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ASCENSIUNEA CONTINUĂ, MANDATUL 2016-2020

Alegerile au consfinţit coagularea unei echipe tinere, valoroase şi totuşi experimentate,
care şi-a asumat impulsionarea dezvoltării facultăţii, în planul activităţilor formativ didactice
dar şi de cercetare pentru mandatul 2016-2020. Personalităţi puternice, care prin activitatea
lor demonstrează principiul diversităţii în unitate, lucru sesizabil şi prin maniera diferită în
care fiecare dintre ei a ales să se prezinte celor (destul de puţini) care încă nu le cunosc
activitatea şi competenţele, alături de deziderate şi obiective generale care să fundamenteze un
mandat de succes!
Decan: Prof.dr.ing. Marinel TEMNEANU
Ne-am afirmat drept una din şcolile de elită ale României în
domeniile Inginerie electrică, Inginerie Energetică şi Inginerie şi
management.
Este obligaţia noastră să fim pregătiţi pentru a răspunde provocărilor
actuale prin elaborarea unei strategii adaptată mediului în care
fiinţăm noi, comunitatea Electro.
Facultatea noastră este parte a Universităţii Tehnice ”Gheorghe
Asachi” din Iaşi şi acest lucru se reflectă decisiv în viziunea noastră.
Vrem să fim o comunitate puternică, respectată şi pusă în valoare în
cadrul unei universităţi de elită a cărei misiune este înţelegerea, explicarea şi îmbunătăţirea
condiţiei umane.
Prorector al Universităţii Tehnice, responsabil cu Managementul resurselor:
Prof.dr.ing. Marcel ISTRATE
Pentru a face faţă actualelor provocări, determinate de reducerea
numărului candidaţilor pentru învăţământul superior tehnic,
reducerea nivelului iniţial de pregătire al acestora, clasificarea
universităţilor, ierarhizarea domeniilor, politica educaţională şi de
cercetare a Facultăţii de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică
Aplicată, integrată în acea a Universităţii Tehnice ”Gheorghe
Asachi”, trebuie să fie coerentă şi împărtăşită de comunitatea
academică, efortul trebuie să fie continuu, deciziile explicite,
construite cu discernământ şi pe bază de consultare, iar
managementul să fie asumat cu responsabilitate.
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Prodecan cu activitatea didactică: Prof.dr.ing. Maricel ADAM
În primul rând, doresc să stimulez:

Actualizarea planurilor de învăţământ prin creşterea ponderii
activităţilor practice, reducerea numărului de discipline din ultimul
semestru al studiilor de licenţă şi implicit mărirea timpului alocat
elaborării proiectului de diplomă.

Implicarea studenţilor din anii terminali în activitatea de
tutorat şi cea de consiliere.

