciprian Porumbescu 3i pe luceaf<rul 
poeziei române3ti, Eminescu. Tat<l lui Pompeiu, pe nume tot Dimitrie, originar de peste Prut, 
fusese coleg de clas< la liceul din Boto3ani cu Mihai Eminescu. 

Copilul a fost adus dup< na3tere la Brosc<uYi, unde tat<l s<u avea puYin p<mânt 3i o 
livad< mic< în arend<. Dup< câYiva ani îns< p<rinYii s-au mutat în Dim<cheni, unde tat<l a 
funcYionat un timp scurt ca înv<Y<tor suplinitor. Acesta, fire curioas<, singuratic<, fiind 
preocupat permanent de tehnic<, dar f<r< posibilit<Yi de a realiza ceva în acest domeniu, la un 
moment dat 3i-a p<r<sit definitiv familia, plecând la Dorohoi. Cei trei copii: Iancu, Dimitrie 3i 
Teodor, au fost crescuYi 3i educaYi de mama lor, care nu 3i-a pierdut cump<tul când soYul a 
p<r<sit familia. În cre3terea 3i educarea copiilor a fost ajutat< 3i de fraYii s<i, dintre care unul 
era medicul Leonescu de la Boto3ani (în special acesta), al doilea era procuror de curte de 
apel, iar al treilea profesor de limba greac<. 

Copilul Dimitrie a urmat 3coala primar< la Dim<cheni, iar în 1885, când a absolvit-o, a 
intrat la gimnaziul din Dorohoi”. 

Lucian Predescu în Enciclopedia României, reYine ca loc de na3tere satul Brosc<uYi, 
Mihail 2t. Botez, în monografia consacrat< savantului, cea mai complet<, la fel, iar fiul 
înv<Y<torului Constantin Zaharia, profesor de istorie, în monografia satului nostru, red< în 
copie actul de na3tere, extras din registrul st<rii civile ce se p<streaz< la Arhivele Statului, 
Filiala Boto3ani.  

De asemenea, la fel susYine 3i generalul de armat< Gheorghe R<Yescu, fiu al 
Brosc<uYiului (care a tr<it 95 de ani), autorul volumului „Un secol de amintiri”, publicat la 
Editura Plumb din Bac<u, în anul 1995, dup< 14 ani de a3teptare pân< s< fie tip<rit. Acesta a 
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ajuns pân< la academicianul 2erban Cioculescu solicitându-i sprijinul pentru repararea erorii 
3i încheierea disputei. 

 
Cons<teanul Dimitrie Pompeiu a fost pionier al înv<Y<mântului universitar în 

Ardeal 
 
La împlinirea a 30 de ani de la moartea matematicianului, un grup de cet<Yeni format 

din: Zaharia P. Constantin-înv<Y<tor pensionar, Orhei Mihai-primar, Onciu Constantin-
viceprimar 3i Zaharia Adrian D<nuY-directorul 3colii au ridicat o statuie, dezvelit< la 
07.10.1984, amplasat< în faYa 3colii de 10 clase din Brosc<uYi, opera sculptorului Dumitru 
C<ileanu (elev al înv<Y<torului Zaharia P. Constantin, la Stupca) statuie ce se constituie în 
omagiul perpetuu adus de locuitorii satului, pentru meritele marelui savant. 

MenYionez c< Dimitrie Pompeiu a fost al<turi de istoricul Nicolae Iorga 3i de filologul 
Vasile Bogrea, printre cei trei profesori din judeYul Boto3ani, care au contribuit la pornirea 
înv<Y<mântului universitar românesc, la Cluj, în anul 1919 dup< Marea Unire.  

 
- În zona din jurul ora3ului Dorohoi au fost mai multe comune (sate) în care 3coli de 

foarte bun< calitate au preg<tit generaYii de înv<Y<tori, acei oameni care au ridicat satele 
noastre în perioada interbelic<. M< refer la Pomârla, 2endriceni…S-a mai continuat 

tradiYia? 

 
2coala (liceul) din Pomârla pentru copiii de Y<rani, înfiinYat< de c<tre (proprietarul) 

marele logof<t Anastasie Ba3ot<, la 1838, a fost prima 3coal< s<teasc< de sistem nou în 
Moldova. În 1877 s-a transformat în Institut în care a funcYionat ca director Samson 
Bodn<rescu (n<scut la G<l<ne3ti- R<d<uYi), prietenul lui Eminescu 3i preYuit de Maiorescu. 
Eminescu, Burl<, Slavici 3i Iacob Negruzzi îl vizitau la Pomârla. Se spunea c< Eminescu 
venea la Pomârla 3i pentru motivul c< acolo înv<Ya Mihai I. L<z<reanu socotit fiul s<u natural. 
Al<turi de Eminescu era prezent< 3i Veronica Micle, prieten< cu Eugenia, soYia lui 
Bodn<rescu. Samson Bodn<rescu a murit la vârsta de 62 de ani, la 3 martie 1902 3i este 
înmormântat la Pomârla. 

L-am cunoscut pe un salariat al SecYiei financiare raionale, din Dorohoi, fost elev al 
liceului din Pomârla, coleg cu fraYii Jan 3i Emil Luca (eminentul nostru profesor de fizic<). 
Toat< ziua conversam cu reprezentantul SecYiei financiare despre întâmpl<rile tr<ite de el la 
liceu 3i despre ispr<vile fraYilor Luca. Ambii înv<Yau foarte bine, erau excelenYi, iar dac< unul 
dintre ei luau o not< mai mic< decât zece, spunea el, plângeau toat< ziua. Erau foarte mândri 3i 
ambiYio3i. Nu concepeau s< coboare sub nivelul maxim. St<pânirea absolut<, aristocratic<, a 
obiectului s<u de predare, Yinuta impecabil< sub toate aspectele, nefolosirea, nici celei mai 
mici fiYuici, în timpul pred<rii, ne-au convins c< erau demni de toat< admiraYia noastr<, c< 
aveau o veritabil< vocaYie de dasc<li. 
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Liceul din Pomârla a dat zeci de serii de absolvenYi. CondiYiile de studiu erau optime, se 
putea înv<Ya carte, mai ales, de c<tre cei dotaYi cu minte bun<, dornici s<-3i însu3easc< 
cuno3tinYele necesare pentru viaY<. 

Un alt focar de cultur< a fost 3coala normal< de la 2endriceni. Când eram mai mic, m-a 
trimis tata, cu calul 3i c<ruYa, s<-l duc pe un cons<tean, elev al acestei 3coli, cu bagajele pentru 
începutul anului 3colar, la 2endriceni. 2coala cu toate edificiile necesare era plasat< pe o vale 
plin< de verdeaY<, cu alei pietruite, frumos aranjate 3i întreYinute, încât se p<rea c< este un colY 
de rai. Din Brosc<uYi erau mai mulYi elevi, care frecventau aceast< 3coal<, unii aproape vecini 
cu noi. Când mergeam la ei, le admiram desenele ornamentale, plan3ele care mi se p<reau 
picturi frumos colorate, cum cântau la vioar<, cum se preg<teau pentru funcYia nobil< de 
înv<Y<tor. 

Ajuns la Aiud, administratorul c<minului, preotul Lascu Dominic, când a aflat c< sunt 
de lâng< Dorohoi mi-a m<rturisit, cu mult< admiraYie, c< 3i el a trecut pe la aceast< renumit< 
3coal<. 

Târziu, am aflat, citind monografia acestei 3coli, c< istoricul 3i academicianul Alexandru 
Zub – directorul Institutului de Istorie A.D. Xenopol Ia3i, a studiat la aceast< admirabil< 
3coal<, care dup< reforma înv<Y<mântului din 1948 s-a transformat în 3coal< agricol<. TradiYia 
ce se încet<Yenise aici, treptat, a disp<rut, ca 3i la Pomârla. 

 
- Mai aveYi rude în satul dumneavoastr< natal? 
 
Rudele s-au r<rit mult. Mai am o sor< în sat, o alta la SuceviYa, a c<rei fat< lucreaz< ca 

inginer de furnizare la Centrul de reYele electrice al E-ON Moldova din Dorohoi, restul au disp<rut 
sau au plecat din sat. O nepoat< de-a mea este c<s<torit< cu preotul Irimia Vasile, protopopul 
Sucevei. Ne întâlnim frecvent cu dân3ii 3i îi socotim un punct de sprijin pentru întreaga noastr< 
familie.  

 
- Ce rol a jucat liceul în tinereYea dumneavoastr<? Care este cea mai frumoas< amintire 

din perioada liceului? 
 
Datorit< secetei ce-a bântuit Moldova, în anul 1946, am ratat înscrierea la liceu. Am fost 

nevoit s< plec în mijlocul Transilvaniei, la Aiud, cu înc< 3ase cons<teni, eu fiind cel mai mic 
dintre toYi (nu împlinisem 14 ani). 

M-a însoYit tata pân< la Aiud (c<l<toream prima dat< cu trenul). 
Am ajuns într-o sear< pe la miezul nopYii. Era în 21 decembrie 1946. În noaptea aceea 

am dormit la cons<teanul nostru, al c<rui b<iat este pensionar în Ia3i, ing. Dan Ciubotariu, care 
a ocupat funcYia de director al Trustului de construcYii Ia3i. 

A doua zi m-am instalat la c<min. Dup< mas< când a venit tata s<-3i ia r<mas bun 
(trebuia s< se întoarc< acas<) v<zându-l îndep<rtându-se, am izbucnit în hohote de plâns, 
simYeam c< se rupe leg<tura cu casa, cu familia, trebuia s< iau viaYa în propriile mâini, m< 
aflam la peste 500 km de cas<, f<r< vreun sprijin de la cineva. Norocul a fost c< datorit< 
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muncii susYinute toat< lumea m-a agreat, m-a îndr<git. M-am bucurat de c<ldura uman< a 
lucr<torilor (calfelor) din fabric<, cu care eram în contact în timpul programului de lucru la 
Întreprinderile ing. A. I. Stoica SA Aiud (7,00-15,00) 3i la 3coal<, cu profesorii 3i colegii, 
zilnic între orele 16,00-20,00. La 3coal< m< simYeam în elementul meu, îns< diferenYa între 
nivelul liceului 3i cel al Cursului profesional de ucenici industriali (viitoarea 3coal< 
profesional<), era enorm<. Aici veneau copii f<r< posibilit<Yi materiale pentru înv<Yarea unei 
meserii prin care s<-3i câ3tige existenYa. Ce-am înv<Yat în clasa a 5-a, mi-a fost suficient 
pentru întreaga perioad< de 4 ani. Trebuia s< înv<Y doar la obiectele tehnice (tehnologie, desen 
tehnic, chimie, prelucr<ri prin a3chiere etc., anatomia 3i igiena o f<ceam cu doctorul Ranca, 
medicul închisorii de trist< faim<). La terminarea 3colii aveam dreptul s< dau un examen de 
diferenY< de la 3coala profesional<, la 3coala medie tehnic<, pentru a intra în acela3i an. N-am 
reu3it decât în anul 3, nu în 4, fapt ce-a constituit o mare binefacere pentru preg<tirea mea. 
Am reu3it s< recuperez materia unui an de studiu la 2coala Medie Tehnic< Metalurgic<-SecYia 
mecano-energetic< din Târgu Mure3. I-am r<mas recunosc<tor profesorului de fizic< 2tefan 
Ioan, pentru exigenYa cu care a tratat acest examen care ne-a f<cut un mare bine (tuturor celor 
trei colegi veniYi de la Aiud). 

2i aici am avut noroc. Aveam ca profesor  la obiectele de specialitate un inginer, 
absolvent al facult<Yii de electromecanic< din Timi3oara, S<c<lu3 Traian, care lucra la CFR 
Târgu Mure3, la SecYia TelecomunicaYii, iar dup< masa preda ore la 3coala noastr<. A construit 
în atelierele 3colii o rigl< de calcul de cca. 2 m lungime, pentru a ne familiariza cu folosirea 
str<mo3ului calculatorului electronic, din zilele noastre. Riglele de calcul se utilizau cu 
predilecYie, în proiectare, la diverse obiecte de studiu. unde precizia oferit< era suficient<. 

A3a se face c< în locul liceului teoretic, am f<cut o 3coal< medie tehnic<, util< pentru cei 
ce se încadrau direct în producYie, nu îns< pentru cei care aspirau la continuarea studiilor, la 
un institut de înv<Y<mânt superior. 

 
A înv<Yat foarte bine în 3coal< 3i învaY< 3i acum 

 
SatisfacYii am avut 3i la Târgu Mure3. La limba român< profesor ne era Pintilie Radu, 

originar din Bosancii Sucevei, fusese director adjunct la 3coala Normal< din Bac<u. Dup< 
r<zboi s-a mutat la Târgu Mure3. La prima lecYie din anul 3, ne-a vorbit despre Nicolae 
B<lcescu, iar dup< o s<pt<mân< ne-a cerut s< scriem  ce ne amintim din cele ce ne-a predat. La 
urm<toarea or< a adus lucr<rile, le-a împ<rYit la toYi colegii, mai puYin pe a mea. Notele se 
situau între 3 (lipsite de originalitate), 4, 5, 6 3i un 7. Faptul m-a pus pe gânduri. Eram nou la 
aceast< 3coal<, nu m< cuno3tea profesorul, nici mulYi dintre colegii care nu locuiau la internat. 
Dup< împ<rYirea tuturor lucr<rilor a întrebat cine-i 2chiopu? Mi-a dat lucrarea 3i mi-a spus s-o 
citesc. Dup< ce-am terminat-o de citit a întrebat clasa, v-a pl<cut? Colegii au început s< spun<, 
unii da, a3a ironic, cum se obi3nuie3te, alYii s-au abYinut. Profesorul a exclamat: I-am pus 9! 
Clasa a izbucnit în urale, VlahuY<! VlahuY<! ( aveam un p<r rebel 3i asta a contat în alegerea 
scriitorului!). A urmat lucrarea la matematic< (f<ceam trigonometria care-mi pl<cea foarte 
mult). În mod similar, s-a terminat totul cu Pitagora! Pitagora! 
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Profesorul de român< a încercat s< m< duc< la concursurile de literatur< la nivelul 
ora3ului, dar eu aveam mari lacune în preg<tire 3i n-am putut face faY< subiectelor pretenYioase 
pe care nu le f<cusem la 3coala noastr<. Aceast< lacun< în preg<tirea de baz< a avut 
urm<toarele consecinYe: 

-n-am înv<Yat temeinic nici o limb< str<in<, un mare handicap; 
-toat< viaYa a trebuit s< înv<Y, s< citesc, mai ales, în timpul facult<Yii, fiind angajat 

permanent într-o curs< contracronometru al<turi de cei mai buni absolvenYi ai liceelor 
teoretice din Moldova 3i nu numai. Trebuie s< m<rturisesc c< 3i acum înv<Y în permanenY<, 
acum mi se pare c< înYeleg mai bine fenomenele 3i le adâncesc prin studiu, altfel nu se poate 
Yine pasul cu rapiditatea infernal< a evoluYiei 3tiinYei 3i tehnicii. 

 
- Eu v< 3tiu din facultate. EraYi cu 2 ani de studii înaintea mea. Din promoYia 

dumneavoastr< îmi amintesc de dumneavoastr< 3i de domnul Ionel Trandafir-cel care a 
condus mulYi ani în calitate de director tehnic Întreprinderea Regional< de Electricitate 3i 
apoi Întreprinderea de ReYele Electrice Ploie3ti. 2tiu c< eraYi amândoi foarte activi 3i în afara 
preocup<rilor pur 3colare. Pe atunci activitatea nu putea s< fie decât în cadrul organizat al 
UTM 3i de acolo v< 3tiu. În întreprinderea de la Suceava l-am avut coleg de munc< pe 
inginerul Sfichi Romulus cu care, de asemenea, am aflat c< aYi fost coleg de promoYie. 
Dumneavoastr< aYi scris undeva c< cel mai inteligent om pe care l-aYi cunoscut a fost domnul 
Amih<iesei. 2i el v-a fost coleg? 

 
Cu Ionel Trandafir m-am cunoscut în ultimul an de 3coal< medie, în prim<vara anului 

1952, când efectuam practica final< în producYie (de trei luni), la Uzinele 23 August din 
Bucure3ti. Venea de la 3coala medie din Ploie3ti. Ne-am înYeles de la bun început. 

Cea mai pregnant< amintire din acele luni de practic< este urm<toarea: Într-o sear< la 
masa de la cantina uzinelor, a venit un buc<tar gras, îmbr<cat în halat alb, cu un fes alb pe cap 
s< ne întrebe cum ne împ<c<m cu mâncarea? Ionel îi spune c<, în general, e bine, dar nu 
înYelege de ce dimineaYa se d< doar a dou<sprezecea parte dintr-o pâine, iar la amiaz< 3i seara 
câte un sfert, nu s-ar putea s< se egalizeze cantitativ? Nu se poate, a spus omul! P<i cum s< nu 
se poat<? Pentru c< a3a a hot<rât ministerul, a r<spuns ritos buc<tarul. 

Ionel continu<, bine, bine, dar ministerul când ia o hot<râre nu o judec<? Ba da, se 
repede buc<tarul. O judec< domnule, o judec<, pân< o distruge. Ionel îl asculta cu o min< 
serioas<, în timp ce noi, cei din jurul mesei sale, abia ne st<pâneam râsul. 

În var< ne-am rev<zut la Ia3i, la admitere, la c<minul studenYesc „Filimon Sârbu”. Era 
de-o veselie molipsitoare. El era student la Mecanic<, eu la Electrotehnic<. Ne vedeam 
aproape zilnic. Când am lucrat la Întreprinderea Regional< de Electricitate Bucure3ti (IREB) a 
trebuit s<-i predau o parte din instalaYiile de distribuYie alimentate din staYiile IREB, care 
ajungeau pân< la Ghighiu. M-a invitat la el acas<, i-am cunoscut copiii, am r<mas prieteni 
pân< azi. 

Pe Sfichi Romulus îl Yin minte din amfiteatrul în care am dat examenul de admitere la 
matematic<.  
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St<tea lâng< Iftode Mihai, alt sucevean 3i-i spunea c< sistemul de ecuaYii cu dou< 
necunoscute se poate rezolva prin dou< metode. Avea o voce grav< 3i o podoab< capilar< foarte 
bogat<. El era responsabil de grup< la grupa 314, iar eu la grupa 313 (prima grup<). Cea mai 
pregnant< amintire din timpul facult<Yii pe care o p<strez, este legat< de rezolvarea unei probleme 
(teme) de cas<, dat< de conferenYiarul, în acea vreme, Hugo Rosman, la Bazele electrotehnicii. Era 
vorba de închiderea unui circuit trifazat în care una din fazele întrerup<torului r<mânea deschis<. 
Rezolvarea presupunea utilizarea unui sistem de ecuaYii diferenYiale cu derivate parYiale, destul de 
dificil. 

Aveam dormitoarele al<turi. Se apropia termenul de predare al lucr<rii 3i nimeni nu 
reu3ise s-o deslu3easc<. Într-o dimineaY< m-am dus la el, cu rezolvarea în stadii diferite, ne-am 
pus de acord 3i nu ne-am desp<rYit pân< n-am g<sit soluYia, dup< care toat< lumea a copiat-o. 

Nu-mi venea s< cred c< am reu3it s-o descifr<m. Nu pot susYine c< eu excelam la 
matematic<, Sfichi îns<, da, era un pasionat al matematicii, colaborarea a fost util< 3i fecund<. 
Ulterior ne-am rev<zut la diverse instruiri pe diferite teme în cadrul Ministerul Energiei 
Electrice (MEE) sau Centralei Industriale de ReYele Electrice (CIRE). În permanenY< avea un 
caiet la el, în care rezolva probleme. Nu l<sa s< treac< o zi, f<r< s< rezolve, m<car o problem<. 
A 3i publicat mai multe c<rYi în acest domeniu. 2i lui îi datorez participarea la simpozioane. 
M-a încurajat în acest sens, eu, manifestând o timiditate excesiv<. 

 

 
 

Cu Ioan Amih<iesei am fost coleg de grup<. Locuiam la c<min în acela3i dormitor, îi 
cuno3team toat< activitatea 3colar<, zilnic<. Era absolvent al liceului Petru Rare3 din Piatra 
NeamY. A fost elev al renumitului profesor de matematic<, Constantin Bor3, dar era la fel de 
bun la toate obiectele. 2tia pe de rost toate poeziile lui Eminescu. La obiectele noi, pe care le 
f<ceam la facultate, avea o putere 3i o vitez< de acumulare ie3it< din comun. Era suficient s<-
3i arunce ochii pe un text 3i-l putea reproduce cu mare exactitate. 

Într-o duminic< dimineaY<, în ajunul examenului de Electronic< industrial< cu 
Constantin Onu, a venit la c<min. Mi-a cerut s<-i explic cum funcYioneaz< o schem<. Nu am 



PERSONALIT;XI - PERFORMANXE 
 

Buletinul SETIS nr. 20 - 22 (X-XI) / dec. 2012 - dec. 2013 60

reu3it s<-i explic conving<tor. A plecat cu un sentiment de insatisfacYie. Din acel moment nu 
m-am mai desprins de notele luate la curs. Am ref<cut toate schemele (erau 420 în total), cu 
mai multe conexiuni, din care dac< gre3eai una, aceasta nu funcYiona. A fost unica dat< din 
întreaga studenYie, când m-am culcat la ora 2:00 noaptea. Ora de culcare era, de obicei, 22:00. 

N-am întâlnit alt om, cu o asemenea capacitate intelectual<. A ocupat funcYia de director 
al Grupului de instalaYii din Trustul de construcYii Ia3i, a fost deputat (dup< revoluYie), a 
demisionat din parlament pe motiv c< se b<tea apa-n piu<, apoi a îndeplinit funcYia de 
pre3edinte al Consiliului judeYean Ia3i. 

A rezolvat toate cererile colegilor no3tri, de angajare a studenYilor care urmau cursurile 
serale sau f<r< frecvenY<, ale diverselor forme de înv<Y<mânt universitar, pân< în 1989 3i dup<. 
Era suficient s<-i telefonez, eu, pentru a rezolva imediat problema, nu cel în cauz<. Sunt 
mândru c< am cunoscut un asemenea om, c< m-am bucurat 3i m< bucur de preYuirea lui. 
Despre el a scris, la superlativ, Grigore Ilisei, cu privire la cunoa3terea catrenelor lui Omar 
Khayyam 3i mulYi alYii. În conversaYiile sale manifest< o spontaneitate uluitoare. 

Am f<cut parte din biroul UTM al Facult<Yii de electrotehnic<, îndeplinind funcYia de 
responsabil cultural, sarcin< care nu 3tiu cât mi se potrivea, dar îmi pl<cea. Îi mobilizam pe 
colegi s< participe la manifestaYiile culturale (spectacole, filme, reuniuni s<pt<mânale ale 
studenYilor sau la alte acYiuni de aceea3i natur<). 

Aceast< funcYie mi-a permis s<-l menYin în rolul de secretar UTM al anului nostru pe 
Constantin Apostol (fiu de preot) care nu s-a putut prezenta la examenul de admitere, la 
facultate, în 1951, odat< cu seria sa de absolvenYi ai liceului, decât dup< ce s-a angajat un an 
ca înv<Y<tor suplinitor, într-un sat. Pentru acest fapt secretarul cu probleme organizatorice din 
Comitetul UTM pe Institut (un br<ilean, Stoicescu St<nic<) mi-a repro3at, în mod repetat, 
îns<, i-am replicat c< îl menYinem în acest rol, pentru c< e bun din toate punctele de vedere 3i a 
r<mas pân< la sfâr3itul facult<Yii în aceea3i funcYie. Profesional a ocupat funcYia de 3ef al 
Centrului de reYele Ia3i, 3ef al Sectorului (SecYiei) de reYele municipale Ia3i, apoi director 
tehnic 3i director al IRE Piatra NeamY. Era un foarte bun inginer 3i un om de moralitate 
exemplar<. Aceasta era generaYia noastr< care a contribuit la edificarea Sistemului Energetic 
al României. 

 
- 2tiu c< 3i alYi colegi ai dumneavoastr< au jucat un rol important la locurile de munc< 

unde au fost repartizaYi. 
 
Au r<mas în înv<Y<mântul superior: Cantemir Lorin la tracYiune electric<, Leonte 

Petru la aparate electrice, Miro3 Iulian la rezistenYa materialelor 3i Vasilache Vitalie la 
materiale electrotehnice. 

Au lucrat în Sistemul Energetic NaYional (SEN): Apostol Constantin despre care am 
mai amintit, Sava Adina 3i Grigoriu Margareta la serviciul tehnic al IRE Ia3i, iar prima 3i la 
CIRE Bucure3ti; HaYeganu Stelian mulYi ani director al IRE Sibiu, una dintre cele mai bune 
întreprinderi de reYele electrice, Tincu Theodor 3ef de SecYie reYele, inspector energetic, dar 3i 
director al IRE Bac<u; G<it<naru Costic< 3ef de sector Bicaz, la IRE Bac<u, apoi director 
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mulYi ani la Întreprinderea de centrale hidroelectrice din Piatra NeamY; Vizemberg Ioan 3ef 
de sector 3i inginer 3ef adjunct la IRE Bac<u; Calapod Ioan dispecer energetic 3i 3ef al 
SecYiei de înalt< tensiune (SIT) Bac<u; Verde3 Viorel 3i Sfichi Romulus 3efi de atelier 
proiectare la IRE Ia3i, respectiv la IRE Suceava; Solomon Izu a lucrat la furnizare la IRE Ia3i, 
apoi executant de instalaYii electrice la Washington; Guja Ivenale a ocupat funcYia de director 
adjunct la Electromontaj Cluj.  

Au lucrat la marile întreprinderi consumatoare ca energetici 3efi: Jora Ioan la Progresul 
Br<ila, Gagea Aurel în petrol, Chitic Gheorghe la regionala CFR Ia3i, Panaite Ion a lucrat 
pe 3antierul Hidrocentralei de la Bicaz, apoi la metroul din Bucure3ti, Kiss Francisc a ocupat 
funcYia de director tehnic la Trustul de construcYii industriale Bra3ov, Georgiu Ilie a lucrat ca 
3ef al serviciului tehnic la Teatrul NaYional Ia3i, apoi la cel din Bucure3ti, iar dup< 1985 ca 
proiectant la întreprinderea de distribuYie a energiei electrice din New York. A emigrat în 
America din cauz< c< î3i construise un apartament, proprietate personal<, în cartierul B<neasa, 
cu confort sporit, îns< când a fost terminat complet, când s-a prezentat la IDEB s<-3i 
definitiveze contractul de furnizare a energiei electrice, i s-a spus c< apartamentul nu-i mai 
aparYine, a fost atribuit speciali3tilor englezi care au venit s< lucreze la fabrica de avioane din 
Bucure3ti; i s-a oferit un apartament în blocul Romarta de pe Calea Victoriei care nu i-a 
convenit 3i a solicitat aprobare de emigrare; Vasilache Grigore a ocupat funcYia de inspector 
3ef la inspectoratul teritorial de protecYia muncii Ia3i, a scris o carte foarte documentat< 
intitulat< Sisteme de protecYie împotriva tensiunilor electrice accidentale în instalaYiile de 
joas< tensiune.  

GeneraYiile noastre au avut 3ansa s< contureze sistemul energetic naYional, cu toate 
componentele sale: producere, transport, distribuYie 3i utilizare a energiei electrice 3i termice.  

 
- Îmi amintesc c< atunci când am intrat la facultate la Ia3i, pe panoul frunta3ilor la 

înv<Y<tur<, era tabloul viitorului inginer Michiu care a fost mulYi ani directorul Uzinei de 
reparat transformatoare de la Roman, actuala ELEROM. Îmi amintesc foarte bine 3i din 
promoYia dintre noi doi (promoYia 1958) de Horia Chelaru, de Iurii M<rg<rint, de LaurenYiu 
Gr<dinaru. V< rog s< spuneYi câteva fraze despre întreaga generaYie a noastr< de ingineri 3i 
despre contribuYia lor la industrializarea Moldovei în principal, a Y<rii-în general 3i la 
concepYia 3i realizarea practic< a sistemului energetic naYional. 

 
Michiu Gheorghe provenea de la celebrul liceu Roman Vod< din ora3ul Roman. Ca elev a 

participat la concursul rezolvatorilor de probleme la binecunoscuta revist< Gazeta matematic<. Era 
cu un an mai mare ca mine-coleg cu Gavrila3 Nicolae, profesor de Tehnica tensiunilor înalte 
(TTI) 3i prorector al Institutului, cu Trifan Cezar cunoscut ca director adjunct la IRE Ia3i, cu 
Trofin Florentina (devenit< Trifan), profesoar< de bazele electrotehnicii, Ionesi Gheorghe inginer 
3ef la Electromontaj Bac<u, Dumitra3cu Mihai inginer 3ef adjunct la Electromontaj Bac<u, 
Rozencrancz Samy 3ef serviciu producYie la Electromontaj Bac<u, Moisei Nicolae 3ef serviciu 
producYie la Întreprinderea de electrocentrale Piatra NeamY, cu Ichim Ioan 3i Carzol Ioan care au 
lucrat la Electromontaj Câmpina, cu Ciobanu Iorgu energetic 3ef la ReconstrucYia Piatra NeamY 
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etc. Fiind prieten cu Gavrila3 Nicolae, care era membru în comitetul UTM pe Institut, m-am 
împrietenit cu toYi.  

Cu Michiu Gheorghe am colaborat foarte bine la IRE Bac<u, în special, când lucram la 
InvestiYii, perioad< în care s-a extins atelierul de reparat transformatoare de la Roman 3i s-a 
montat autoclava pentru uscarea în vid a bobinajelor transformatoarelor rebobinate în uzin<. 
Am r<mas foarte buni prieteni pân< când s-a mutat la Bucure3ti, la fata lui, unde am auzit c< 
s-a stins din viaY<. Nu numai transformatoarele reparate la Roman, ci 3i confecYiile metalice 
realizate la uzin< au servit la buna exploatare 3i dezvoltarea SEN românesc 3i nu numai, o 
parte din produsele uzinei luau drumul exportului. 

Trebuie menYionat< contribuYia substanYial< a celor de la Electromontaj în realizarea 
SEN, în frunte cu directorul Alexandrescu Aurel, care era în anul patru, când eu eram în anul 
întâi. Mi-l amintesc cu cât< energie se b<tea pentru cauza sa, în ultimul an de facultate. A 
lucrat 3i ca 3ef al Sectorului de reYele Bac<u, când semna scrisorile cu Onoare muncii, o 
formul< impus<, probabil, care nu s-a mai folosit ulterior. 

Primul inginer care a încercat s< fac< ordine la Sectorul de exploatare Bac<u, a fost 
Preda Laurean, viitorul director al IRE Ia3i. A reu3it s< întroneze disciplina prin seriozitate, 
exigenY< 3i fermitate. 

Chelaru Horia a lucrat ca energetic 3i ca cercet<tor, la Combinatul Chimic din Borze3ti. Ca 
student, era foarte stimat 3i respectat de colegii s<i, ca inginer, s-a bucurat de o autoritate absolut< 
din partea salariaYilor combinatului. Nimic nu se întreprindea, în combinat, f<r< ca el s< fie 
consultat. 

În toate situaYiile în care ne-am întâlnit sau ne-am rev<zut, am avut o real< bucurie 3i un 
sentiment de mândrie pentru faptul c< proveneam amândoi, de la aceea3i alma mater, de la 
aceia3i magi3tri cu care ne mândream pentru priceperea, pentru iscusinYa 3i pentru 
generozitatea cu care ne-au îndrumat pa3ii pentru viaY<. 

LaurenYiu Gr<dinaru a lucrat o perioad< cu Ioan Amih<iesei, apoi la Tehnoton. M< 
bucuram de prietenia lui, de modul apropiat 3i vesel, cu care m< întâmpina, îmi procura o 
mare bucurie, p<rea mai tân<r decât vârsta pe care o avea. 

Despre Iurii M<rg<rint 3tiu c< a lucrat o perioad< în înv<Y<mânt dar nu l-am mai întâlnit de 
mult. 

Reiterez afirmaYia c< generaYiile noastre au avut marea 3ans<, de a contribui din plin la 
construirea Sistemului Energetic NaYional, la exploatarea acestuia, la perfecYionarea 3i 
modernizarea funcYion<rii sistemului. Aceast< oper< de edificare a sistemului energetic a necesitat 
de fapt eforturile mai multor generaYii, a cumulat 3tiinYa, competenYa 3i curajul acestora de a 
concepe instalaYii care se pl<smuiesc mai întâi în mintea proiectanYilor, se construiesc apoi 3i se 
pun în funcYiune pentru o exploatare de lung< durat<. 

FuncYionarea continu< a SEN este o sarcin< extrem de grea 3i complex<. Numai cei care 
au avut sarcina menYinerii sistemului în funcYionare continu< pot înYelege dificultatea acestei 
misiuni. 
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- Întreprinderea Regional< de Electricitate (IRE) Bac<u a fost o adev<rat< 3coal< 
pentru energeticienii moldoveni. IRE Suceava la 1 ianuarie 1961, IRE Ia3i la 1 iulie 1961 s-
au n<scut din IRE Bac<u. Care credeYi c< au fost oamenii cei mai reprezentativi ai IRE 
Bac<u? 

 
IRE Bac<u a s<rb<torit în anul 2001 împlinirea a 50 de ani de la înfiinYare. I-am zis toYi 

acestei s<rb<tori jubileul vredniciei. A3a a fost intitulat 3i volumul omagial publicat cu acest 
prilej. 

Era firesc s< se creeze o 3coal< de energeticieni la Bac<u, deoarece funcYionarea SEN, 
cel mai complex subsistem al economiei naYionale, reclama disciplin<, ordine, calitate 3i 
rigoare, în tot ce se întreprindea pentru menYinerea în stare de funcYionare a acestuia, în scopul 
aliment<rii cu energie electric< f<r< întrerupere a tuturor consumatorilor.  

SEN este, a3adar, un gigant. Orice perturbaYie apare într-un anumit punct al s<u se 
propag< la amplitudini diferite în întreg sistemul, cu o vitez< aproape egal< cu viteza luminii. 
Uneori aceste perturbaYii pot provoca avarii grave, echivalente cu catastrofele naturale. Pentru 
prevenirea unor astfel de evenimente personalul ce presteaz< servicii în sistem trebuie s< fie 
calificat corespunz<tor, s< fie instruit, s< fie dotat cu echipamente de lucru 3i de protecYie, 
încât activitatea s< se poat< desf<3ura f<r< riscuri atât pentru personalul propriu, cât 3i pentru 
populaYie, ceea ce nu-i de loc simplu de realizat. 

Odat< cu numirea, în 1958, ca director al IRE Bac<u, a domnului inginer Stoica 
Gheorghe, situaYia întreprinderii s-a schimbat radical. Prin seriozitate, prin forYa persuasiv< a 
cuvântului 3i prin exemplul s<u personal, a reu3it s< instituie un climat de încredere reciproc<, 
salariaYilor întreprinderii. A realizat o corect< delimitare între funcYiile de conducere, a 
determinat 3i a încurajat corectitudinea în acYiunile întreprinse, exercitând un rol extrem de 
pozitiv 3i eficace în desf<3urarea activit<Yilor de ansamblu ale întreprinderii. 

Din punct de vedere tehnic inginerul 3ef Balaurescu Dumitru, conducea cu mare 
competenY< activitatea de exploatare 3i participa direct la cele mai grele 3i complicate operaYii, 
dând mereu dovada unei vitalit<Yi impresionante. ReYin prezenYa sa la înlocuirile de 
transformatoare de putere din staYiile de transformare, cu mijloace rudimentare, de multe ori 
manuale, apoi urm<rirea cauzelor declan3<rilor LEA 110 kV Roman-Ia3i, în lunca Siretului, 
dar 3i controlul iluminatului public din ora3ul Bac<u. În acest ultim caz, controlul dura pân< 
pe la ora 1 sau 2 noaptea. Ne opream la un restaurant, unde discuYiile constituiau adev<rate 
lecYii de exploatare a instalaYiilor unde z<boveam pân< la ora 5 dimineaY<, îns< la începerea 
programului, era primul care intra pe poart<, ca 3i cum  nimic nu s-ar fi întâmplat. Cei din 
generaYia mea nu îndr<zneam s< ne abatem de la aceea3i ordine, nu puteam s< nu facem la fel. 
S-a transferat la IRE Ia3i unde aspira s<-3i dea doctoratul 3i s< ajung< universitar. 2i-a 
îndeplinit acest vis. Era satisf<cut. A scris o carte despre ameliorarea factorului de putere în 
instalaYiile electrice. 

Contabil 3ef era Daniliuc Vasile, pe care domnul Stoica l-a luat cu el la Bucure3ti. Vlad 
Vasiliu r<spundea de investiYii, de proiectare 3i de activitatea de construcYii-montaj. Ing. 
Mazilu Ioan, 3eful serviciului producYie, a influenYat pozitiv activitatea de exploatare, prin 
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rigurozitatea, competenYa profesional< 3i exigenYa pe care o dovedea permanent. Era de temut 
la recepYiile pe care le f<cea înainte de punerea în funcYiune a instalaYiilor. Nu-i sc<pa nimic. 
La recepYia LEA 20 kV Adjud-Podu Turcului, cu el în frunte, urmat de VerbiYchi Claudiu, în 
calitate de 3ef al 3antierului de ConstrucYii-montaj (executantul lucr<rii), de doamna ing. 
Maria Stoica, 3efa serviciului investiYii (beneficiarul lucr<rii) 3i de mine la exploatare, dup< o 
zi  întreag< de mers, când ajungea în faYa unui stâlp de beton centrifugat spunea: e fisurat! 
Unde domnule? Pe partea opus<! 2i chiar era. VerbiYchi era disperat c< domnul Mazilu vedea 
prin stâlp! 

Alt< dat<, într-o duminic<, am luat trailerul cu echipa de linii de la Roman, pentru 
înlocuirea izolatoarelor sparte la un stâlp cu rotire de faz<, de 110 kV, al liniei Borze3ti-
Bârlad, din zona Gl<v<ne3ti. OperaYia era grea, de durat<, echipa îns< era foarte bun< (3ef de 
echip< Mielu Urs<rescu), am închis autorizaYia de lucru înainte de termenul programat. A 
doua zi m-a întrebat cum am f<cut? Nu-i venea s< cread< c< m-am descurcat în termenul 
programat. Era o mare onoare s< fii apreciat de c<tre el. Unul a fost Mazilu! 

Cele dou< întreprinderi care s-au desprins din IRE Bac<u în cursul anului 1961 
funcYionau cu instalaYiile lor proprii, cu personalul lor în subordinea Sfaturilor Populare 
Regionale, cu reguli de funcYionare mai puYin stricte decât cele din întreprinderile componente 
ale Ministerului Energiei Electrice (MEE). A fost nevoie de o reorganizare dup< modelul 
regulilor din MEE 3i de introducere a unei discipline tehnologice severe pentru ca lucrurile s< 
intre în ritm normal de funcYionare. 

La IRE Bac<u, dup< plecarea, în 1963, a domnului Stoica la Bucure3ti, a r<mas în locul 
s<u, mai tân<rul inginer Popescu Dumitru. Acesta a continuat s< imprime încredere oamenilor 
pe care-i conducea, a ridicat tot mai sus nivelul exigenYei faY< de calitatea lucr<rilor 3i a 
nivelului exploat<rii, a pus un accent mai puternic pe experienYa de exploatare a instalaYiilor. 