Promovarea programelor de studii de licenţă prin: prezentarea
ofertei educaţionale în licee, de cadrele didactice ale facultăţii;
prezentarea mediului de învăţare şi dezvoltare profesională de către studenţii facultăţii, în
liceele din care provin.
Prodecan cu activitatea de cercetare-dezvoltare-inovare:
Prof.dr.ing. Cristian FOŞALĂU
„O viaţă bună nu înseamnă cantitate; înseamnă atitudine, acţiune,
idee, descoperire, cercetare” (Jim Rohn în 7 Strategii pentru
obţinerea bogăţiei şi fericirii). Dacă maimuţa nu ar fi fost curioasă să
vadă cum e să trăieşti şi altfel, nu ar fi coborât din copac şi nu ar fi
devenit om. Dacă omul nu şi-ar fi dorit să trăiască mai bine, nu ar fi
inventat roata, arcul cu săgeţi, carul, maşina, telefonul, calculatorul
sau Internetul. Dintotdeauna, oamenii au fost obsedaţi de cunoaştere,
de apropiere de perfecţiune, de dorinţa de a pătrunde în miezul
lucrurilor. Mereu curiozitatea ne va impulsiona să cercetăm
necunoscutul, să trăim cu iluzia că suntem aproape de esenţă, care însă mereu se va îndepărta
ca Fata Morgana. Când nu vom mai avea deloc această curiozitate, această dorinţă de
cunoaştere, vom putea spune că ne-am reîntors în mineral, cu speranţa totuşi că maimuţa va
renaşte cândva.
Prodecan cu activitatea de promovare şi legătură cu mediul economic:
Prof.dr.ing. Dorin Dumitru LUCACHE
Cadru didactic al facultăţii şi al Departamentului „Utilizări, Acţionări
şi Automatizări Industriale” din anul 1992, unul din titularii
disciplinelor ”Utilizări ale Energiei Electrice”, „Instalaţii Electrice de
Joasă Tensiune”, „Utilizarea Optimală a Energiei Electrice”. A
devenit membru al Consiliului Facultăţii de Inginerie Electrică,
Energetică şi Informatică Aplicată (Electrotehnică) începând cu anul
1997. A făcut parte din biroul de conducere al facultăţii în doua
mandate anterioare: ca Secretar ştiinţific (prodecan cu activitatea de
cercetare ştiinţifică) în perioada 2004-2008 şi prodecan cu activitatea
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studenţilor, în perioada 2012 – 2016. S-a remarcat ca organizator al conferinţelor EPE şi
SIELMEN, şi ca un cadru didactic implicat în sprijinirea activităţilor studenţeşti
extracuriculare.
”În actuala echipă, ca prodecan cu activitatea de promovarea facultăţii în licee şi de
coordonarea legăturilor cu mediul economic, doresc să desfăşor o activitate care îşi poate
atinge obiectivele doar printr-o strânsă legătură cu celelalte structuri ale facultăţii, cu actualii
dar şi cu foştii studenţi”.
Prodecan cu probleme de resurse şi strategii: Conf. dr. ing. Radu Voinea COCIU
Scopul nostru este de a schimba lumea prin educaţie. Poate sună
idealist, dar aceasta este misiunea noastră. Este ceea ce motivează
activitatea tuturor celor prezenţi la IEEI – personal, studenţi,
parteneri. Constituie combustibilul în munca noastră atât ca dascăli
cât şi ca cercetători.
Astăzi învăţământul şi cercetarea în domeniul ingineriei electrice sunt
într-o perioadă de transformări uriaşe. Poate cele mai presante
probleme cu care se confruntă societatea sunt cele din acest domeniu.
Noi ne vom extinde activitatea pentru a aborda problemele
tehnologice cele mai dificile şi presante pentru naţiunea noastră.
Cred că există oportunităţi uriaşe pentru a transforma modul în care se preda ingineria;
avem astăzi disponibile instrumente care erau de neimaginat cu o generaţie în urmă, sub
formă de tehnologii de învăţare şi perspective noi în modul în care creierul se dezvoltă, care ar
putea schimba însăşi natura predării şi învăţării. Totodată principala resursă pe care se
bazează strategia de dezvoltare şi devenire a facultăţii noastre este tradiţia de peste 100 de ani.
Ne străduim ca absolvenţii noştri să devină cercetători şi ingineri cu o capacitate mai
sofisticată de a descoperi şi de a rezolva problemele, prin intermediul a trei valori
fundamentale: creativitate, munca, onestitate.
Directorul Departamentului de Electrotehnică:
Prof.univ.dr.ing. Cristian Gyözö HABA
Misiunea principală a Departamentului de Electrotehnică
este aceea de a gestiona specializările de Sisteme Electrice, studii
de licenţă şi Sisteme electrice avansate, studii de master, pentru
asigurarea de programe de studii acreditate care să ofere studenţilor
cunoştinţele şi abilităţile profesionale necesare inserţiei cu uşurinţă