A dat un nou impuls activit<Yii de proiectare (iniYial lucrase 3i el la proiectare), a 
intervenit cu curaj în executarea lucr<rilor de investiYii 3i de exploatare, mobilizând pentru 
perioade, relativ scurte, întreg personalul de exploatare al întreprinderii. 

Faptul c< te puteai baza pe cuvântul directorului îYi d<dea puterea s< acYionezi liber, f<r< 
frica de a gre3i. 

În IRE Bac<u exista un spirit puternic de emulaYie autentic<, fiecare dorea s< se evidenYieze, 
s< obYin< rezultate cât mai bune. Doar cei mai competenYi primeau aprecierile favorabile ale 
superiorilor. 

 
- Majoritatea inginerilor energeticieni din întreaga Moldov< au fost absolvenYi ai 

facult<Yii de Electrotehnic< de la Ia3i. 2i-au pus amprenta marii no3tri dasc<li nu numai pe 
preg<tirea profesional<, dar 3i pe comportamentul în general al absolvenYilor acestei 
prestigioase 3coli. Care credeYi, dintre profesorii no3tri, c< au avut cea mai mare înrâurire 
asupra întregii noastre activit<Yi? 
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La facultate a avut parte de adev<raYi titani ca profesori 
 
Evident, impresiile pot fi subiective de la un om la altul. Eu am avut 3i am un sentiment 

de veneraYie pentru cei ce au menirea s< modeleze oamenii, caracterele 3i sufletele acestora. 
Noi, la Ia3i, am avut parte nu de profesori, ci de adev<raYi titani: Alexandru Climescu 3i 

Ioan Creang< la analiza matematic<, respectiv, la geometrie analitic< (ultimul a fost laureat 
al premiului de stat pentru Cursul de geometrie analitic<), Dumitru Mangeron la mecanic< 
teoretic< care ne vr<jea pur 3i simplu, Emil Luca la fizic<, Vasile Corl<Yeanu la ma3ini 
electrice, Simion Opri3or la centrale electrice, pe care-l urm<ream, cu r<suflarea t<iat<, când 
desena pe tabl< schemele de protecYie prin relee, ca s< observ cum funcYioneaz< ansamblul 
menit s< dea impulsul de declan3are întrup<torului automat, al elementului protejat. 

Vasile Petrescu la M<sur<ri Electrice transforma ecuaYiile diferenYiale 3i integralele în 
scheme de m<surare 3i totul p<rea de-o claritate de cristal. N. V. BoYan f<cea un curs de 
acYion<ri electrice aplicativ, de o mare frumuseYe. A fost cel mai prolific în ceea ce prive3te 
c<rYile scrise 3i publicate, dintre toYi profesorii no3tri. Hugo Rosman, prin acurateYea scrisului 
3i prin eleganYa expunerii, ne f<cea s< tr<im, s< înYelegem fenomenele deosebit de complicate 
3i abstracte ale electrotehnicii. 

 

 
 

Alexandru Poeat<, tân<r pe vremea studenYiei noastre, a devenit cel mai redutabil reYelist 
al Y<rii. L-am invitat de mai multe ori la Bac<u unde ne conferenYia, prezentându-ne ultimele 
nout<Yi ale domeniului. L-am întâlnit la multe simpozioane. Când lua cuvântul era ascultat 
cu sfinYenie, avea verbul ascuYit, 3tia s< lanseze cu mult farmec o ironie, atunci când trebuia 3i o 
snoav< la timpul ei. 
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Vasile Prisacaru la iluminat electric, Alexandru Matei la Geometrie descriptiv< 3i 
desen tehnic, Gh. Vasiliu la bazele electrotehnicii, Emil Hanganu la aparate electrice, Carol 
Linde la ma3ini de ridicat, Leopold Sebastian la utilaj electric 3i-au d<ruit întreaga pricepere 
pentru a ne înarma cu cele necesare trecerii la exercitarea profesiei de inginer. 

 
- Nu uit c< dumneavoastr< aYi fost dirigintele de 3antier al liniei de 110 kV Bicaz-

Suceava care a început în prim<vara anului 1959 3i s-a pus în funcYiune la 1 august 1960. Ne-
aYi racordat la sistem! Leg<tura cu IRE Suceava a fost nu numai prin aceast< linie dar 3i prin 
relaYiile de colaborare dintre întreprinderile de la Bac<u 3i de la Suceava. Ce credeYi c< ne-a 
unit în principal? 

 
M-am transferat la IRE Bac<u la 15 ianuarie 1960, deoarece a trebuit s< închei anul la 

întreprinderea de la care am plecat. Proiectarea liniei Bicaz-Suceava s-a f<cut în anul 1959. 
Prin luna decembrie 1959, la unul dintre buletinele de 3tiri, de noapte, s-a anunYat la radio 
Bucure3ti, la ora 22:30, c< s-a aprobat investiYia pentru realizarea LEA 110 kV Bicaz-
Suceava, care urma s< înceap< imediat dup< 1 ianuarie 1960.  

La 15 ianuarie 1960, traseul liniei era predat. Au început lucr<rile de transportare a 
materialelor la sediile loturilor 3i în diverse puncte de pe traseu. Lucr<rile s-au atacat simultan 
din cinci puncte (cele cinci loturi). Aceasta a permis punerea în funcYiune a liniei la 1 august 
1960. Am avut 3ansa unic<, s< fiu angajat în acel moment la IRE Bac<u, când a început 
execuYia efectiv< a liniei, prilej cu care am tr<it o experienY< extraordinar<. Am înv<Yat 3i de la 
proiectanYi 3i de la constructori. Traseul liniei era încânt<tor, am îndeplinit rolul de diriginte 
cu mare pl<cere, cu interes, cu dorinYa de a înv<Ya, cu pasiune. M<rturisesc acum c< eram 
mândru de faptul c< regiunea mea, (judeYul Boto3ani fusese inclus în regiunea Suceava, 
probabil de teama ca Ana Pauker, s< nu înfiinYeze RSS Boto3ani!). Consideram asta drept 
aportul meu la dezvoltarea zonei din care m< tr<geam. 

Sigur c< nu numai linia ne-a unit, aceasta n-a însemnat nici m<car prima leg<tur< a IRE 
Bac<u cu IRE Suceava, dar nici ultima. Au existat instalaYii proiectate de c<tre IRE Bac<u în 
zonele R<d<uYi 3i Bucecea, înaintea acestei linii, deoarece IRE Bac<u avea în exploatare 
instalaYiile energetice din întreaga Moldov<. Colaborarea cu IRE Suceava s-a intensificat dup< 
racordarea la SEN. 

La 1 ianuarie 1961 s-a înfiinYat Întreprinderea Regional< de Electricitate Suceava. 
Eu am avut Ordin al Ministrului de numire ca 3ef de sector reYele Suceava, la înfiinYarea 

IRE Suceava, dar am convenit cu domnul Stoica s< nu m< prezint la Suceava, apoi tot cu el 
am convenit s< nu-mi p<r<sesc profesia în favoarea unui post la comisia economic< a 
municipiului PCR Bac<u, unde se f<ceau presiuni, de c<tre secretarul cu probleme economice, 
s< m< transfer acolo. 

Colaborarea mea cu IRE Suceava a c<p<tat un aspect cu totul nou, dup< ce am început 
s< particip la simpozioanele 3i reuniunile tehnico-3tiinYifice, organizate de c<tre IRE Suceava, 
din iniYiativa colegului meu Sfichi Romulus, sprijinit puternic de c<tre dumneavoastr<, în 
special. Dup< ce-am devenit 3eful Atelierului de proiectare, odat< cu dobândirea mai multor 
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grade de libertate 3i, de ce s< nu spun, în aspiraYia 3i necesitatea de a accede cât mai sus, în 
domeniul cunoa3terii, am avut multiple colabor<ri cu energeticienii suceveni. 

A mai fost un argument care ne-a apropiat. Este vorba de întâlnirile noastre curente la 
Serviciul InvestiYii al CIRE 3i MEE, la domnul Gabriel Bossard, la doamnele Pascaru 3i 
Mure3an. Dumneavoastr< veneaYi acolo în calitate de inginer 3ef adjunct cu investiYiile, 
proiectarea 3i activitatea de construcYii-montaj cu noi propuneri de lucr<ri care trebuiau 
introduse în plan, iar eu în calitate de 3ef al serviciului de investiYii tras de multe ori la 
r<spundere pentru c< nu eram în grafic cu ritmul lucr<rilor. 2tiu c< IRE Suceava reu3ea 
frecvent s< realizeze lucr<rile din planul iniYial pân< în lunile septembrie–octombrie ale 
fiec<rui an 3i s< primeasc< prin redistribuire fonduri suplimentare de investiYii. Acest lucru se 
datora faptului c< aveaYi un atelier de proiectare 3i un 3antier de construcYii-montaj foarte 
puternice. 

Noi abia reu3eam s< ne realiz<m planul anual în ultimele zile ale anului 3i aveam noroc 
de domnul director Popescu Dumitru, care dispunea m<suri ferme pentru realizarea acestuia.  

Pe m<sur< ce timpul trecea, cele dou< întreprinderi desprinse din IRE Bac<u, cu 
conduceri mai tinere 3i mai dinamice, au dep<3it în unele privinYe întreprinderea din care s-au 
n<scut.  

Mai întâi cantitativ 3i-au dezvoltat reYelele electrice, liniile 3i staYiile de transformare pe 
seama investiYiilor, apoi calitativ 3i-au modernizat mai repede instalaYiile, prin aplicarea 
tehnicilor de vârf (electronica, telecomunicaYiile 3i informatica) în conducerea (comanda 3i 
telecomanda) instalaYiilor de transport 3i distribuYie a energiei electrice. 

Aceste fapte, m-au determinat, ca imediat dup< numirea mea în funcYia de 3ef de atelier 
proiectare, s< întreprind o serie de schimburi de experienY<, cu cele mai bune ateliere de 
proiectare din Yar<. Primul schimb l-am efectuat la IRE Suceava, unde omologul meu ing. 
Hopulele Ioan m-a primit cu amabilitate, mi-a pus la dispoziYie toate informaYiile de care 
dispunea 3i am devenit prieteni pentru totdeauna. Astfel de schimburi am mai f<cut ulterior cu 
colegii de la Bra3ov, Cluj, Ia3i, Timi3oara 3i Bucure3ti. 
 

- Eu trebuie s< v< reamintesc c< primul director al IRE Suceava, domnul inginer Vlad 
Vasiliu, a venit de pe postul de inginer 3ef adjunct cu investiYiile de la IRE Bac<u. Al doilea 
director al IRE Suceava, domnul Barbu Emil, a venit de la IRE Timi3oara de pe funcYia de 3ef 
al atelierului de proiectare. Noi am avut deci, de la înfiinYare în 1961 3i pân< în 1969, ca 
directori oameni foarte pricepuYi în domeniul investiYiilor. Eu doar am continuat aceast< 
tradiYie.  

La IRE Ia3i, domnul Preda LaurenYiu a fost primul director al întreprinderii, plecat tot 
de la IRE Bac<u, iar al doilea a fost 3i a r<mas timp de 26 de ani inginerul Vasiliu Vlad – de 
asemenea format la 3coala IRE Bac<u. Inginerul 3ef Balaurescu Dumitru tot de la Bac<u 
provenise. 

Într-un anume fel ace3ti oameni 3i-au ar<tat valoarea 3i prin rezultatele pe care le-au 
obYinut în întreprinderile desprinse din IRE Bac<u.  
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Da, aveYi dreptate 3i cred c< mai exist< un motiv major adev<rat 3i nu o justificare. S< nu 
uit<m c< în afara celor doi directori ai no3tri, Stoica Gheorghe 3i Popescu Dumitru, care au 
ajuns pân< în vârful ierarhiei la Bucure3ti în MEE au mai plecat din IRE Bac<u tot la 
Bucure3ti la CIRE sau MEE 3i domnii Daniliuc Vasile 3i Mladinovici Aurel – ambii fo3ti 
directori economici – inginerii Moisa Aurel, Meri3ca Dorin, Florescu 2tefan 3i economi3tii 
Gociu Sava 3i Burghele Constantin. Inginerul Iona3cu, tot de la noi, a ajuns inginer 3ef al IRE 
Bucure3ti iar inginerul Frâncu, fost 3ef serviciul investiYii al IRE Bac<u, a fost promovat ca 
director al IRE Vrancea.   

 
- 2tiu c< atunci când s-a pus problema unei magistrale de foarte înalt< tensiune care s< 

str<bat< Moldova de la Sud la Nord aYi susYinut ideea liniei de 400 kV 3i aYi 3i prezentat 
aceast<  variant< pentru avizare la conducerea Ministerului Energiei Electrice. Cred ca 3tiYi 
c< abia în vara lui 2009 s-a pus în funcYiune linia 400 kV Gutina3-Bac<u-Roman-Suceava. Ce 
vizionar aYi fost! 

 
În calitate de 3ef al Atelierului de proiectare 3i responsabil al lucr<rilor ce se concepeau 

la Bac<u, eram nevoit s< prezint lucr<rile emanate din studiile întocmite la Bac<u, mai întâi la 
CTE din IRE Bac<u, apoi la CIRE 3i ulterior la minister. De dezvoltarea SEN la minister 
r<spundea din 1976, de când fusese promovat adjunct al ministrului, chiar domnul Popescu 
Dumitru, fostul nostru director. 

 
A susYinut profilul de 400 kV a magistralei Gutina3 –Bac<u – Suceava  

 
Încerc<ri de avizare a acestei lucr<ri au mai existat, mai întâi la CIRE, îns<, Petre Mete3, 

energeticul acesteia, nici n-a vrut s< aud<. Eram buni cunoscuYi, ne stimam reciproc, dar îmi 
spunea râzând, c< nu-i necesar< tensiunea de 400 kV 3i c< atâta timp cât el va fi energeticul 
CIRE, lucrarea nu va trece. Idei similare veneau 3i de la Ia3i, unde universitarii rulând 
programe specializate 3i performante pe calculator, au ajuns la concluzia c< nu sunt necesare 
alte c<i de curent la foarte înalt< tensiune pentru Moldova. Sigur c< tendinYele erau 
nefavorabile în acel moment, dar nimic nu r<mâne pe loc.  

Cunoscând aceste opinii am prezentat, totu3i, plan3a pe care era figurat traseul liniei la 
minister. Consiliul Tehnico-2tiinYiific al MEE a avizat lucrarea, s-a inclus în planul de 
proiectare al MEE 3i al Institutului de Studii 3i Proiect<ri Energetice (ISPE), s-a trecut la 
elaborarea proiectului, apoi la executarea lucr<rii, conceput< s< funcYioneze în prima etap< la 
220 kV. Trecerea la funcYionarea la tensiunea de 400 kV implica înlocuirea 
autotransformatoarelor de 220/110 kV cu transformatoare de 400/110 kV, în toate cele trei 
staYii racordate la aceast< linie (Bac<u Sud, Roman 3i Suceava). Ideea va continua 3i se va 
finaliza cu închiderea inelului de 400 kV de la Suceava la Cluj. 

Nu-mi atribuiYi, v< rog, calit<Yi de vizionar. Eu sunt mai degrab< un sceptic, poate un 
realist. Cei din ISPE care erau adepYii tensiunii de 400 kV pentru transportul energiei 3i, în 
final, Popescu Dumitru, cel care a hot<rât soluYia au fost întra-dev<r vizionari. 
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- Atunci când domnul director Gheorghe Stoica a fost numit director al IRE Bucure3ti v-a 

convins s<-l urmaYi pentru c< avea mare încredere în dumneavoastr<. De ce nu aYi r<mas la IRE 
Bucure3ti? 

 
Dup< numirea domnului Stoica în funcYia de director general la IRE Bucure3ti, primul 

salariat pe care l-a luat de la Bac<u, a fost Vasile Daniliuc, eminentul contabil 3ef al IRE 
Bac<u, un om cu o mare pasiune pentru activitatea financiar-contabil< 3i o mare competenY< în 
domeniu. Avea o r<bdare 3i un calm greu de închipuit. Cuno3tea foarte bine legislaYia în 
vigoare. Nu l-ar fi l<sat pe cineva care-i adresa o întrebare, s< plece de la el, f<r< s< înYeleag< 
bine r<spunsul la întrebarea pus<. Era de o moralitate impecabil<, era demn de toat< 
încrederea. Pentru funcYia de 3ef de sector, am fost desemnat s< merg eu. Înainte de momentul 
plec<rii la Bucure3ti, în august 1963, am suferit un accident de motociclet<, în localitatea 
R<c<ciuni, încât am plecat abia în februarie 1964, dup< ce am efectuat toate investigaYiile 
necesare, graYie bunului meu prieten Pompiliu Manea. Acesta era student la cursurile f<r< 
frecvenY< ale Politehnicii bucure3tene 3i lucra ca asistent medical la Spitalul Fundeni. M-a luat 
la spital unde m-au consultat foarte mulYi doctori, printre care doamna doctor Zarea, soYia 
decanului de la facultatea de mecanic<, 2tefan Zarea, care mi-a f<cut electroencefalograma, 
doctor Popescu radiolog 3i mulYi alYii oftalmologi, neurologi, cardiologi, psihiatri etc., încât la 
plecarea din spital, în autobuzul spre ora3 din cincisprezece persoane câte erau în acesta, nou< 
m< consultaser< pe mine. În cele din urm< am ajuns la academicianul C. B<l<ceanu-Stolnici, 
despre care prietenul meu spunea c< mergea lumea la el, ca la Maglavit. Acesta mi-a garantat 
c< 99,9% n-am nimic, încât pot s< vin la Bucure3ti f<r< nici o fric<. În discuYia cu el î3i 
amintea cu pl<cere de punctul de apropiere a Siretului cu 3oseaua 3i cu calea ferat<, la nord de 
R<c<ciuni, pe care-l considera de o mare frumuseYe. 

Înaintea plec<rii la Bucure3ti, Popescu Dumitru, n-a vrut s<-mi dea transferul, a spus c< 
dac< m< consider prietenul lui s< r<mân aici, s<-l ajut, 3i nu la Bucure3ti. De3i i-am spus c< 
dac< nu m< simt bine revin la Bac<u, nu m-a crezut. Abia la revenirea la Bac<u mi-a aprobat 
transferul. 

Îl 3tiam bine pe domnul director Popescu Dumitru. El f<cuse facultatea de 
Electrotehnic< la Timi3oara concomitent cu cea pe care o f<cusem eu la Ia3i. Convoc<rile 
militare de câte o lun< pe an în vacanY<, le f<ceam împreun< cei de la Timi3oara, de la Ia3i 3i 
de la Bucure3ti în specialitatea telecomunicaYii. Îmi amintesc c< la una din convoc<ri, la 
Some3eni-Cluj, eram amândoi elevi-soldaYi în aceea3i grup<, el în frunte ca cel mai înalt, eu la 
coad<, ca cel mai scund. 

La Bucure3ti, mi s-a încredinYat conducerea Sectorului de reYele Bucure3ti Vest, ce 
cuprindea reYelele din afara Bucure3tiului: raioanele Buftea, R<cari, Snagov, Titu 3i Videle. 
La Bucure3ti Est era Conecini Ion, cu care, m-am înYeles foarte bine. 

Din punctul de vedere al serviciului totul mergea normal, cu locuinYa mergea mai greu. 
Aveam promisiunea corespunz<toare dar nu se putea întrevedea momentul când se va realiza 
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aceasta. Sectorul Bucure3ti Vest începea s< intre în regim normal de funcYionare, personalul 
începuse s< înYeleag< ce a3tept eu de la ei, erau speranYe de mai bine. 

În prim<vara anului 1965 au avut loc mai multe accidente mortale prin electrocutare, în 
SEN. S-a oprit întreaga activitate a personalului, pân< la instruirea 3i reexaminarea acestuia. 
Urma ca 3efii ierarhici s< declare pe proprie r<spundere c< subalternii 3i-au însu3it normele de 
protecYie a muncii, c< le respect<, c< garanteaz< c< nu se vor mai produce accidente, deci se 
poate relua lucrul. La 3edinYa pe care am avut-o cu toYi 3efii de centre 3i subcentre de reYele, în 
prezenYa inginerului 3ef adjunct, Diaconu Teofil (ulterior director al Întreprinderii de 
DistribuYie a Energiei din municipiul Bucure3ti), dup< ce mi-am terminat expunerea, preg<tit< 
pentru aceast< discuYie, Diaconu a zis: n-am nimic de spus în plus, faY< de ce v-a spus 
tovar<3ul inginer 2chiopu; este absolut necesar s< respectaYi întocmai ceea ce-a spus dânsul 
aici. 

Eram apreciat, începusem s< am satisfacYii dar inima m< tr<gea s< m< întorc la Bac<u. 2i 
am f<cut-o.  

 
- 2tiu c< aYi vrut s< v< încadraYi la IRE Ia3i 3i c< domnul director Vlad Vasiliu nu a dat 

curs cererii dumneavoastr<. Care credeYi c< a fost motivul? 
 
La înfiinYarea IRE Suceava, a existat un ordin al ministrului energiei electrice prin care 

eram numit în funcYia de 3ef Sector reYele electrice Suceava. M-am sf<tuit cu domnul director 
Stoica 3i mi-a garantat c< dac< nu m< prezint la Suceava, intervine la ministru 3i m< scap< de 
o eventual< sancYiune, pentru nerespectarea ordinului. 

Cu domnul director Vlad Vasiliu m< înYelegeam bine, dup< p<rerea mea, n-am avut 
nici un diferend, dimpotriv<. Lucram la sectorul Bac<u când domnia sa s-a deplasat la Bac<u, 
mi-a cerut 3i i-am oferit un braY de tip electromontaj pentru un corp de iluminat de tip Noris, 
pentru o lamp< cu incandescenY< de 300 W, prilej cu care a insistat s< vin la Suceava. Xin 
minte c< odat< a venit special la Bac<u, iar când mi-am reînnoit refuzul, cred c< s-a sup<rat 3i 
mi-a spus c< 3i el îmi va refuza orice rug<minte de-a mea. Dup< mai bine de zece ani, când cei 
de la Bac<u nu-mi d<deau un apartament corespunz<tor (aveam doi copii), m-am hot<rât s< 
m< transfer la Ia3i. M-a refuzat pe motiv c<-s prea b<trân (aveam 40 de ani). 

Nu cred c< domnul Vasiliu a avut un alt motiv, în afar< de orgoliul r<nit 3i satisfacYia 
r<zbun<rii.  

Regret c< nu m-am adresat inegalabilului meu prieten, Ioan Amih<iesei, care, cu 

siguranК< m-ar fi ajutat, dar nu voiam s< p<r<sesc reYelele electrice, de3i la Grupul de 
instalaYii, se realizau instalaYii electrice la construcYii.  

 
- V-am v<zut biblioteca personal<. La care din c<rYile pe care le aveYi YineYi cel mai 

mult? 
 
Am spus la început c< biblioteca a constituit leitmotivul vieYii mele.  
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Prima a fost cea din clasa a 5-a, la 3coala primar< din Brosc<uYi, când eram un copil. 
Târziu am aflat motivul numirii mele ca bibliotecar. La împlinirea a 30 de ani de la 
absolvirea clasei a 5-a, domnul înv<Y<tor Zaharia Constantin, mi-a dezv<luit din catalogul 
clasei c< avea notat< înclinaYia mea pentru limba român<, îns< aceast< dezv<luire s-a 
produs prea târziu. 

A doua, s-a petrecut la Aiud, când s-au primit mai multe pachete de c<rYi, de la 
Ministerul Muncii din Bucure3ti. Au fost puse toate într-un dulap 3i m-au numit 
bibliotecar. Majoritatea erau de la editura Jul Giurgea, o colecYie de literatur< universal< 
de c<rYi foarte bune. 

A treia, la Reghin, am f<cut parte din colectivul Bibliotecii raionale, din partea 
comitetului raional de partid. 

A patra, la Bac<u. În 1960, când lucram la Serviciul tehnic, mi s-a încredinYat 
misiunea clasific<rii 3i ordon<rii c<rYilor aflate în patrimoniul Cabinetului tehnic, lucrare 
de durat<, încheiat< cu bine. 

A cincea, înainte de ie3irea la pensie, a trebuit s< cur<Y<m biblioteca tehnic< a IRE 
Bac<u de balastul inutil, dup< regulile cunoscute ale biblioteconomiei. Mai întâi am trimis 
dou< doamne s< efectueze aceast< operaYie, dar s-au întors sup<rate, c< e praf, c< trebuie 
s< se caYere pe rafturi 3i nu mai pot. Am finalizat eu lucrarea. Am început cu normativele, 
prescripYiile, instrucYiunile, fi3ele tehnologice, proiectele tip etc. elaborate 3i aprobate de 
MEE, apoi c<rYile 3i revistele existente. 

 

 
  
Singura bibliotec< pe care înc< n-am inventariat-o, n-am ordonat-o 3i n-am pus-o pe 

calculator, dar nici n-am curajul s< m< apuc de ea, este a mea personal<, dar îmi propun s-o 
fac într-un viitor cât mai apropiat. 
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Din biblioteca personal< Yine cel mai mult la opera lui Mihai Eminescu 
 
În ceea ce prive3te întrebarea la care c<rYi Yin mai mult, m< pot l<uda c< am opera 

integral<, a lui Mihai Eminescu, publicat<, de Academia Român< 3i la aceasta Yin mai mult, 
dar sunt foarte mulYi alYi autori pe care-i preYuiesc mult. Nu 3tiu la care s< m< opresc, de teama 
de a nu comite un sacrilegiu. Sigur îns<, m< despart cu mare greutate de orice carte, indiferent 
de m<rimea ei.  

 
- 2tiu c< sunteYi nelipsit la concertele de muzic< clasic< din sala Ateneu din Bac<u. 

ÎncercaYi, v< rog, s< motivaYi întreaga dumneavoastr< filozofie despre îmbinarea profesiunii 
cu arta, cu literatura, cu preocup<rile culturale în general. 

 
Nef<când liceul teoretic am fost privat de binefacerile culturii generale ce se însu3e3te în 

3coal<. Acest lucru a f<cut ca toat< viaYa mea s< m< aflu în ipostaza de autodidact. Deci 3i de 
studiul muzicii am fost lipsit. 

Când eram copil ascultam cu deosebit< atenYie muzica popular<, ce se cânta în sat la noi, 
la s<rb<tori, serb<ri sau diverse alte ocazii, dar cu predilecYie cea cântat< la vioar<. Am afirmat 
cândva c<, dac< a3 fi 3tiut s< cânt la vioar<, a3 fi ajuns artist al poporului. Îns< asta nu s-a 
întâmplat. 

Trebuie s< m<rturisesc c< sunt capabil s< ascult mereu muzic< bun<. La muzica 
simfonic< am ajuns, mai întâi, din simpl< curiozitate, apoi aceasta a devenit o necesitate, în 
sensul c< muzica simfonic< este relaxant<, lini3titoare, odihnitoare, aduce calmul în suflete, 
procur< o mare satisfacYie estetic<. Aceasta nu se poate 3i nu trebuie s< fie explicat<, ea se 
adreseaz< direct sufletului. ÎYi place sau nu-Yi place! 

Cred c< îmbinarea profesiunii cu arta, cu literatura, cu cultura în general, se realizeaz< 
de la sine, cu condiYia ca sufletul s<-Yi vibreze la mediul cultural ce Yi se ofer<, s<-Yi plac<. 

Profesiunea noastr< are un caracter tehnic. Cultura tehnic< face parte din cultura 
general< ca 3i celelalte componente ale acesteia. 

Nu v<d nici o dificultate în a le îmbina, cum spuneYi dumneavoastr<. În fond, 
consumând o cantitate de timp pentru a asculta muzica, a viziona o expoziYie, a privi un tablou 
etc. constituie cel mai potrivit mod de a-Yi îmbog<Yi cuno3tinYele, deci a-Yi ridica nivelul 
cultural, f<r< s<-l simYi ca pe un efort. 

Trebuie s< v< spun c< atunci când merg la Ia3i, în zilele de concert, m< bucur mult când 
în sal<, îl v<d pe domnul Hugo Rosman, un meloman rasat, un om care-3i folose3te în cel mai 
raYional mod timpul disponibil. 

Nu 3tiu dac< cele de mai sus pot constitui o filozofie proprie. Putem s< o consider<m a3a 
doar dac< filozofia, un cuvânt foarte pretenYios, reprezint< modul de a fi 3i de a se comporta al 
unui om ca s< se poat< el singur considera pe deplin împlinit. 
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- 2tiu c< aveYi un copil care tr<ie3te 3i lucreaz< ca medic în Statele Unite ale Americii. 
AYi fost de multe ori în vizit< acolo. Care este p<rerea dumneavoastr< despre aceast< Yar<, 
despre concepYia de viaY< a americanilor? Care consideraYi c< sunt atu-urile Statelor Unite? 

 
SUA este un conglomerat de Y<ri, unic în lume, nu numai prin forma de organizare 3i 

administrare, ci 3i prin realiz<rile tehnice, f<r< egal, în alt< parte a globului p<mântesc. 
 

2tie c< americanii cred în libertate, proprietate privat< 3i justiYie  
 
La baza concepYiei de viaY< a americanilor, cred c< stau dou< elemente esenYiale: 

proprietatea privat< 3i libertatea. Cred c< libertatea, pe care o confer< proprietatea privat< 
garantat< de c<tre stat, constituie cea mai mare realizare a poporului american. Cet<Yeanul 
american, este st<pân absolut asupra bunurilor sale, indiferent de ce natur< sunt acestea. Pe el 
nu-l intereseaz< ce cred, ce fac sau ce spun alYii despre orice sau despre oricine, el î3i vede de 
averea lui. Pe proprietatea lui este suveran. Din acest punct de vedere, legile statului american 
îl protejeaz<, îl ap<r< contra oric<ror imixtiuni în treburile sale. 

Americanul n-are complexul fricii, n-are team< de ziua de mâine, de ideologii, de 
ameninY<ri, el este sigur c< este ap<rat, are aceast< certitudine. Americanul tr<ie3te cu 
convingerea nestr<mutat< c< dac< realizeaz< ceva, dobânde3te ceva, realizarea constituie 
dreptul s<u sacru, nimeni nu poate s<-l frustreze de acest drept. El are convingerea c< dac< se 
adreseaz< justiYiei, aceasta îi va face dreptate, dac< se adreseaz< poliYiei, aceasta îi va r<spunde 
prompt 3i va veni în ajutorul lui, f<r< tergivers<ri, f<r< minciuni. 

 
- AveYi de gând s< mai lucraYi 3i dup< împlinirea vârstei de 80 de ani? Cred, sunt sigur, 

c< mai greu se va g<si un expert tehnic cu atâta experienY< 3i cu atâta competenY< 3i ar fi 
p<cat s< v< opriYi. Singurii care s-ar bucura ar fi poate E.ON 3i alYi operatori de reYea sau 
proprietari de instalaYii electrice unde apar accidente, avarii etc. 

 
Am convingerea c< acest moment, deloc fatidic, va trece ca 3i celelalte, care au trecut 

pân< acum, a3a cum trec toate zilele, în cel mai banal mod. 
Sunt atât de obi3nuit cu munca, încât atunci când v<d c< în România, zilnic se s<rb<tore3te ceva, 

m< mir 3i m< întreb când au timp s< se s<rb<toreasc<, aproape în permanenY<. Cel mai mult m< irit< 
perioadele în care se întrerupe total activitatea (Cr<ciun, Anul nou etc.), când nu mai funcYioneaz< 
nimic, nici o instituYie, încât, cum ar putea s< m< sperie o zi care trece banal ca oricare alta? 

La începutul lunii septembrie a anului 2012, la Chi3in<u, academicianul Gleb Dr<gan, la 
vârsta de 92 de ani, î3i f<cea planuri pentru scrierea de noi c<rYi. Recent într-o convorbire 
telefonic<, îmi explica c< pl<nuie3te pentru un orizont mai îndep<rtat, în timp, o aniversare de 
anvergur< naYional<, a lui 3i a fratelui s<u Boris, care tr<ie3te la Kiev în Ucraina. 
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Are de gând s< lucreze pân< la sfâr3itul vieYii 
 
Dac< de când m< 3tiu am lucrat în continuu, sper c< a3a se va întâmpla pân< voi închide 

ochii, iar dac< nu voi mai face expertize, voi g<si cu siguranY<, altceva. 
La 15 iunie 2013 plec<m în SUA, fata noastr< ar trebui s< nasc< al treilea copil (ne 

rug<m s< fie s<n<tos), pân< la 10.11.2013 vom fi acolo, vom prinde toamna, când arborii î3i 
schimb< cromatica, când râul Huron, ce trece prin localitate, cu apa limpede precum cristalul, 
adun< raYele 3i gâ3tele pe luciul s<u. ViaYa-i frumoas<, lumea-i minunat<. 

Expertizele m< Yin treaz, conectat, la realitatea energeticii române3ti. Totu3i acestea nu 
totdeauna sunt pl<tite corespunz<tor timpului efectiv lucrat, dar asta-i alt< problem<. 

 
- V< rog s< spuneYi câteva fraze despre firma din Cluj cu care colaboraYi de mulYi ani 3i, 

mai ales, despre directorul acestei firme care am înYeles de la dumneavoastr<, c< este un om 
deosebit, cu multiple preocup<ri. 

 
În februarie 1958, m-am transferat de la Colonia de copii minori Brâncovene3ti, la IGR 

(întreprinderea de gospod<rie raional<) Reghin, unde dup< câteva luni, am fost numit inginer 
3ef. Mâncam la prânz la cantina Sfatului popular raional Reghin. Zilnic veneau aici doi tineri 
înalYi, frumo3i, unul brunet, altul blond, elegant îmbr<caYi, discutau în permanenY<, mâncau 3i 
plecau. 

Îi priveam cu interes, cu invidie pentru tinereYea lor, dar nu 3tiam nimic despre ei. Ocupat 
permanent, prins în diverse treburi n-am insistat s< le fac cuno3tinYa. Pe la jum<tatea lunii august m-
am internat în spital, la chirurgie, pentru a mi se scoate o b<t<tur< din talp<, o bagatel<, care m< 
deranja îns<. 

Era într-o duminic< dimineaY< cu cer senin 3i soare str<lucitor, nu prea cald. Am coborât 
în curtea spitalului, plin< de verdeaY< 3i de pomi fructiferi. Merele înc< nu erau coapte, erau 
acri3oare. Obi3nuit cu crudit<Yile m-am c<Y<rat într-un copac 3i am cules câteva mere. Am 
urcat în salonul situat la etajul 1, al pavilionului. Am citit câteva pagini, dintr-o carte de reYele 
electrice, dup< care am adormit. La vizita de dup< mas<, m-am trezit. Aruncându-mi privirea 
spre u3<, am observat trei sau patru b<rbaYi în halate albe, care intrau în salon. Tân<rul brunet, 
de la cantin<, era în fruntea grupului 3i îi spunea doctorului din stânga sa, ar<tând cu mâna 
dreapt< spre mine: El, e domnule doctor! Doctorul Nicolescu radiologul spitalului, se apropia 
de mine, zâmbind. Tot grupul privea în direcYia patului meu. Gândul m-a dus la ce-oi fi gre3it? 
Oare m-au v<zut c<Y<rat în m<r? Vin s< m< trag< la r<spundere? Nimic din închipuirile mele 
nu s-a confirmat. Doctorul Nicolescu aflase de la tehnicianul radiolog, Pompiliu Manea, 
brunetul de la cantin<, c< lucrez la IGR Reghin care se ocupa 3i cu distribuYia energiei 
electrice. Mi s-a adresat astfel: tovar<3e inginer, am aflat c< lucraYi la uzin< 3i v< rug<m s< ne 
ajutaYi. 

Spitalul era alimentat prin intermediul unui post de transformare de 2,1/0,22 kV; 50 
kVA, iar la efectuarea radioscopiilor c<derea de tensiune era mare, ceea ce f<cea ca 
investigaYiile s< nu fie satisf<c<toare. Am întrebat dac< au proiectul instalaYiei interioare (de 
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utilizare) a spitalului. IntenYionam s< verific dac< nu cumva aceasta este cauza. Da, îl avem vi-
l punem la dispoziYie a intervenit Pompiliu Manea. Dup< verificare, urma s< vedem ce-i de 
f<cut. Spitalul era construit în 1911, proiectul era în stare perfect<, iar pierderile de tensiune 
dintre post 3i aparatul Röntgen se încadrau în limitele admisibile. Am hot<rât s< înlocuim 
transformatorul din post, cu unul de 2,1/0,4 kV; 75 kVA. Am dat dispoziYie echipei de 
electricieni s< execute schimbarea 3i totul a fost în ordine. Doctorul Nicolescu, tat<l lui Dorin 
Nicolescu, celebrul urolog de la Târgu Mure3, nu mai prididea cu elogiile ori de câte ori m< 
întâlnea. Astfel l-am cunoscut pe Pompiliu Manea, n<scut în satul Purani, comuna Vit<ne3ti, 
judeYul Teleorman-comuna filozofului Constantin Noica. 

Ajunsese tehnician radiolog la spitalul din Reghin, la sfatul lui Augustin Z. N. Pop, 
profesorul s<u de limba român<, de la 3coala normal< din Câmpulung Muscel.  

Dup< exmatricularea sa din 3coal<, ca fiu de chiabur, nevrednic s< educe copiii clasei 
muncitoare (tat<l s<u fusese primar sub guvernarea legionar<, avea tractor 3i batoz< etc.). 
Profesorul considera c< cel mai bine ar fi s< se îndrepte c<tre s<n<tate, pentru a se pierde între 
cadrele medicale, de care toat< lumea are nevoie. 

Profesorul s<u, cu care a r<mas prieten pân< la moartea acestuia, venea în fiecare var< la Cluj, 
la discipolul s<u, unde conferenYia cu farmecul lui binecunoscut, cadrelor medicale, despre 
Eminescu. 

Ipostaza de tehnician radiolog nu-l satisf<cea, se preg<tea permanent. A dat examen de 
admitere la politehnica din Bucure3ti, la tracYiune Diesel, dar a continuat s< lucreze în 
radiologie, la spitalul Fundeni, devenind cel mai bun specialist al Ministerului S<n<t<Yii. Dup< 
absolvire a ocupat funcYia de 3ef al întreprinderii Industria Tehnic< Medical< din Bucure3ti. În 
acest timp ocupa un apartament pe Calea M<r<3ti, igrasios, n-avea speranY< s< obYin< unul mai 
bun, motiv pentru care în 1972 s-a transferat la DirecYia Sanitar< Cluj, în funcYia de 3ef al 
AJIRAM (Atelierul judeYean de întreYinere 3i reparare a aparaturii medicale), cel mai mare din 
zon<, unde repara toate aparatele pe care le primea din întreaga Transilvanie. 

Când s-a transferat la Cluj a obYinut aprobarea înfiinY<rii unei clase de tehnicieni 
radiologi, în cadrul liceului sanitar existent în Cluj. Avea vocaYie de profesor, a scris primele 
manuale de aparatur< medical< din România, pentru nivel mediu. DirecYia sanitar< Cluj era 
extrem de mulYumit< de aportul lui la desf<3urarea activit<Yii, mai ales, prin dot<rile cu 
aparatur< modern<, pentru care obYinea aprob<ri de la Bucure3ti. 