pe zona specifică ingineriei electrice a unei pieţe a muncii
concurenţiale şi care este din ce în ce mai căutată.
Cadrele didactice ale departamentului oferă cursuri de bază
în domeniul Ingineriei electrice şi altor facultăţi ale universităţii
cum ar fi facultăţile cu profil electronic, automatizări şi calculatoare, mecanic, chimic, textil şi
construcţii civile.
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Departamentul de Electrotehnică este implicat în principal în proiecte de cercetare şi
dezvoltare în domeniul analizei, proiectării şi controlului maşinilor electrice, a aplicaţiilor ce
vizează studiul câmpului electromagnetic şi a circuitelor electrice dar şi în proiecte ce vizează
dezvoltarea aplicaţiilor încapsulate (embedded) şi a celor cu circuite integrate programabile.
Sistemele electrice sunt peste tot şi noi vă vom ajuta să descoperiţi toate tainele lor.
Aşteptăm să vă însoţim în acest periplu incitant!
Directorul Departamentului de Energetică: Prof.dr.ing. Mihai GAVRILAŞ
Departamentul de Energetică este unul din cele mai active
departamente din universitate, care se implică nemijlocit în viaţa
comunităţii academice, a municipiului Iaşi şi a întregii Moldove, la a
căror bunăstare doreşte să contribuie. Proiectele dezvoltate în cadrul
departamentului sunt orientate cu prioritate către domeniile care
conturează peste tot în lume perspectivele sectorului energetic şi care
vizează crearea în viitorul apropiat a Reţelelor Inteligente pentru
Consumatori Inteligenţi. Conceperea unei infrastructuri solide şi
elastice totodată pentru producerea, transportul, distribuţia şi
utilizarea în siguranţă şi cu eficienţă a energieireprezintă cea mai sigură soluţie pentru
atingerea acestui obiectiv.
În centrul acestei imagini se află dezvoltarea surselor din energii regenerabile, soluţiile
bazate pe tehnologiile digitale, vehiculele electrice, noi opţiuni şi servicii cu energie pentru
consumatori şi, desigur, inginerul energetician.
Energia este factorul esenţial în dezvoltarea oricărui proiect de viitor.
Vă aşteptăm alături de noi, să creăm împreună acest viitor!
Directorul Departamentului de Măsurări Electrice şi Materiale Electrotehnice:
Prof.dr.ing. Cristian ZET
Departamentul de Masurari Electrice şi Materiale Electrotehnice este
alcatuit in prezent dintr-un numar de 23 de cadre didactice titulare
dintre care 11 profesori universitari, 5 conferentiari, 4 sefi de lucrari,
1 asistent universitar, 2 profesori asociati. Preocuparea de baza a
membrilor departamentului este activitatea didactica, ce este orientate
spre discipline specifice de masurari electrice, materialelor
electrotehnice si discipline cu caracter informatic. Pe langa activitatea
didactica, colectivul desfasoara si o fructuoasa activitate de cercetare
stiintificain cadrul Centrului de cercetare Metros. Domeniile
principale de cercetare sunt legate de dezvoltarea de noi metode, tehnici si echipamente
destinate masurarilor pe cale electrica a marimilor electrice si neelectrice, sisteme de
monitorizare la distanta si de tip Internet of things, de studiul si caracterizarea materialelor,
bio-, nano- si meta-materialelor cu aplicatii in electrotehnica, de monitorizarea parametrilor
de mediu, de compatibilitate si poluare electromagnetica.
4
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Departamentul coordoneaza trei dintre programele de studii ale Facultatii de Inginerie
Electrica, Energetica si Informatica Aplicata si anume:
Programe de licenta
Instrumentaţie si achizitii de date, care formeaza specialisti in domeniul proiectarii si
exploatarii instrumentatiei industriale si de cercetare utilizata pentru monitorizarea sistemelor
si a proceselor tehnologice.
Informatica aplicata in inginerie electrica, care pune accentul pe formarea competentelor
necesare conceperii si utilizarii echipamentelor electrice cu componenta informatica.
Program de masterat
Sisteme informatice de monitorizare a mediului, a carui misiune este aceea de a forma
specialist cu competente pavansate in conceperea si exploatarea instrumentatiei industriale si
de cercetare in vederea monitorizarii parametrilor de calitate a mediului.
Directorul departamentului Utilizări, Acţionări şi Automatizări Industriale:
Conf.dr.ing. Mihai ALBU
Departamentul de Utilizări, Acţionări şi Automatizări Industriale