 
Colaboreaz< la firma unui mare prieten  

 
Dup< revoluYie a înfiinYat o firm< pentru comercializarea 3i efectuarea service-lui 

aparaturii medicale, din care s-au f<cut patru în prezent. A predat în cadrul facult<Yii de 
electrotehnic< din Cluj 3i a celei de medicin< nuclear< din Ia3i, este expert autorizat de 
CENECAN în radiologie, Yine cursuri de autorizare a personalului medical din domeniu, este 
membru de onoare al Academiei de 2tiinYe medicale din România. La vârsta de 70 de ani 3i-a 
dat doctoratul la Cluj, în acest an va susYine dizertaYia pentru al doilea doctorat la Paris, sub 
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îndrumarea lui Alexandru Herlea. De peste 10 ani m< ocup de Sistemul de Management al 
Calit<Yii (SMC) pentru firmele sale. 

În anul 2012 a f<cut înconjurul lumii, a scris, cu acest prilej cartea Peregrin pe cinci 
continente, g<zduie3te manifestarea intitulat< Joia cultural< TEMCO, cu periodicitate lunar<, 
editeaz< Revista de economie 3i administraYie sanitar<, cu apariYie trimestrial< etc. 

A construit un sediu la Cluj, altul în Bucure3ti, este unul din cei mai mari 3i mai eficienYi 
distribuitori 3i reparatori de aparatur< medical<. 

V< invit s< treceYi pe la Cluj, eventual când sunt 3i eu acolo, o zi sau dou<, s< v< 
convingeYi pe viu, de vrednicia unui om care în preajma vârstei de 78 de ani î3i va susYine al 
doilea doctorat, care a r<mas activ 3i-3i face planuri de viitor. 

 
- Ce sentimente nutriYi pentru cei care tr<iesc în Republica Moldova (s< folosesc totu3i 

denumirile oficiale)? 
 
Aceast< denumire oficial<, cred c< treze3te pofta ru3ilor, acum 3i a ucrainenilor, de a se 

face st<pâni pe întreaga Moldov< dintre CarpaYi 3i Nistru, din aceast< cauz<, prefer s<-i spun 
Basarabia, a3a cum am auzit de la p<rinYii mei, de la 3coal<, dar 3i de la cei mai mari istorici 
români. 

Pentru mine cea mai mare durere, rezid< în lipsa celor dou< provincii (Basarabia 3i 
Bucovina), rupte samavolnic din trupul României, despre care alt<dat<, nici n-aveam dreptul s< 
vorbim. 

Înainte de 1989 citirea istoriei Basarabiei de Ion Nistor sau de un alt autor, constituia o 
subversiune. Am trecut de mai multe ori, cu trenul, spre Moscova 3i înapoi, dar n-aveam voie 
s< ne oprim s< vizit<m Basarabia, nici m<car s< citim despre ea. Romanul lui C. Stere În 
preajma revoluYiei, al lui Radu Tudoran Un port la r<s<rit sau Rusoaica lui Gib I Mih<iescu ori 
Drumuri basarabene de M Sadoveanu 3i multe altele, erau interzise. Ascultam postul de radio 
Chi3in<u 3i m< emoYionam la rostirea cuvintelor cu accent moldovenesc, întocmai ca la noi 
acas<. 

Abia în 1994 am f<cut prima c<l<torie în Basarabia, cu ma3ina IRE Bac<u, ca r<spuns la 
vizita anterioar<, f<cut< de cei de la Comrat, la Bac<u. Directorul Radu Manoliu, în chip de 
3ofer, Virgil Botea, Theodor Tincu 3i cu mine, pasageri. Am intrat pe la Oancea-Cahul, am 
urcat la Comrat dup< care am coborât spre Vulc<ne3ti la staYia de 400/110 kV, la Bolgrad 3i la 
Jibrieni (acum Primorskoe) pe malul M<rii Negre, unde întreprinderea de la Comrat avea o 
baz< de odihn< 3i tratament. Am coborât la Vîlcov pe braYul Chilia, la Ismail de unde am urcat 
la Comrat. De la Comrat, prin Cimi3lia, la Chi3in<u unde am fost g<zduiYi de Moldenergo. 
Din Chi3in<u ne-am îndreptat spre Ungheni, cu o intrare la M<n<stirea C<priana, apoi la 
Ungheni 3i prin vama Sculeni, am revenit în Yar<. Chi3in<ul a fost 3i a r<mas al doilea ora3 (ca 
m<rime), al României, cu un aer modern 3i frumos. 
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Este convins c< basarabenii sunt mai români ca noi românii din Yar< 
 

Noua generaYie de scriitori: Grigore Vieru, Nicolae Dabija, Ion Ungureanu, Ion Hadîrc<, 
Ion DruY<, Dumitru Matcovschi 3i alYii, dar 3i cei doi cânt<reYi: Doina 3i Ion Aldea 
Teodorovici, ne-au adus cu pregnanY< gândurile 3i simY<mintele pur române3ti, ne-au insuflat 
încrederea c< se va putea reveni, cândva, la patria mum<. M< cutremur, cu gândul la martiriul 
suportat de c<tre basarabeni, la atrocit<Yile comise de ru3ii care n-au nici un drept asupra 
acestui p<mânt. Îi consider pe basarabeni mai presus decât pe noi, cei din Yar<, din punctul de 
vedere al românismului. 

 
- Ce v-a îndemnat s< mergeYi recent la Simpozionul Mondial al Eminescologilor care a  

avut loc la Chi3in<u la 3-5 septembrie 2012. SpuneYi-mi câteva momente importante de la 
acest simpozion. 

 
În intervalul 23-29 august, m-am aflat la Cluj. La 25 august Pompiliu Manea mi-a spus 

c< mergem la Mure3enii de Câmpie, unde are loc comemorarea victimelor crimelor comise de 
unguri, dup< cedarea Ardealului. Am plecat pe 3oseaua Cluj-Reghin 3i ne-am întors prin 
Gherla dup< o intrare la m<n<stirea Nicula. Ne-am desp<rYit la 29 august, eu întorcându-m< la 
Bac<u, cu trenul, iar el urma s< plece la Bran, s< se întâlneasc< cu copiii s<i, f<r< s< mai 
stabilim altceva pentru viitorul imediat. Peste trei zile, la 2 septembrie, la ora 14:30 m-a sunat 
s<-mi spun< c< pleac< din Bran, spre Bac<u, s< m< preg<tesc, deoarece vom merge la 
Chi3in<u, împreun< cu academicienii Gleb Dr<gan 3i Ionel Haiduc, pentru a-l s<rb<tori la 3 
septembrie pe scriitorul Mihai Cimpoi, la împlinirea vârstei de 70 de ani, iar pe 4 3i 5 
septembrie vom participa la Simpozionul  mondial al eminescologilor. 

A ajuns târziu la Bac<u. Am plecat imediat spre Ia3i, iar apoi prin Sculeni 3i Ungheni la 
Chi3in<u. A doua zi ne-am deplasat la Centrul Mondial Academic Eminescu unde a fost 
omagiat academicianul Mihai Cimpoi, pe care-l cuno3team de la Bac<u, ca participant la 
zilele revistei Ateneu. 

În urm<toarele zile a avut loc sesiunea de comunic<ri consacrat< lui Eminescu. Au 
participat: Nicolae Dabija, Ion Hadîrc<, Ion Ungureanu, Mircea Snegur, Petru Lucinschi, 
Nicolae Timofti – actualul pre3edinte al Republicii Moldova, Dorin Chirtoac< – primarul 
Chi3in<ului 3i mulYi alYii. Din România au participat: academicienii Gleb Dr<gan 3i Eugen 
Simion, Victor Cr<ciun, delegaYii ale scriitorilor 3i cercet<torilor din Bucure3ti, Alba Iulia, 
Ia3i, Cluj, Suceava, BistriYa, Râmnicu Vâlcea, Satu Mare, Timi3oara etc. 3i alYi scriitori 3i 
ziari3ti. 

S-a pledat pentru permanentizarea Simpozionului, pentru accent pe cercetarea vieYii 3i 
operei lui Eminescu, pe alternarea locului de întâlnire între Chi3in<u, Ia3i 3i Bucure3ti. 

Momentele cele mai pregnante, memorabile, care mi-au reYinut atenYia  au fost 
intervenYiile celor trei mari români din Basarabia: Nicolae Dabija, Ion Hadîrc< 3i Ion 
Ungureanu, fostul ministru al culturii. 
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Am remarcat, înc< o dat<, c< basarabenii sunt mai români, ca noi românii, 3i de aceea îi 
admir 3i-i preYuiesc pentru curajul 3i verticalitatea lor. 

2tiu c< sunteYi basarabean, c< v< iubiYi locurile natale, ca v< ajutaYi rudele 3i prietenii de 
acolo 3i am înYeles c< anual, la sfâr3itul anului 3colar, oferiYi un premiu celui mai bun 
absolvent al liceului din comuna Mih<ileni, liceu care-i poart< numele celebrului romanist 
Eugen Co3eriu, cel mai de vaz< cons<tean al dumneavoastr<. 

Nu 3tiu câYi basarabeni care tr<iesc în România fac acest gest 3i nu pot decât s< v< felicit 
pentru aceasta. 

 
- Eu v< rog ca s< fiYi de acord ca despre mine 3i despre ceea ce fac eu s< realiz<m un 

dialog peste câYiva ani, din p<cate puYini, când voi împlini 3i eu 80 de ani. Deocamdat<, daYi-
mi voie s< v< îmbr<Yi3ez 3i s< v< doresc s<n<tate dumneavoastr< 3i familiei dumneavoastr<. 
2i, pentru c< nu a trecut prea mult timp de la Anul Nou,  sa v< urez La mulYi ani! 

 
V< mulYumesc din tot sufletul, pentru aceast< încânt<toare întâlnire pe care mi-aYi 

prilejuit-o, pentru bun<voinYa pe care aYi manifestat-o, faY< de mine, pe tot parcursul 
intervalului de timp de când ne cunoa3tem, pentru încuraj<rile pe care le-am simYit, discret, 
din partea dumneavoastr<, pentru interesul ce-l manifestaYi faY< de toYi cei care au avut o 
contribuYie semnificativ< în activitatea desf<3urat< în Sistemul Energetic NaYional. V< rog s<-
mi permiteYi s< exprim întreaga mea gratitudine, admiraYie 3i recuno3tinY< pentru omul care 
sunteYi, pentru clarviziunea care v< caracterizeaz< 3i pe care am sesizat-o înc< din momentul 
cuno3tinYei noastre. 

Bucuria realiz<rii unui  dialog, când veYi împlini 80 de ani, pe care vi-i doresc plini de 
s<n<tate, va fi, sper, cel puYin la fel de mare 3i de deplin<, ca cea pe care o tr<im ast<zi. 

 
Ne îmbr<Yi3<m amândoi cu mult< emoYie.  

 
 

 

Dialog consemnat de Ovidiu MustaY< 
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ING. HORIA CHELARIU,  
2EFUL DE PROMOXIE AL 2EFILOR DE PROMOXIE 

 
 
 

Platforma industrial< Borze3ti a fost una din mândriile industriei chimice 3i a 
energeticii din România anilor de pân< la 1990, activitatea continuând 3i dup< acest an chiar 
dac< la alte dimensiuni de producYie. Pentru o incursiune profesional< în acei ani de 
efervescenY< industrial< în aceast< parte a Moldovei, loc cu m<rturii istorice despre prezenYa 
domnitorului 2tefan cel Mare pe meleagulurile Trotu3ului Mic, zon< îns< modest< economic 
3i cu probleme sociale pentru locuitorii ei pân< la industrializare, am avut bucuria unei 
reîntâlniri cu unul din cei mai mari speciali3ti ai domeniului electric care a lucrat 3i lucreaz< 
înc< la combinatul petrochimic Borze3ti – actualmente SC CHIMCOMPLEX SA Borze3ti  – 

inginerul Horia Chelariu. 

Absolvent al facult<Yii de Electrotehnic< de la Institutul Politehnic din Ia3i, pe care a 

absolvit-o ca 3ef de promoYie în 1958, inginerul Horia Chelariu a fost repartizat dup< 

terminarea facult<Yii (de fapt 3i-a ales locul unde urma s< fie repartizat) la combinatul chimic 

Borze3ti. A lucrat aici ca inginer energetician. S-a specializat în domeniul automatiz<rilor. A 

ajuns s< cunoasc< foarte bine procesul tehnologic al combinatului. Cuno3tinYele din aceste 

trei ramuri: energetic<, automatiz<ri 3i chimie, acumulate printr-un efort deosebit pe care l-a 

f<cut, i-au permis s< devin< unul din oamenii de baz< ai combinatului, cu contribuYii esenYiale 

în modernizarea tehnologiilor 3i, concomitent, în reducerea consumurilor de energie pe 

unitatea de produs. 

A avut, de asemenea, o bun< colaborare, bauat< pe corectitudine 3i profesionalism, cu 

furnizorul de energie electric< -  reprezentanYii Sistemului Energetic NaYional. 

Iat< de ce am dorit foarte mult întâlnirea cu dumnealui! 

 

Interviu cu domnul inginer Horia Chelariu:  

Zonel H. Vasiliu (ZHV): O s< încerc<m, împreun< cu dumneavoast<, domnule inginer Horia 

Chelariu, s< afl<m ce a fost 3i ce a mai r<mas ast<zi din activitatea economic< a 

combinatului chimic Borze3ti. Ne vom  rezerva timp 3i pentru unele aspecte privind relaYia 

energetic< care a fost si care este în prezent între acest mare consumator industrial 3i 
Sistemul Energetic NaYional. Domnul Horia Chelariu ne g<zduie3te în biroul s<u de pe 

platorma Borze3ti, subliniind c< de3i este de mulYi ani la vârsta pension<rii, dumnealui este 

activ, de fapt deosebit de activ.  Cu greu s-a putut g<si un loc unde dumnealui, la masa de 

lucru, s< aibe în faY< pe noi, cei doi – ing.Ovidiu MustaY< 3i Zonel H Vasiliu, care am venit de 
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la Suceava 3i GalaYi pentru aceast< prietenesc< întâlnire dar 3i pentru o incursiune 
energetic< în trecutul 3i prezentul combinatului Borze3ti. Peste tot, in dulapuri 3i desupra lor, 
pe mese 3i pe sub sau printre ele, pe pereYi  teancuri de dosare cu documentaYii, bibliorafte cu 
proiecte, plan3e, c<rYi.  Domnul dr.ing. Ovidiu MustaY<, care a inYiat acest interviu 3i la 
desf<3urarea c<ruia partcip<, absolvent, ca 3i gazda noastr<, a Institutului Politehnic Ia3i, cu 
o promoYie mai tân<r îns<, ni l-a prezentat pe ing.Horia Chelariu ca pe un fost student 
eminent 3i, mai apoi, ca pe un inginer practician cu deosebite rezultate profesionale. 
Diplomele  de studii, cu note maxime, 3i multele diplome de recuno3tinY< primite din partea 
unor organisme europene 3i a conducerii combinatului, demonstreaz<  ”negru pe alb” c< 
munca inginerului Horia Chelariu a fost 3i este un plus de valoare adus< activit<Yii 
combinatului Borze3i în toYi anii în care l-a slujit, inclusiv în timpul  în care ne afl<m acum.  
În esenY<, acest< deosebit< activitate, obYinut< prin mult< munc<, d<ruire 3i continu< 
instruire s-a concretizat în aportul s<u la dezvoltarea companiei 3i pentru cre3terea eficienYei 
funcYion<rii instalaYiilor din procesele chimice, inclusiv sub aspect energetic, aducând un 
”BIG Investement with BIG Energy Savings”, asa cum st< scris pe ”EU EBRD Energy 
Efficiency Excellence Awards”,  recuno3tinYa primit< de la Europen Bank sau pe ”Diplomele 
de excelenY<” ale conducerii combinatului Borze3ti.  

Horia Chelariu (HC): Am foarte multe probleme de rezolvat, 
împotriv< fiindu-mi doar … timpul, ca un mare du3man al 
meu. Cele mai multe dintre probleme mi le dau chiar eu, ele 
îns< izvor<sc din cerinYele fabricii, nefiind de dragul de a-mi 
consuma timpul sau de a da frâu liber imaginaYiei tehnice, doar 
de ”amorul artei”. Mi-a pl<cut toat< viaYa s< înv<Y, iar acum 
înv<Y mai mult decât oricând.  De3i sunt absolvent de 

electrotehnic<, cu specialitatea electromecanic<, ca atare, f<r< a avea o formare profesional< 3i 
responsabilit<Yi de energetician, am avut preocup<ri multiple care au vizat aspectele 
energetice ale combinatului, subliniind, de exemplu, c< activitatea energetic< a f<cut parte din 
Uzina mecanic< de întreYinere 3i reparaYii a combinatului, a c<rui director am fost. Eram astfel 
la curent cu aspectele energetice ale combinatului, cu problemele 3i soluYiile necesare pentru 
acest domeniu. Dar, s< o lu<m de la început. În actul s<u de na3tere, Combinatul chimic 
Borze3ti a ap<rut în anul 1954 când a fost deschis< finanYarea Uzinei de Sod< Caustic< 
Electrolitic<, iar eu am intrat pe poarta lui în anul 1958, ca proasp<t inginer, fiind al dou<zeci 
3i optulea angajat. RepartiYia iniYial<, dup< examenul de stat, de licenY< cum se nume3te acum, 
am avut-o la Electroputere Craiova.  Începutul activit<Yii mele la combinatul chimic de la 
Borze3ti a fost unul pur energetic, de fapt o îmbinare între nevoi tehnologice 3i consumul de 
energie, ocupâdu-m< de redresorii cu vapori de mercur, care au fost primii redresori ce au 
alimentat electroliza. Apoi m-am ocupat de aparatele de m<sur< 3i control. În acea perioad<, 
furnitura noastr< tehnic< din instalaYii 3i tehnologiile erau, în totalitate, de producYie sovietic<. 
În acei ani, înv<Y<mântul tehnic superior din România nu preg<tea ingineri automati3ti. Dintre 
cei patru ingineri absolvenYi de electrotehnic< veniYi de la Ia3i trebuia s< se autopropun< 
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cineva ca s< se specializeze în automatic<, eu oferindu-m< pentru aceast< nou< preocupare 
profesional< pe care îns< nu o înv<Yasem la facultate. A3a a început activitatea mea în 
domeniul controlului automat 3i a instrumentaYiei de m<surare, prescurtat ATM. La început,  
formam un grup de patru-cinci ingineri 3i nu peste mult timp am ajuns 3eful compartimentului 
de automatiz<ri din combinatul chimic.  În anii 1969, activit<Yile de chimie, rafin<rie petrol 3i 
cauciuc (carom) au fuzionat în grupul industial de petro-chimie Borze3ti, din care mai f<ceau 
parte 3i fabrica chimic< de la M<r<3e3ti 3i rafin<ria D<rm<ne3ti, nu peste mult timp aceste 
dou< unit<Yi economice desprinzându-se de grupul de petrol-chimie. Fiecare din cele trei 
activit<Yi avea, înainte de fuziune, câte un 3ef pe partea de automatiz<ri.  Dup< fuziune, prin 
ordin al ministrului, eu am fost numit inginerul 3ef al activit<Yii de automatiz<rii pentru noul 
grup industrial format, conducând acest compatriment de tehnica m<sur<rii 3i automatizare 
pân< în anul 1980. ”ForYele centrifuge”, urmare a  evenimentelor de la revoluYia din 
decembrie 1989, au ”spart” combinatul, conducând la apariYia unor unit<Yi economice 
distincte, eu revenind la ”patria mum<”, adic< la combinatul chimic Borze3ti. Revenind, am 
lucrat ca inginer ATM-ist în intervalul anilor 1960 – 1980, perioad< în care  m-am ocupat 3i 
de problemele electrice 3i energetice de care m-am simYit legat 3i a c<ror rezolvare era 
necesar< pentru bunul mers al activit<Yii de producYie. A3a cum am spus ceva mai înainte, 
printre primele importante preocup<ri au fost 3i acelea care trebuiau s< rezolve problema 
redresorilor de la electroliz<. Se cerea cre3terea capacit<Yii de producYie a instalaYiei de 
electroliz<, produsul final la electroliz< fiind hidrogenul, ceea ce necesita o cre3tere a tensiunii 
obYinut< la instalYiile de redresare, ajungându-se la 825 volYi curent continuu  faY< de valoarea 
de 600 volYi, care se asigura de furnitura tehnic< existent<. Recomand<rile tehnice primite au 
fost de a aduce îmbun<t<Yiri constructive la transformatorii anodici ai redresorilor, lucr<ri care 
s-au realizat la cnoscutul atelier de reparaYii transformatori de la Roman – URTAE Roman. 
Datorit< altor preocup<ri pe care le aveam în cadrul ATM, eu nu am fost implicat în stabilirea 
soluYiilor pentru modific<rile constructive ce trebuiau aduse inf<3ur<rilor secundare ale 
transformatorilor de la redresori. Modic<rile f<cute nu au dat rezultatul scontat 3i a3a se face 
c< am fost 3i eu invitat la Roman ca s<-mi formulez o eventual< p<rere tehnic< despre ceea ce 
era de f<cut. Cu aceast< ocazie am cunsocut pe doi ingineri deosebiYi de la URTAE Roman – 
Michiu 3i ChiYimu3, speciali3ti renumiYi în sistemul energetic al Y<rii. Folosind cuno3tinYele ce 
le aveam din perioada practicii pentru elaborarea proiectului de diplom< la terminarea 
facult<Yii, f<cut< la Electroputere Craiova, tema proiectului fiind proiectarea construcYiei uni 
transformator de 16 MVA 110/35/6 kV, am reu3it s< strig ”evrika”, propunând care sunt 
soluYiile constructive ce trebuiau aduse la înf<3ur<rile secundare ale transformatorului, diferite 
de cele care erau anterior gândite. Cu aceste soluYii indicate de mine s-au realizat cinci 
transformatori necesari redresorilor de la electroliz< iar utilizarea lor în instalaYiile de 
electroliz<, a c<ror capacitate de producYie fusese amplificat< prin ad<ugarea de noi 
electrolizoare, a demonstrat viabilitatea celor propuse, verificate inYial prin calcule 
electrotehnice specifice. Trebuie s< subliniez îns< c< reu3ita în funcYionare a ansamblului 
redresori – electroliz<, dup< cre3terea numarului de elemente electrolizoare, a necesitat 3i o 
aprofundare de c<tre mine a caracteristicilor constructive 3i de funcYionare a instalaYiei de 
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electroliz< pentru a putea r<spunde la anomalia tehnic< de reducere a valorii curentului 
electric absorbit de electrolizoare, reducerea fiind de la 20 kA, valoarea iniYial<, la 17 kA, 
ceea ce înfluenYa  în minus nivelul producYiei. Pentru c< aceast< situaYie a ap<rut dup< ce se 
pusese în funcYiune redresorii cu transformatorii modificaYi, toate privirile erau aYintite c<tre 
mine, cel care stabilisem soluYia tehnic< pentru  modific<rile constructive la transformatori. 
Electroliza, în principiu, are în construcYia ei anozii din grafit,  diafragma din azbest 3i catozii 
din plas< de oYel, soluYia supus< electrolizei fiind cu clorura de sodiu – soluYie cu sare. 
Directorul de atunci, Costache Sava, mi-a permis sa studiez îndeaproape electroliza 3i 
procesele tehnologice de funcYionare a ei, timp de o lun<. ÎnYelegând bine construcYia 3i 
funcYionarea electrolizoarelor am reu3it, prin soluYiile propuse, s< se obYin< dou< câ3tiguri 
tehnice: primul a fost cre3terea curentului absorbit de instalaYia de electroliz< de la 20 kA la 
26 kA  iar cel de al doilea, remarcând c< acest instalaYii absorb cantit<Yi importante de energie,  
s-a concretizat în elaborarea unui model matematic pentru uzura anozilor de grafit 3i stabilirea 
unor criterii de optimizare a momentului schimb<rii anozilor, funcYie de nivelul uzurii. 
Necesitatea acestor cercet<ri era dictat< de observaYia c< datorit< uzurii anodului de grafit, pe 
m<sura ce aceasta avansa, cre3tea pierderea de putere prin electrolit 3i anod, deci energie 
electric< consumat< suplimentar. RaYionamentul se reducea la a putea 3ti care era momentul 
justificat tehnic 3i economic pentru a schimba anozii, cu unii noi, Yinând cont de costul 
anodului nou 3i de costul energiei electrice pierdute prin neschimbarea anodului aflat în 
procesul de uzur< pe timpul funcYion<rii. Pe peretele din faYa dumneavoastr< vedeYi ni3te 
plan3e pe care sunt reprezent<rile grafice ale curbelor ce sunt conforme cu modelul matematic 
3i din care se deduce 3i momentul justificat înlocuirii anozilor uzaYi pentru a nu cre3te 
pierderile de energie. Aceste plan3e au fost prezentate de mine la o sesiune de comunic<ri 
tehnice care a avut loc în anul 1981, cu ocazia s<rb<torii a 25 de ani  de la înfiinYarea propriu-
zis< a combinatului chimic Borze3ti.  

Ovidiu MustaY<(OM): Concret, dup< aceste 
soluYii constructive 3i tehnologice aduse 
instalYiilor de redresare 3i electrolizoarelor,  s-
au realizat reduceri ale consumului de energie?  

(HC): Sigur ca da. În urma cercet<rilor mele au 
fost stabilite momentele justificate tehnico-
economic pentru schimbarea catozilor 3i 
anozilor precum 3i pentru realizarea sp<l<rii 
electrolizoarelor de impurit<Yile care se 
depuneau 3i colmatau diafragma. Aceste operaYiuni tehnice aveau ca efect 3i reducerea 
pierderilor de energie pe unit<Yile de electroliz<.               

(OM): Peste tot o mulYime de dosare pe care st< scris un enunY tehnic.                                   
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(HC): În fiecare dosar se afl< o problem< tehnic< rezolvat<, care a fost necesar< pentru 
dezvoltarea capacit<Yii de producYie sau pentru modernizarea liniilor tehnologice. De plid<, în 
dosarul pe care scrie ”Bare curent continuu” este documentaYia dup< care s-a realizat sistemul 
de alimentare în curent continuu pentru modernizarea de la instlaYiile cu membran< pentru 
sod<. Al<turi este un alt dosar pe care scrie ”Întrerup<tor”,  între coperYile lui aflându-se toat< 
documentaYia elaborat< de mine pentru realizarea întrerup<torului de 65 kA folosit la 
electrolizoare. Am fost coautor, împreun< cu un colectiv mai numeros de la Institutul de 
Proiect<ri în Chimie - IPROCHIM pentru realizarea unui sistem de detecYie a exploziilor în 
pulberi. Pentru c< Ovidiu, colegul meu, m-a întrebat ceva mai înainte despre economia de 
energie vreau s< v< spun c< acest aspect preocup< în mod deosebit Chimcomplex Borze3ti. 
Unitatea nostr< a implementat, începând cu data de 6 ianuarie 2012, proiectul ”Îmbun<t<Yirea 
eficienYei energetice la electroliza cu membran<”, confinanYat prin Fondul European de 
Dezvoltare Regional<. Valoare total< a prroiectului a fost de 55 milioane lei, din care asistenYa 
financiar< nerambursabil< de 18 milioane lei.  Obiectivul general al proiectului a fost 
cre3terea eficienYei energetice 3i obYinerea unei economii de energie de 17%, prin investiYii în 
echipamente moderne de producYie, care s< înlocuiasc< echipamentele existente din procesul 
de producYie. La electroliz< s-a trecut la utilizarea electrolizoarelor cu membran<, aceast< 
modernizare asigurând atât menYinerea nivelului producYiei de sod< cât 3i cre3terea calit<Yii 
acesteia. 2i aspectele de asigurarea controlului 3i a siguranYei au fost avute în vedere de aceea 
s-a realizat migrarea sistemului de control distribuit, care era în funcYiune, la un sistem de 
control distribuit performant, adaptat noilor electrolizoare, la acestea ad<ugându-se dotarea cu 
un grup diesel de protecYie a noilor echipamente. Evident, toate aceste moderniz<ri 3i 
dezvolt<ri au fost surse de valoare ad<ugat< pentru Chimcomplex Borze3ti, asigurând 
posibilitatea unor dezvolt<ri ulterioare, stisfacerea cerinYelor beneficiarilor dar 3i condiYii 
pentru un loc de munc< stabil angajaYilor societ<Yii.    

  (OM): Având în vedere cerinYele energetice, apariYia CET Borze3ti a reprezentat o 
necesitate energetic< pentru platforma industrial< chimic< Borze3ti, chiar dac< aceast< 
central< electric< cu termoficare (CET) a fost important< 3i pentru Sistemul Energetic 
NaYional.  

 (HC): Este adev<rat, 3i pentru a ilustra acest adev<r tehnic, v< prezint o sintez< a 
puterilor absorbite precum 3i tipurile de instalaYii, dup< nivelul tensiunii de lucru, prin care se 
realizeaz<  alimentarea cu energie electric< a consumatorilor platformei. Sinteza valorii 
puterilor  electrice absorbite se prezint< astfel: electroliza - 100 MW, cracarea în arc electric 
al gazului metan - 40 MW, restul consumului  Chimcomplex Borze3ti - 20 MW, la acestea 
ad<ugându-se: cauciucul - (50-56) MW 3i rafinaria - (31-36) MW. În bilanYul energetic, la 
consumul de energie elctric< se ad<uga consumul de energie termic<. InstalaYiile primare prin 
care se asigura alimentarea cu energie electric< sunt cu diverse tensiuni nominale de lucru, de 
6, 35 3i 110 kV. IniYial, alimentarea cu energie electric< s-a f<cut direct din barele de 6 kV ale 
CET Borze3ti, prin cabluri electrice, dup< care s-a trecut la aliment<ri directe din 110 kV dar 
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3i prin prin dou< staYii de transformare de tip racord adânc racordate la Sistemul Energetic 
NaYional prin trei linii electrice la tensiunea de 110 kV. Delimitarea apartenenYei instalaYiilor a 
fost pentru unele instalaYii la Chimcomplex Borze3ti iar pentru altele la  furnizorul de energie 
electric< – CET Borze3ti 3i staYia electric< de transformare Gutina3. Îmi aduc aminte c< am 
reprezentat combinatul la negocierile avute cu pre3edinYii RENEL - Victor Vaida 3i Aureliu 
Leca pentru stabilirea tarifului pentru electroliza cu electrozi cu mercur, alimentat< la 35 kV, 
noi dorind s< beneficiem de tariful pentru înalt< tensiune, a3a cum pl<teau cei de la Oltchim 
Râmnicu Vâlcea, care pentru acela3i tip de electroliz<, alimentat< la110 kV, pl<teau cu 16% 
mai puYin ca noi, dar demersul nostru nu a reu3it. 

(ZHV): Cu deosebire, în perioada anilor (1988 – 1989) Sistemul Energetic NaYional a trecut 

prin perioade de dificultate datorit< lipsei resurselor energetice primare – p<cur< 3i gaze 

naturale, urmare a deciziilor conducerii de atunci a statului de a limta drastic importurile 

acestora. Energia electric< 3i termic< produs< era insuficient< pentru alimentarea normal< a 

tuturor categoriilor de consumatori, ceea ce a condus la o austeritate energetic<, aplicându-

se soluYii radicale pentru diminuarea consumului prin cunoscutele, la vremea aceea, a 

tran3elor de sarcificii manuale, dispunerea  limit<rii funcYion<rii unor consumatori 

industriali la minumul tehnologic, toate acestea fiind pe lâng< acYion<rile unor dispozitive 

automate –DAS frecvenY< 3i DAS tensiune, care intrau în funcYiune la sc<derea parametrilor 

de baz< a energiei electrice – frecvenYa 3i tensiunea. Cum apreciaYi, în toYi ace3ti ani lucraYi 
în combinat,c< a fost calitatea serviciilor primite de la Sistemul Energetic NaYional de c<tre 

unit<Yile industriale de pe platforma Borze3ti?  

(HC): Am avut o foarte bun< colaborare cu Dispecerul NaYional 3i cu cei din zon< care 
asigurau deservirea instalaYiilor Sistemului Energetic NaYional. În perioadele de dificultate ale 
sistemului, anii 1988 – 1989, ne-am adus contribuYia la trecerea cu bine a vârfurilor de sarcin< 
de dimineaY< 3i de sear< din sistem prin oprirea instalaYiilor de cracare, cca 40 MW, care 
funcYionau în regim tampon, la aceasta ad<ugându-se disponibiltatea noastr< de a funcYiona cu 
un num<r variabil de reactori, funcYie de cerinYele dispecerului energetic al sistemului. 
Sublinez c< instalaYia de cracare era pus< 3i pe dispozitivele de deconectare a consumului la 
sc<derea frecvenYei din sistem – DAS frecvenY<.  Am fost nevoit ca evoluYia variaYiilor 
frecvenYei s< o urm<resc 3i eu din birou, în acest scop achiziYionând de la IAEM Timi3oara un 
aparat de masur< corespunz<tor, ceea ce ne-a permis s< ne preg<tim tehnologic mai bine în 
vederea unei posibile deconect<ri automate la sc<derea periculoas< a frecvenYei. Noi f<ceam 
3i-n anii din urm< bilanYul orar de energie consumat< pentru fiecare activitate dar 3i pe 
ansamblu, ast<zi îns< am modernizat 3i aceast< activitate utilizând un sistem informatic de 
proces – SCADA, informaYiile detaliate pe puncte de producere 3i de consum precum 3i pe 
total fiind urm<rite dintr-un punct central, un fel de dispecerat energetic. InformaYiile privind 
consumul unit<Yilor noastre sunt disponibile 3i pentru treptele de dispecer din Sistemul 
Energetic NaYional. Aceste acYiuni ne-au permis s< conducem astfel procesele tenologice ca s< 
utiliz<m raYional energia dar s< 3i putem respecta cantit<Yile de energie repartzate 3i puterile 
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electrice aprobate pe diversele paliere de consum. În plus, 3tiind c<  la diverse agregate aflate  
în funcYiune – compresoare, ventilatoare, pompe centrifuge, etc. puterile electrice consumate 
variaz< cu valoarea frecvenYei, am analizat posibilitate utiliz<rii convertizoarelor de frecvenY<, 
dotându-ne apoi cu astfel de instalaYii. Evident, eram 3i noi trecuYi în acYiunile ce vizau 
reducerea consumului prin acYiuni de limit<ri manuale, la dsipoziYia dispecerului. Ce nu poate 
fi contestat este faptul ca România acelor ani avea o eficienY< redus< privind consumul de 
energie, de aceea se impuneau 3i m<suri care s< stopeze risipa. M-aYi întrebat dac< din partea 
Sistemul Energetic NaYional am avut probleme, altele decât cele despre  care am vorbit. Avem 
acum când datorit< unor 3ocuri de tensiune ce vin din sistem pierdem stabilitatea de 
funcYionare la cogenerare 3i se produce deconectarea compresorilor de clor iar atunci când nu 
mai poYi scoate clorul din instalaYii trebuie s< opre3ti electroliza.  Deocamdat<, aceste 
manifest<ri sunt în atenYia noastr<, aduse la cuno3tinYa furnizorului de energie, de3i nu mai 
3tiu dac<, a3a cum se f<cea odat<, înainte de anul 1990, mai au loc aceste analize comune 
dintre consumator 3i speciali3tii din    Sistemul Energetic NaYional  în situaYiile care aduc 
nepl<ceri energetice comsumatorului 3i sistemului. 

 (ZHV): În perioada de dup< anul 1973, a fost stabilit< la nivel central o directiv< care viza 
utilizarea raYional< a energiei, celebrul Decret 620 din 18 noiembrie 1973, devenit Legea nr. 
140/1973. Acest act decizional preciza m<surile de dezvoltare a bazei energetice 3i de folosire 
mai judicioas< a combustibililor 3i energiei. Urmare acestui decret a devenit obligatorie 
elaborarea bilanYurilor energetice care vizau reducerea risipei de energie 3i recuperarea 
resurselor energetice secundare 3i utilizarea lor în activit<Yile agenYilor economici.                   
La capitolul eficienY< energetic< România st< foarte prost 3i în prezent, nivelul fiind, în 
aproape toate sectoarele economiei, cu mult sub media european<. Parcurgând ” Cartea 
Alb< a eficienYei energetice în România”, am aflat, în sintez<, c< cele mai mari pierderi de 
energie se înregistreaz< în urm<toarele domenii: cl<diri -  nivelul pierderilor de energie fiind 
aproximativ (40-50) % din energia consumat<; reYele de termoficare, acestea aflându-se  
într-un echilibru financiar precar, din cauza lipsei investiYiilor ani de zile 3i, cea de a treia 
categorie de consum energetic, industrie: a c<rei intensitate energetic< r<mâne mare în 
comparaYie cu restul Europei.  

(HC): Pe platforma Borze3ti, la carom 3i 
rafin<rie, s-au recuperat gazele de facl< 3i cu 
ajutorul unor gazometre 3i compresoare gazele s-
au reintrodus în circuitul de gaze, utilizându-se 
în diferite locuri de consum, precum sunt 
cuptoarele. În prezent, la unit<Yile de la 
Chimplex, hidrogenul în exces se utlizeaz< 
pentru producerea de abur dar 3i la instalaYia de 
cogenerare – energie electric<  3i termic<, cu o 
putere de 7,5 MW, dotat< cu turbin< cu gaze. Gazele care s-au utilizat în turbina cu gaze sunt 
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refolosite în procesele de ardere într-un cazan pentru producerea suplimentar< de abur. O 
nou< instalaYie de cogenerare este în realizare, fiind  identic< ca putere instalat< cu prima. 
Completez aceast< list< a recuper<rilor energetice cu faptul c< este în funcYiune 3i un cazan a 
c<rui arz<tor utilizeaz< 3i hidrogenul  existent în exces iar gazele cu temperaturi înalte – (300 
– 400 grade celsius), ce rezult< din funcYionarea cuptoarelor, cedeaz< c<ldura lor în ni3te 
recuperatoare de c<ldur< sau preînc<lzitoare. Recuper<m, de asemenea 3i condensatul din 
aburul primit de la prizele turbinelor din cele dou< centrale ale CET Borze3ti. Pentru aceste 
realiz<ri de recuper<ri energetice combinatul a primit 3i o diplm< 3i un premiu în bani. Pentru 
a completa tabloul acYiunilor combinatului cu scopul eficientiz<rii consumului energetic, 
subliniez c< moderniz<rile f<cute la electrolizoare – înlocuirea anozilor de grafit cu anozi 
dimensionat stabil din titan, trecerea de la electroliz< cu diafragm< la electroliz< cu membran< 
schimb<toare de ioni au condus la importante reduceri ale consumului specific de energie 
electric< pe tona de produs. Combinatul a avut norocul de a avea conducatori cu o preg<tire 
profesional< deosebit<, cum a fost inginerul chimist B<ncil<, 3i el 3ef de promiYie la facultate 
sau inginerul Coman, provenit din tehnician dar care a înv<Yat, ajutat 3i de mine în perioada de 
preg<tire la electrotehnic< 3i rezistenYa materialelor, terminâmd 3i el chimia. Ei au excelat 3i în 
actul de conducere reu3ind s< înYeleag< 3i s< sprijine proiectele noastre de retehnologizare 3i 
modernizare precum 3i s< conving< ministerul de resort pentru finanY<rile necesare 
investiYiilor, rezultatele noastre demonstrând justeYea proiectelor propuse 3i faptul c< noi înc< 
supraveYuim. 

 (OM): Horia, cum vezi viitorul combinatului? Vei continua s< sprijini prin munca ta 
activitatea combinatului?  