(UAAI – www.euedia.tuiasi.ro ), are o îndelungată tradiţie,
provenind, în linie directă, din catedra de Utilizări şi Automatizări
Industriale, înfiinţată în anul 1968 şi condusă până în anul 1980 de
reputatul profesor dr.doc.ing. Nicolae V. Boţan, cel care a pus bazele
„Şcolii de Acţionări Electrice de la Iaşi”. În prezent, departamentul
coordoneză programul de licenţă Electronică de putere şi acţionări
electrice, respectiv programul de master Conversia energiei şi
controlul mişcării din cadrul facultăţii.
Conversia controlată a energiei electrice în energie mecanică (acţionări electrice) sau in alte
forme (electrotermie, iluminat), inclusiv conversia statică tot în energie electrică (electronică
de putere) sunt preocupări de bază în ingineria electrică.
Acestea constituie în prezent şi principalele obiective didactice şi de cercetare ale
departamentului UAAI. Pe lângă partea clasică, de curenţi tari (maşini electrice, convertoare
statice), acţionările electrice moderne necesită cunoştinţe din domeniile specifice curenţilor
slabi (electronică de comandă şi control). Astfel, absolvenţii de acţionări electrice pot
acumula cunoştinţe importante din domeniile sistemelor numerice de control
(microcontrolere, automate programabile), algoritmi de control şi informatică industrială.
Acest bagaj de cunoştinţe asigură viitorilor ingineri perspective largi de lucru în industrie,
cercetare şi învăţământ pe direcţii de actualitate precum ar fi producerea energiei din surse
regenerabile, autovehicule electrice şi hibride, roboţi industriali, iluminat inteligent etc.
Numeroase firme, inclusiv firme multinaţioale (exemplu Continental), sunt intersate de
ingineri cu această formare profesională.
Mai nou, activitatea de cercetare a departamentului s-a extins în domeniul roboticii
medicale şi controlului neuroprotezelor ca un exemplu de diversificare şi aplicabilitate a
Buletinul SETIS nr. 23-26 (XII-XV) / 2014 –2017
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cunoştinţelor studenţilor noştri. Centrul de cercetare SCECM (Energy Conversion and Motion
Control Systems Research Centre) este un exemplu în acest sens (https://erris.gov.ro/SCECM)
Controlul optim al utilizării energiei este esenţa dezvoltării durabile într-o lume curată,
fără poluare.
Directorul Şcolii Doctorale: Prof.dr.ing. Alexandru SĂLCEANU
Facultatea noastră are 16 conducători de doctorat activi şi trei
centre de cercetare acreditate: ENERG, METROS şi SCECM. Un
potenţial de cercetare considerabil, care poate atrage fonduri
importante, de la buget dar şi din mediul economic. Bursele oferite de
firme interesate de rezultatele cercetării sau doctoratele în cotutelă cu
universităţi bine cotate contribuie la creşterea cantităţii dar şi a
calităţii producţiei ştiinţifice. Aportul direct al conducătorilor dar şi al
doctoranzilor noştri, contribuie esenţial la desfăşurarea celor două
conferinţe tradiţionale ale Facultăţii, EPE şi SIELMEN, incluse în
lista foarte selectă a manifestărilor sponsorizate ştiinţific de IEEE.
O contribuţie esenţială în realizarea unui climat autentic democratic-participativ, la
elaborarea unor hotărâri care, în afara chestiunilor curent executive, să susţină strategiile de
dezvoltare ale facultăţii o aduc şi ceilalţi membri, cadre didactice, aleşi în Consiliul Facultăţii:
Prof.univ.dr.ing. Adrian Adăscăliţei
Sef lucrări dr.ing. Sebastian Teodor Arădoaei
Lector dr. Monica Dana Burlică
Sef lucrări dr.ing. Cătălin Damian
Prof.univ.dr.ing. Valeriu David
Sef lucrări dr.ing. Elena Dănilă
Sef lucrări dr.ing. Gheorghe Grigoraş
Prof.univ.dr.ing. Traian Adrian Pleşca
Prof.univ.dr.ing. Marian Poboroniuc
Prof.univ.dr.ing. Constantin Sărmăşanu.
Lucrăm alături şi pentru studenţii noştri, reprezentaţi în Consiliu de colegii:
Irina Amariei,Inginerie energetică
Ilie Bîzu, Inginerie electrică
Teodora Ciobanu, Inginerie si management
Elena Mădălina Draghici, Inginerie energetică
George Matieş, Inginerie electrică
Ioan Vlăduţ Vrînceanu, Inginerie electrică
Vasile Văduva, Inginerie electrică
Nicolae Cristian Buburuz, Inginerie energetică.
Împreună putem găsi cele mai bune răspunsuri la provocările ce vin din partea unui
mediu educaţional, economic şi social tot mai complex, mai concurenţial.
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SISTEMUL FOTOVOLTAIC AL PLATFORMEI DE
CERCETARE ENERED