(HC): A3a cum am spus, energetic, este în curs investiYia celei de a doua cogener<ri dar sunt 
3i investiYii care asigur< dezvoltarea capacit<Yii de producYie a combinatului, unele fiind cu 
fonduri europene, despre una dintre ele vorbind ceva mai înainte. În prezent, lista de produse 
a Chimcomplex S.A Borze3ti este urm<toarea: produse clorosodice, solvenYi organici, 
intermediari de sintez<, alchilamine, cloruri anorganice, clorur< feric< soluYie, clor lichid, 
hipoclorit de sodiu soluYie, clorur< de var, hidroxidul de sodiu, clorur< de calciu.  Eu sunt 
persoan< fizic< autorizat<, în aces sens fiind încheiat contractul de prest<ri servicii dintre 
combinat 3i mine. Profesional sunt mulYumit cu ceea ce fac 3i chiar m< pasioneaz<, având 
multe de f<cut aici 3i din cele mai diverse domenii. 

 (ZHV): Domnule inginer Horia Chelariu, v< mulYumim 3i v< dorim s<n<tate, cu putere, 
spirit creator 3i inovator pentru a v< împlini zilnic profesional 3i a fi de ajutor în continuare 
platformei industriale Borze3ti c<reia i-aYi d<ruit peste 55 de ani de munc< din viaYa 
dumneavoastr<.   MulYi ani!                                                                                                                                 

 

ConversaYie consemnat< de Zonel Vasiliu 3i Ovidiu MustaY< 
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PROF.UNIV.DR.ING. DRAGO2 RADU 2ERBAN  
(la aniversarea a 90 de ani de viaY<) 

Autoportret

 
  

N<scut la 24 august 1923 în satul P<tr<uYi, judeYu1 
Suceava, a fost mutat împreun< cu familia la Stulpicani, un sat 
de munte, unde tat<l s<u Eusebie 2erban a fost numit preot. 
Aici a urmat cursurile 3colare. Din anul 1932 a urmat cursurile 
medii la Liceul 2tefan cel Mare din Suceava. 

În anul 1943 a reu3it la examenul de admitere la 
Institutul Politehnic „Gheorghe Asachi" din Cern<uYi, în 
perioada în care facultatea ELECTROMECANIC; s-a 
refugiat la Turnu Severin, a urmat cursurile universitare la 
Institutul Politehnic „Traian Vuia" din Timi3oara, absolvind 
anul 2 de facultate. 

 
În anul 1945 Politehnica din Ia3i a revenit in capitala Mo1dovei, dar condiYiile de 

studiu 3i viaY< erau extrem de grele, Ia3iul fiind distrus în mare parte de bombardamente. În 
anul 1946 a fost o secet< cumplit< 3i condiYiile de mas< erau foarte grele. 

A absolvit Facultatea ELECTRO-MECANIC; în anul 1949, iar la 1 octombrie 1949 a 
fost numit ASISTENT la ORGANE DE MA2INI, catedr< condus< de prof. Dr. Doc. N. 
Popinceanu. 

În anul 1952, dup< o prim< reform< a inv<Y<mântului superior, a fost numit LECTOR 
la disciplina MA2INI DE CONSTRUCXII, curs predat la Facultatea de ConstrucYii, secYia 
Civile. 
În anul 1954 a predat la secYia DRUMURI 2I PODURI cursul MA2INI RUTIERE. 

În anul 1965 a predat cursul MA2INI PENTRU MECANIZAREA LUCR;RILOR 
HIDROTEHNICE în catedra de HIDROAMELIORAXII. 

Din anul 1969 a lucrat pân< în anul 1974 la teza de doctorat: CONTRIBUXII 
LA ÎMBUN;T;XIREA ASPERSOARELOR CONSTRUITE ÎN ROMÂNIA. A avut contact 
cu Uzina Arm<tura din Cluj Napoca, lucrare apreciat< foarte favorabil. S-a pensionat în anul 
1988. 
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S-a c<s<torit cu prof. Iacob Maria 3i a avut o singur< fiic<, actualmente S<nducu 
Doina, care a absolvit Facultatea de ELECTROTEHNIC;, secYia ENERGETIC; din cadrul 
Institutului Politehnic la3i. 

Ca pasiuni: conducerea autoturismelor, înregistr<ri de muzic< simfonic<, jocul de 3ah 
3i jocul de tarok (adus de austrieci în Bucovina). 

A predat la 3coala C.F.R. cursu1 de motoare Diese1, automotoare si organe de 
ma3ini. 

La institutul Pedagogic din Ia3i, la recomandarea rectorului Cristofor Simionescu, a 
predat „Arta fotografic<" timp de 5 ani. 

Anexa 1. C<rYi publicate. 

1. Norme 3i îndrum<tor de calcule de proiectare pentru execuYia cazanelor 3i 
rezervoarelor — 1961 

2. Ma3ini de construcYii utilizate la construcYii civile — 1962 
3. Ma3ini pentru execuYia mecanizat< a drumurilor 3i autostr<zilor — 1969 
4. Ma3ini 3i mecanizarea lucr<rilor hidrotehnice — 1973 

Anexa 2. Brevete 3i invenYii. 

1. Rigl< 3i indrum<tor pentru calculul toleranYelor 3i ajustajele in construcYii de ma3ini — 
1966. 

2. Dispozitiv original pentru captarea pic<turilor de ap< în vederea stabilirii m<rimilor 3i 
distribuYiei lor (în cadru1 tezei de doctorat) – 1972. 

3. Dispozitiv de fotografiere a figurilor ODING, pentru stabilirea calit<Yilor oYelurilor 
tratate — 1965. 

 
 

2
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IGOR C. PORUZNIC 
(autoportret la aniversarea a 90 de ani din viaY<) 

 

N<scut în ziua de 16 mai 1923 în ora3ul B<lYi, jud. B<lYi, 
Basarabia, p<rinYi fiind Constantin 3i Liubov Poruznic, am copil<rit 
în acest ora3 3i tot aici am urmat cursurile 3colii primare num<rul 1 
„Mihai Eminescu” 3i primele 4 clase ale Liceului de B<ieYi "Ion 
Creang<". 
În anul 1938, familia s-a mutat la Cern<uYi, Bucovina, unde timp de 
doi ani am urmat cursurile Liceului Ortodox de B<ieYi "Mitropolitul 
Silvestru". Am tr<it avatarurile primei ocupaYii sovietice a Basarabiei, 
a nordului Bucovinei 3i a raionului HerYa (jud. Dorohoi), consecinY< a 
Pactului Ribbentrop Molotov (1940-1941), dup< care am terminat 
cursul secundar la Liceul de B<ieYi "Aron Pumnul". 

 
Intrucât am pierdut cu refugiul un an, am recuperat acest an în 

anul 3colar 1942-1943, absolvind clasele a 7-a 3i a 8-a într-un an 3i tot 
în acela3i an am dat examenul de bacalaureat 3i pe cel de intrare la 
Facultatea de Electromecanic< a 2colii Politehnice "Gheorghe 
Asachi" din Cern<uYi. Dup< primul an de politehnic< a urmat cel de-al 
doilea refugiu, precum 3i „vân<toarea" de basarabeni, din care cauz< 
am pierdut alYi doi ani de studii, terminând Facultatea de Mecanic< (în 
urma modific<rilor aduse înv<Y<mântului de c<tre "noua orânduire 
comunist<"). Colegii din primul an de facultate au fost solidari cu 
necazurile mele, considerându-m< (de jure) membru al promoYiei lor, 
care a purtat numele  "Prof. Dr. Ing. Mihail Konteschweller". 

Dasc<li precum Alex Ci3man, Theodor Câmpan, Al. Climescu, Mihail Vasiliu, Dumitru 
Mangeron, Vasile Petrescu, Cristea Otin, Cezar Parteni Antoni 3i înc< mulYi alYii, cunoscuYi nu doar în 
Yara noastr<, ci 3i în alte Y<ri 3i chiar continente, au preg<tit generaYii de urma3i, nu doar pentru a 
fi buni teoreticieni; ei ne-au preg<tit 3i pentru a fi utili pentru Yar<, pentru oamenii Y<rii, dar mai 
ales pentru urma3ii no3tri. Datorit< acestei gândiri, dup< terminarea studiilor, inginerii promoYiei 
noastre, fiind ultima serie care nu a fost obligat< s< se angajeze ca urmare a unor rigide 3i 
birocratice "repartiYii", s-au r<spândit în toat< Yara, acolo unde era nevoie 3i unde îi tr<gea 
inima, reu3ind astfel s< fie pionieri ai marilor realiz<ri din domeniul construcYiilor de ma3ini, ai 
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lucr<rilor hidraulice, de c<i ferate, construcYii navale, siderurgie, construcYii aeronautice, 
ma3ini unelte, automobile, locomotive, vagoane de c<l<tori sau de marf<, tractoare etc. 

În timpul întreruperii studiilor (anii grei 1944-1945) am lucrat pe un 3antier de reparaYii 
utilaje pentru U.R.S.S. (conf. art. 12 al ArmistiYiului) în comuna Podari, judeYul Dolj, ca l<c<tu3, 
strungar, frezor. Dup< terminarea studilor, m-am angajat la Uzina Victoria din Arad — 
fabrica de ma3ini unelte, nou creat< prin comasarea a 3apte întreprinderi particulare 
naYionalizate atunci.  Dup< doi ani de proiectare 3i tehnologie, am fost numit 3ef al serviciului 
C.T.C., pe care l-am condus timp de opt ani. Cea mai mare lucrare pe care am f<cut-o în cel 
de-al doilea an a fost reorganizarea fabricaYiei pe linii de ma3ini în flux de piese similare. Atât 
proiectarea, cât 3i realizarea total< a lucr<rii le-am realizat de unul singur (proiect, aprob<ri de 
la conducerea uzinei, a sindicatului, a partidului, precum 3i a forurilor "competente" din 
Minister, pân< la reamplasarea utilajelor (fundaYii, legarea la curent, ap<, canalizare 3i 
iluminatul local). Lucrarea a fost distins< cu "PREMIUL DE STAT". Banii i-au luat primul 
director de dup< comasare (l<c<tu3, membru al PMR, pensionat inainte de a începe eu 
proiectarea lucr<rii), inginerul 3ef 3i tehnologul 3ef, eu neprimind nici m<car o strângere de 
mân<. 

În schimb, în anii urm<tori am fost premiat de conducerea Ministerului Industriei 3i al 
ConstrucYiilor de Ma3ini pentru organizarea Serviciului C.T.C. al Uzinei pe atunci numite Iosif 
RangheY, apoi pentru eliminarea reclamaYiilor referitoare la calitatea strungurilor S3 3i pentru 
realizarea efectiv< a fabricaYiei de reductoare-inversoare Sultzer pentru 3alupele de Dun<re 
SD5 aflate în dotarea Marinei Militare. 

În anii  1960-1962 am lucrat la Uzina de ReparaYii Avioane (cu reacYie) din Bac<u, 
unde fiind 3ef de secYie adjunct la „FabricaYie”, complementar cu lucr<rile curente de reparaYii, 
am pus la punct tehnologia de fabricaYie în serie a buteliilor de aragaz. 
Din 1962 am fost transferat la Combinatul Siderurgic din GalaYi, unde am avut urm<toarele 
activit<Yi: Serv. Documentare al C.S.G., 3ef Serv. C.T.C. al Intreprinderii ConstrucYii 
Metalice, 3ef Serv. Adj. al  C.T.C. al Combinatului Siderurgic 3i, în final, inginer 3ef adjunct 
al Serviciului Laboratoare (36 de laboratoare de secYie, dublate de alte 36 de laboratoare din 
cadrul Laboratorului Central), din C.S.G. 

Începând cu anul 1971, am fost transferat la Intreprinderea de ConstrucYii Aeronautice  
(ulterior I.A.R. Bra3ov), am fost Tehnologul 2ef al uzinei 3i apoi 2ef al Laboratoarelor pân< în 
1979, în care perioad< uzina a fabricat urm<toarele aparate de zbor: planoare IS29 monoloc, 
IS28B2 biloc, IS30 de performanY<; monoplanoare biloc IS28M1, tandem 3i IS28M2, cot la 
cot; avioane biplan MR-2 pentru poliYie 3i pentru lucr<ri agricole; IS24 de pasageri; elicoptere 
IAR 316 B "Alouette", 6 locuri; IAR 330 SA "Puma", 26 locuri. 

Din 1979 am trecut cu serviciul la Departamentul AviaYiei Civile ca Personal Tehnic 
Aeronautic clasa a I-a, cu specialitatea AVION-MOTOR, în cadrul Serviciului Registrul 
Aerian (S.R.A. fiind Autoritatea Aeronautic< Suprem<). 

Am ie3it la pensie in anul 1985. 
Dup< ce am ie3it la pensie am colaborat cu SecYia de Traduceri a Cooperativei Higiena 

din Bra3ov, unde timp de peste 10 ani am f<cut traduceri din diferite limbi în limba român<, 
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din diferite domenii tehnice. Astfel, din limba rus< am tradus integral Manualul de zbor 3i 
IntreYinere pentru elicopterul Ka 102, manuale pentru mai multe ma3ini rutiere (ma3ini de 
desz<pezire, screpere, gredere, buldozere, escavatoare 3.a.); din limba polon< manual de 
sociologie, biologie, cataloage de produse sanitare 3.a.; din limba italian< curs de frizerie 3i 
coafur<; terapii de îngrijire corporal<, masaje 3i tratamente naturiste; din limba englez< utilaje 
3i tehnologii pentru t<b<c<rii 3i industria pielii; ma3ini, utilaje 3i tehnologii pentru industria 
textil<; din limba francez< - documentaYie pentru construcYia de elicoptere; sporadic 3i pur 
intâmpl<tor am tradus pentru diferiYi cunoscuYi 3i prieteni diverse InstrucYiuni 3i Manuale 
pentru tot felul de obiecte 3i medicamente cump<rate in timpul unor c<l<torii în str<in<tate, din 
limbile spaniol<, ceh<, bulgar<, sârb< sau ucrainean<. 

Trebuie s< menYionez c< la liceu, in afara limbii române inv<Yate timp de 8 ani, am mai 
urmat 3i cursurile de limb< latin< (4 ani), limb< francez< (8 ani), limb< german< (4 ani), limb< 
elen< (l an), iar la facultate am urmat 1 an de limb< italian< dar am dat examene la limbile 
italian<, francez<, german< 3i englez<; în ce prive3te limba rus<, am fost autodidact. 

Preg<tirea primit< de la dasc<lii no3tri de la Politehnica "Gheorghe Asachi" mi-a 
permis s< fac, foarte onorabil, faY< unor domenii atât de diferite, ca cele ar<tate mai sus 3i s< 
m< retrag din activitatea profesional< cu fruntea sus. În egal< m<sur< le sunt profund 
recunosc<tor p<rinYilor mei iubiYi, care m-au adus pe lume, m-au ocrotit 3i m-au crescut, m-au 
indrumat 3i m-au sf<tuit. În toate momentele hot<râtoare ale vieYii, mi-a stat al<turi nepreYuita 
tovar<3< de viaY< Lucie Nicolette (timp de 60 de ani), precum 3i iubitul nostru fiu Bogdan 
Constantin, inginer 3i el. 

PuYinul timp liber pe care l-am avut la dispoziYie l-am partajat între pasiunile extra-
profesionale ale vieYii mele: cititul, înotul, ciclismul, muzica simfonic< sau dansul. 
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UN OM AL CET;XII, 
UN ÎMP;TIMIT “TR;ITOR” DE IA2I, 

INGINERUL – LITERAT, 

CONSTANTIN OSTAP 

(1925 – 2014) 

 

 

 

 

 

 

 
Din constelaYia personalit<Yilor de seam< ale Cet<Yii ie3ene s-a mai stins o stea: 

inginerul Constantin Ostap, un “tr<itor împ<timit de Ia3i” prin valoroasa mo3tenire 
spiritual< a lucr<rilor sale tehnice, publicistice 3i literare, pe care ne-o las< generos celor care 
i-am fost mereu al<turi în slujirea cu devotament a “Soarelui Electric”, dar 3i tuturor 
“tr<itorilor ie3eni”, 3i nu numai...  

In aceste momente de rememorare îmi simt gândurile lovite de un noian de amintiri, 
r<zleYite de scurgerea anilor 3i, ca urmare, îmi este cumplit de greu s< le rea3ez, cât de cât, 
într-o ordine fireasc< 3i trebuincioas<. Dar, de oriunde le-a3 lua, chipul luminos al dragului 
nostru coleg IRE-ist 3i prieten adev<rat, inginerul C-tin Ostap, îmi r<sare  ca “un soare 

str<lucitor” al minYii sale sclipitoare 3i sufletului s<u generos, cu razele lui pline  de dragoste 
de viaY<, de profesie, de colegi 3i de împ<timirea sa de “tr<itor de Ia3i”. 2i cum s< nu fie a3a, 
când, urm<rindu-i parcursul vieYii sale, cu meandrele lui sinuoase, îi g<sim, lesne. în fiecare 
clip< trec<toare, tot patosul ( atenYie, la anagram<!) ce l-a depus în tot ce a întreprins 3i a 
f<ptuit, întru pild< 3i cinste?! 

N<scut, la 14 noiembrie 1925, dincolo de Prut, in comuna CoYova, din judeYul Soroca, 
fiind al treilea copil al familiei preotului Vasile 3i Antonina Ostap, urmeaz< 3coala primar< 
din localitate 3i, apoi, la fel ca 3i fratele s<u mai mare, Boris (coleg cu Radu Beligan), 

continu< studiile, începând cu  clasa I-a de liceu (actuala clas< a V-a), la Liceul Internat 
“Costache Negruzzi” din Ia3i. Internatist “negruzzist”, absolvent al PromoYiei 1945, înveterat 
3i vajnic susYin<tor al AsociaYiei Internati3tilor, absolvent al Facult<Yii de Electrotehnic< Ia3i, 
PromoYia 1952, membru al Societ<Yii AbsolvenYilor acestei facult<Yi centenare, ing. C-tin 
Ostap, s-a înrolat de la bun început de carier< profesional< direct în lupta acerb< 3i 
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neprecupeYit<, ce se d<dea în acei ani postbelici, pentru prop<3irea energiei electrice în 
“dulcele Târg al Ie3ilor”- atribut definitoriu pentru Progres 3i CivilizaYie. Mai întâi, ca ing. 
3ef al SecYiei de Gospod<rie Comunal< de la  Prim<ria Ia3i, unde dovede3te certe calit<Yi de 
specialist în primele lucr<ri de electrificare rural< 3i exploatarea Uzinelor Electrice de pe raza 
regiunii Ia3i, apoi, la ETACS, unde contribuie la racordarea, în 1957, a Ia3ului la Sistemul 
Energetic NaYional, de 110 kV 3i, mai apoi, la proasp<t înfiinYata IRE Ia3i, unde devine un 
apreciat membru al puternicului Colectiv de Proiectare, datorit< soluYiilor ingenioase aplicate 
pentru elaborarea proiectelor nenum<ratelor cerinYe de dezvoltare a instalaYiilor de distribuYie 
a energiei electrice, de medie 3i joas< tensiune 3i pentru toat< gama complex< a 
consumatorilor.  

In paralel, desf<3oar< o susYinut< 3i bogat< activitate de publicist 3i istoriograf al 
energeticii ie3ene, al c<rui prim element – “soarele electric” -  s-a aprins în premier< naYional< 

la Ia3i, în urm< cu 145 de ani, dup< cum ing. Ostap a scos la lumin< un prim document de 

mare autenticitate. Lucr<rile sale din acest domeniu: “Ia3ul 3i lumina electric<”(1974), “Din 

istoricul iluminatului la Ia3i”(1979), “Ia3i-Timi3oara 3i curentul electric”(1984), “Din istoricul 

energeticii ie3ene”(1986), “Hidrocentrala de la Copou”(1986), “Luminile T<t<ra3ului”(1988), 

cum 3i în calitate de co-autor, Monografia IRE Ia3i -25 ani(1986) 3i Uzina de Lumin<- 

Centenar(1995), sunt reprezentative m<rturii ale trudei “str<jerilor Soarelui Electric” pentru 

Lumina Cet<Yii de pe 7 coline.  

In presa local<, îndeosebi, dup< pensionarea sa din 1986, a publicat numeroase articole 

cu caracter istoric, legate de tradiYiile 3i monumentele ie3ene, îndemnând la cinstirea acestora. 

La IRE Ia3i, ca iniYiator, co-fondator 3i însufleYitor al Cenaclului “Vasile Pogor”, ce a 

funcYionat pe lâng< MLR(Casa Pogor), a atras IRE-i3tii la adev<rate evenimente culturale de 

mare rezonanY<, cum ar fi: Centenar Topârceanu, Masa umbrelor, Ion Minulescu, Spiritul lui 

P<storel, Cu Ia3ii, mân<-n mân<, la care 3i-au dat concursul, pe lâng< literaYi de renume: 

Alexandru Husar, Corneliu 2tefanache, Ilie Dan, Dan M<nuc<, Constantin Parascan  3i nume 

sonore ale Teatrului NaYional: Teofil Vâlcu, Adina Popa, Petric< Ciubotaru, Sergiu Tudose, 

Florin Mircea, Doina Deleanu, care au întrunit, prin abordarea lor îndr<zneaY<, toate sufragiile 

participanYilor.  

De asemenea, în Cercul”Tehnic< 3i Umanism” ce a funcYionat, pân< în 1990, la Palatul 

Culturii a fost unul din cei mai activi membri ai acestuia. Dezbaterile de aici, în<lY<toare în 

spirit, susYinute cu aplomb 3i prestanY< academic< de c<tre ilu3trii invitaYi, între care: Cezar 

Buda, Dimitrie Mangeron, Iosif Constantin Dr<gan, Constantin Ciopraga, Cristofor 

Simionescu 3i mulYi alYii, au dovedit, cu argumente de substanY<, indestructibila leg<tur< care 

a existat 3i trebuie s< existe perpetuu între tehnicieni 3i umani3ti. 

Dup< pensionare, s-a dedicat cu aceea3i forY< creatoare, scrierii 3i public<rii a 

numeroase  c<rYi reprezentative pentru Ia3i 3i nu numai: ”Cu Ia3ii mân<-n mân<”, 3 

volume(1997-1999), monografia “Prim<ria municipiului Ia3i”(1998), împreun< cu prietenul 

Ion Mitican, “Ia3ul, nu neap<rat sentimental “(2003), “Despre Ia3i, numai cu dragoste”(2004), 

“Povestiri despre Ia3i 3i despre ie3eni”(2008) 3i, în colaborare, “Tr<itori sau trec<tori prin 

Târgu’Ie3ilor”,3 volume(2005-2008), cu Ionel Maftei, “ Ia3ii- între legend< 3i adev<r”(2000), 
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cu Ion Mitican, “ 1000 de personalit<Yi ie3ene”(2009), cu Ionel Maftei,“Cimitirul 
Eternitatea”(2010), cu Olga Rusu, “Vechimea Soarelui Electric la Ia3i”( 2008), cu Ion Mitican 
3i Mihai Caba 3i înc< multe 3i multe alte articole în “Dacia literar<”, “Cronica”, “Ziarul de 
Ia3i”, “Energetica” etc. Dovedind o neobosit< forY< creativ< în numeroasele sale volume 
editate, acestea umplu chiar... un raft de bibliotec<! 

A activat, ca susYin<tor 3i membru de vaz<, în renumita Academie liber< “P<storel”, a 
epigrami3tilor ie3eni. A organizat, în 2009, o festivitate de înalt< cinstire a lui Al.O. 
Teodoreanu (P<storel), prin reeditarea, dup< 85 de ani, a volumului de proz<, “T<mâie 3i 
otrav<”. Basarabean de “obâr3ie”, a fost, în acela3i timp, 3i unul dintre înfocaYii colaboratori ai 
Societ<Yii Culturale Pro Basarabia 3i Bucovina. A susYinut, ca nimeni altul, puncte de vedere 
plauzibile privind unele aspecte edilitare ale ora3ului Ia3i, cum 3i unele soluYii de amplasare 
corect<, reprezentativ<, ale unor monumente de prim rang , între care str<mutarea într-un loc 
binemeritat a statuii lui Mihai Viteazul.  

Dup< 1989, împreun< cu Ion Mitican, Olga Rusu, MLR 3i Prim<ria Ia3i a iniYiat 3i 
finalizat un necesar 3i ambiYios program de identificare 3i marcare prin pl<ci de marmor< 
inscripYionate a unor l<ca3e, case 3i monumente ie3ene ce s-au înscris, astfel, în valorosul 3i 
bogatul patrimoniu istorico- cultural al Cet<Yii Ie3ilor. 

Printre cei mulYi care i-au apreciat “împ<timirea de Ia3i”, cunoscutul om de litere Val 
Condurache scria despre Constantin Ostap c<: „este unul dintre puYinii mitografi ai ora3ului 
Ia3i. El resuscit< figuri uitate sau l<sate la marginea istoriei, simte c< sunt lucruri care trebuie 
reamintite pentru a nu ne pierde identitatea…“ 

Din nefericirea familiei sale, a celor dou< fiice, Ioana 3i Irina, care i-au mo3tenit, atât 
formaYia “negruzzist<”, cât 3i pe cea “electro-inginereasc<”, dar 3i spre regretul noastru, al 
ie3enilor, care l-am iubit 3i apreciat, domnul Constantin Ostap, la 23 ianuarie 2014, în 
plin<tatea forYei sale creatoare, a luat drumul cel f<r< de întoarcere al Ve3niciei, ...mutându-
se... în Y<râna Cimitirului Eternitatea, acolo unde î3i dorm somnul lor de veci nenum<rate 
ilustre personalit<Yi ale Cet<Yii 3i Y<rii, pe care el le-a nemurit în valorosul s<u volum amintit. 

Toate aceste sublinieri ale deosebitei sale personalit<Yi pot fi sintetizate într-o singur< 
3i relevant< propoziYie: flac<ra împ<timitoare de Ia3i a inginerului literat, Constantin Ostap 

a ars la propriu pentru Dulcele Târg al Ie3ilor, pentru Lumina lui! 

Putem spune, de asemenea, cu aceia3i t<rie a adev<rului, c< prin tot ce a f<cut 3i prin 
dâra de Lumin< pe care a l<sat-o în urma sa, Constantin Ostap se înscrie, indubitabil, în rândul 
personalit<Yilor de marc< ale Ia3ului 3i nu numai...! 

Oare de ce, acum, când a3tern, r<v<3ite, amintirile scumpe 3i neuitate despre 
Constantin Ostap  prin minte-mi trec nemuritoarele stihuri eminesciene, pentru care încerc, 
(fie-mi iertat< intenYia p<c<toas<!), o umil<, dar adecvat< ...parafrazare a lor:  

Icoana stelei ce-a murit 

Incet pe cer se suie... 

Era, pe când nu s-a z?rit, 

Azi o vedem...    ...5i-Ostap...nu e! 
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Cu siguranY<, amintirea, mereu vie, a figurii sale luminoase va d<inui în sufletele 
noastre de-a pururi, cum, desigur, 3i  Ia3ul “împ<timirii sale”, în spiritul tradiYiei statornicite în 
“colbul vremii seculare”, îl va cinsti 3i rememora cu vie recuno3tinY<. 
     

                                                                           Mihai Caba 
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INGINER IULIU POTORAC 

Student al facult<Yii de Electrotehnic< din Ia3i 
în perioada 1949 – 1954, Iuliu Potorac 3i-a început 
activitatea ca inginer la Întreprinderea Electromontaj 
din Bac<u unde a ajuns, prin eforturile proprii 3i în 
ciuda dosarului prost pe care-l avea (stigmatizat ca 
“fiu de pop<” de care mulYi 3efi de personal 3i chiar 

directori de întreprindere se fereau în perioada 

comunist<) s< ocupe funcYia de inginer 3ef adjunct 3i 

apoi inginer 3ef al întreprinderii. 

 

 

Electromontaj Bac<u a realizat principalele lucr<ri de linii de înalt< tensiune 3i staYii de 

transformare de pe teritoriul Moldovei, lucr<ri care au f<cut parte integrant< din osatura 

Sistemului Energetic NaYional.  

Transferat în interesul serviciului la Bucure3ti, Iuliu Potorac a continuat preocup<rile 

în acela3i domeniu de activitate devenind directorul Bazei de Aprovizionare pentru lucr<rile 

de ConstrucYii Montaj Energetice (BACME). 

La ritmul infernal în care se f<ceau lucr<rile în perioada în care era în toi electrificarea 

Y<rii, postul de director al BACME era unul din cele mai importante 3i în acela3i timp din cele 

mai solicitante posturi din cadrul Ministerului Energiei Electrice. Iuliu Potorac a f<cut o 

adev<rat< pasiune pentru meserie în noua funcYie 3i 3i-a îndeplinit cu brio misiunea de a 

asigura baza material< necesar< pentru realizarea lucr<rilor. 

Respectarea termenelor de punere în funcYiune a lucr<rilor din planurile de investiYie 

ale ministerului depindeau în mare m<sur< de livrarea la timp a miilor de tone de cable, de 

izolatoare, de echipamente etc. 

S-au adunat în total aproape 60 de ani de activitate neîntrerupt< de la data angaj<rii în 

producYie în 1954 3i pân< la momentul când s-a stins din viaY<. Nu a avut nici o zi de r<gaz.  

Din momentul pension<rii s-a angajat tot la fostul BACME care s-a împ<rYit, dup< 

revoluYie, în dou< componente SC BACME SRL 3i SC ELECTRICOM SA.  

De dimineaY< pân< seara, în fiecare zi, cereri peste cereri de materiale soseau pe biroul 

de lucru al directorului Iuliu Potorac din toate colYurile Y<rii. Putem spune c< a f<cut tot ce 

oemne3te s-a putut ca s<-i mulYumeasc< pe toYi.  
R<mâne o enigm< pentru mine cum de a putut un om atât de ocupat s< fie atât de 

educat 3i cultivat, cum de a putut s<-3i completeze cultura general< 3i s< înveYe atâtea lucruri 

încât te uimea de-a dreptul cu vastele cuno3tinYe pe care le avea.  
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2tia pe de rost aproape toate poeziile lui Mihai Eminescu. Avea un talent deosebit de a 
le recita 3i era în stare ca ore întregi, mai ales în timpul c<l<toriilor, când nu mai era asaltat de 
telefoane 3i cereri, s< te delecteze cu recit<rile 3i cu pove3tile pe care le 3tia. 

Avea o capacitate extraordinar< de a crea bun< dispoziYie oriunde poposea sau reu3ea 
s< ajung< alegând cu atenYie dintre multele invitaYii pe care le primea de la cunoscuYi, de la 
colegi, de la prieteni. 

La întâlnirile organizate de Societatea absolvenYilor facult<Yii de Electrotehnic< de la 
Ia3i, la care a venit întotdeauna, era dintre vorbitorii cei mai ascultaYi. Avea talent oratoric.  

De altfel, orice întâlnire cu dânsul a participanYilor 3i mai ales a fo3tilor colegi 3i a 
profesorilor de la facultate, în Ia3iul studenYiei lui 3i a noastre, le producea tuturor o 
reconfortare sufleteasc<. 

Am f<cut amândoi parte din Echipa de Coordonare General< a Proiectelor (ECGP) 
care 3i-a propus s< contribuie la scrierea istoriei energeticii române3ti. F<cea tot posibilul 3i nu 
lipsea niciodat< de la întrunirile echipei. Întotdeauna avea idei 3i, de asemenea, câte o vorb< 
de duh care au r<mas consemnate în arhivele întâlnirilor.    

Eu am avut norocul s<-l avem participant, în mai 2011, la aniversarea a 50 de ani de la 
înfiinYarea Întreprinderii Regionale de Electricitate de la Suceava – întreprindere în care am 
activat mulYi ani 3i am fost beneficiar al multor lucr<ri pe care Electromontajul de la Bac<u le-
a executat pe teritoriul fostei regiuni Suceava, pe când Iuliu Potorac era inginer 3ef la 
Electromontaj Bac<u.  

Am realizat atunci un DVD care cuprinde întreaga desf<3urare a s<rb<toririi 
evenimentului. Îl am înregistrat pe Iuliu recitând 3i delectându-ne astfel pe toYi participanYii 3i 
încadrându-se perfect în programul artistic de înalt< Yinut< realizat de un cvartet renumit de la 
Filarmonica din Ia3i. 

Dup< ce a ajuns director la BACME îl sunam, nu adeseori, dar când îl sunam îi ceream 
o list< de materiale, fiind al<turi cu 3eful 3antierului de la Electromontaj Suceava, inginerul 
Constantin Vasilic<.  

Î3i nota, cerea s<-i confirm prin TELEX lista, zicea c<-i cam mult, dar în final îmi 
spunea: “pe dumneata 3i pe Trifan nu v< pot refuza!” Peste dou< – trei zile, dou< – trei 
camioane soseau la întreprindere 3i la 2antier cu tamburi de cable 3i cu tot ceea ce mai 
trecusem pe liste. 

Î3i f<cea peste tot prieteni pentru c< era pur 3i simplu o pl<cere s< fii împreun< cu el. 
Indiferent ce subiect abordai avea idei 3i p<reri interesante. Era captivant, mereu în verv<. 
Era o fire vesel<, libertin<. I-a pl<cut foarte mult viaYa 3i a tr<it-o din plin. 

Extrem de inteligent, 3tia s< selecteze 3i c<rYile bune 3i prietenii 3i traseele pe care 
urma s< plece în excursii 3i obiectivele de vizitat. 

A avut mulYi prieteni în toat< Yara. La Ia3i a Yinut foarte mult la Cezar Trifan 3i 
întâlnirile lor erau pur 3i simplu demne de înregistrat. Din p<cate cei care se ocupau cu 
înregistr<rile în perioada comunist< aveau sarcina s< înregistreze alte genuri de convorbiri. La 
Bac<u, Gheorghe 2chiopu i-a fost cel mai apropiat coleg 3i prieten. Tr<gea la dânsul când 
ajungea la Bac<u 3i aveau întotdeauna un program care cuprindea, în cele dou<-trei zile cât 
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st<tea acolo, participarea la un concert la Filarmonica Mihail Jora, la lansarea unei c<rYi 3i, 
dac< se putea, 3i la vernisajul unei expoziYii. Am prins 3i eu o asemenea zi plin<, cu ei 
amândoi la Bac<u. 

Tot împreun< cu ei amândoi am petrecut clipe de neuitat 3i la m<n<stirea Agapia, 3i la 
Ia3i, 3i la casa fiului meu de lâng< m<n<stirea Dragomirna, din judeYul Suceava.  

La Bucure3ti i-a admirat pe Adrian Georgescu, pe 2tefan Bârs<nescu 3i pe Pavel Vicol 
iar dintre cei care mai tr<iesc înc<, pe Dumitru Popescu.  

L-am vizitat de câteva ori acas< la Bucure3ti, am cunoscut-o pe doamna Potorac – 
soYia lui Iuliu 3i am vorbit cu Camelia – una din cele dou< fiice – 3i cu unul din nepoYi la care 
Yinea foarte mult. 

Camelia – c<s<torit< Vasiliu – este autoarea c<rYii „Duios îmi cânt< Mozart 
Lacrimosa”. În carte Iuliu are o poezie în care ne apare o alt< faYet< a personalit<Yii lui: un om 
intransigent prin rostirea adev<rului. 

Întâmplarea face ca fiul meu, Paul, s< fi primit, cu dedicaYie, de la Camelia, la o 
lansare de carte din Bucure3ti volumul iar eu, la câteva s<pt<mâni, s< îl primesc de la tat<l 
autoarei! Prietenia noastr< se amplificase 3i prin copii. 

Am r<mas cu un deosebit respect pentru întreaga familie Potorac. 
Atunci când î3i propunea s< conving< pe cineva despre justeYea punctului lui de vedere 

nu se l<sa pân< nu-i aducea toate argumentele de luat în seam<.  
I-am împrumutat cartea lui Nicolae Dabija ’Tem< pentru acas<”. Citind-o 3i-a propus 

s<-i cunoasc< mai bine pe românii basarabeni 3i s< afle cât mai multe despre suferinYele lor.  
Le-a povestit bunilor s<i prieteni, C<t<lin Marinescu 3i Zonel H. Vasiliu, colegii no3tri 

din Echipa de Coordonare General< a Proiectelor, despre acest roman cutremur<tor. I-a 
convins c< trebuie s<-3i cumpere 3i ei cartea 3i nu s-a l<sat pân< când nu a g<sit pe internet 
tocmai la Craiova, ultimele dou< exemplare care se mai g<seau în libr<riile din toat< Yar<, le-a 
cump<rat ca s< le parvin< la Bucure3ti 3i s< citeasc< 3i ei. 

Îl admira pe Neagu Djuvara, ne împrumutam fiecare carte nou ap<rut< a acestui mare 
istoric al României. Întotdeauna îmi spunea: doresc s< tr<iesc cât Neagu Djuvara. 

Nu s-a l<sat pân< nu m-a luat cu dânsul la Cenaclul „Destine” din Bucure3ti, unde nu 
lipsea la niciuna din întâlniri 3i unde dânsul a activat iar cele dou< fete ale lui, Camelia 3i 
Teodora, continu< s< activeze 3i acum.  

Pusesem la cale împreun< o c<l<torie care s< înceap< la Bucure3ti, s< facem o escal< în 
Zapodenii lui natal, s< trecem Prutul pe la AlbiYa, s< ajungem la Chi3in<u, s<-i cunoa3tem la ei 
acas< pe basarabeni 3i reprezentanYii lor de vaz<, dintre care nu putea s< lipseasc< Nicolae 
Dabija, s< ne urc<m apoi spre Nord 3i, cu o escal< la B<lYi, la Universitatea „Alecu Russo”, s< 
ajungem la Mih<ileni în satul meu natal. Urma s<-i prezint acolo pe directorul liceului “Eugen 
Co3eriu” – profesorul de istorie 2onYu, pe soYia dumnealui – profesoar< de limba român< – 
protagoni3tii românismului, adev<raYi educatori ai tinerei generaYii din comun<, 3i pe primarul 
comunei, care are marele merit c< a instalat în faYa prim<riei bustul lui Eugen Co3eriu, marele 
romanist al ultimelor decenii din secolul XX, cet<Yean de onoare al comunei Mih<ileni.  
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Doream foarte mult s< m< mândresc cu ace3ti oameni – cons<teni ai mei – 3i s<-i 
prezint, de asemenea, 3i rudele care mai erau în viaY< 3i s< cunoasc< 3i Iuliu ospitalitatea lor.    

Ne propusesem s< revenim în Yar< pe la Stânca – Coste3ti, s< ne oprim la Boto3ani ca 
s< vedem Ipote3tiul lui Emiescu 3i casa memorial< a lui Nicolae Iorga. ÎnchipuiYi-vi-l pe Iuliu 
recitând la Ipote3ti o poezie de Mihai Eminescu!  

Aventura noastr< trebuia s< se încheie la Suceava. Aici aveam de vizitat Cetatea de 
Scaun a lui 2tefan cel Mare 3i m<n<stirea Putna. Abia dup< aceea, tot împreun<, urma s< ne 
urc<m în tren ca s< avem timp s< coment<m pe larg tot ce am v<zut pe întregul traseu al 
excursiei noastre, în drumul spre Bucure3ti. 

Aproape doi ani de zile am tot pl<nuit s< facem aceast< excursie. 
N-a fost s< fie!  
A r<mas un vis nerealizat 3i îmi pare foarte r<u pentru aceasta.    
Iuliu avea harul credinYei. Era bun 3i tolerant.  
În acela3i timp era optimist 3i încrez<tor în viitorul mai bun românilor. 

 
 
 

Ovidiu MustaY< 
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