În anul 2009 un consorţiu de cinci facultăţi din cadrul Universităţii Tehnice „Gheorghe
Asachi” din Iaşi a depus un proiect în vederea accesării unor fonduri structurale prin
Programul Sectorial Operaţional Creşterea Competitivităţii Economice (POSCCE).
Proiectul intitulat Dezvoltarea platformei de cercetare pentru energie eficientă şi
durabilă – ENERED, a fost realizat, în colaborare, de către Facultatea de Inginerie Electrică,
Energetică şi Informatică Aplicată, Facultatea de Mecanică, Facultatea de Construcţii de
Maşini şi Management Industrial, Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului,
respectiv Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului.
Proiectul presupunea modernizarea unui număr de zece laboratoare din cadrul celor
cinci facultăţi implicate, precum şi dezvoltarea unui laborator nou de Aeroenergetică la
Facultatea de Mecanică. Scopul urmărit a fost acela de a permite dezvoltările unor teme de
cercetare care să conducă la optimizarea proceselor de obţinere a energiilor regenerabile şi
durabile.
Proiectul depus a fost evaluat cu 23 de puncte dintr-un total de 30, dar abia la finalul
anului 2012 s-a decis finanţării acestuia, în condiţiile refacerii rapide a cererii de finanţare şi a
studiului de fezabilitate. Valoarea totală a proiectului a fost de aproximativ unsprezece
milioane de euro, dintre care nouă milioane au reprezentat fonduri structurale nerambursabile.
În acest context, între anii 2013 şi 2015, la Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică
şi Informatică Aplicată au fost modernizate un număr de trei laboratoare, şi anume:
Laboratorul de Surse Neconvenţionale de Energie (SNE), Laboratorul de Monitorizarea,
Diagnosticarea şi Testarea Echipamentelor Electrice (MODITEST), respectiv Laboratorul de
Ingineria Disponibilităţii Sistemelor Energetice alimentate din Surse Regenerabile de Energie
(INDISREG).
Unul dintre aspectele urmărite cu ocazia modernizării Laboratorului de Surse
Neconvenţionale de Energie a fost dotarea acestuia cu sistem fotovoltaic de conversie a
energiei solare.
Lucrările propriu-zise s-au desfăşurat pe parcursul anului 2015 şi s-au concretizat prin
realizarea, în spaţiul din apropierea Facultăţii de Inginerie Electrică, Energeticăşi Informatică
Aplicată, a unui parc fotovoltaic cu o putere maximă instalată de 9 kW. Acesta este alcătuit
dintr-un număr de 36 de panouri fotovoltaice, pe câte 9 module distincte, dispuse pe câte trei
rânduri/şiruri, aşa cum se poate observa din figura 1.
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Fig.1. Amplasamentul sistemului fotovoltaic din cadrul platformei de cercetare ENERED
Fiecare modul este realizat dintr-un număr de 4 panouri fotovoltaice, astfel, fiecare şir
va fi format din 3×4=12 panouri fotovoltaice, după cum urmează:
 Şirul 1 (şirul cel mai apropiat de axul Bld. Dimitrie Mangeron): este format din 3
module fixe tip EXALCO, cu posibilitatea reglării manuale a unghiului de elevaţie
între 15º şi 30º. Suprafaţa maximă de fixare a panourilor fotovoltaice a unui singur
modul fix poate fi de până la 12m2;
 Şirul 2: format din 3 module orientabile pe o singura axa, cu unghi de elevaţie reglabil
între 0º şi 30º, unghi de rotaţie Est-Vest -45º - +45 º şi o cursă maximă Est-Vest de 0 850 mm. Mişcarea pe ax este comandată de o unitate de control acţionată de la
distanţă cu tensiune continuă de 24 V. Suprafaţa maximă de fixare a panourilor
fotovoltaice pe un singur traker poate fi de până la 40m2.
 Şirul 3: format din 3 module tip traker orientabile pe 2 axe, cu unghi de elevaţie
reglabil între 20º şi 90º, un unghi de rotaţie Est-Vest 300º, cu o cursăa elevaţiei între 0
şi 1000 mm. Mişcarea pe cele două axe este comandată de o unitate de control
acţionată de la distanță cu posibilitatea: 80 ... 265 Vca sau 80 ... 380 Vcc. Suprafața
maximă de fixare a panourilor fotovoltaice pe un singur traker poate fi de până la
25m2.
Principalele caracteristici alepanourilor fotovoltaice utilizate sunt următoarele:
 Puterea fiecărui panou: 250 W, 60 celule;
 Tip panou: POLY, tip SS-BP250;
 Dimensiune panou: 992 x 1644 mm;
 Numărul de panouri: 36 bucăţi;
 Tensiunea panourilor la putere maximă: 30,2 V;
8
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Tensiunea de mers în gol: 37,7 V;
Curent de scurtcircuit: 8,73 A.
Conversia energie electrice produse de către panourile fotovoltaice se face prin
intermediul unor sisteme integrate de conversie, marca OutBack Power Systems, ce
înglobează câte un invertor monofazat, un regulator de încărcarea a acumulatorilor şi o serie
de sisteme de protecţie. Componentele sistemului de conversie sunt prezentate în figura 2.
Monitorizare stare
încărcarea baterie
acumulatoare

comunicaţie date şi
management sistem

Modul sisteme de
protec ie

Panou afişare date
monitorizare sistem,
control şi setare invertor

Invertor monofazat HUB

Panouri
conexiuni
curent continuu
i
curent alternativ

Regulator încărcare
baterie
acumulatoare

Fig.2. Sistemul integrat de conversie a energiei electrice produs de OutBack Power Systems
Şirul 1 şi Şirul 2 se conectează fiecare la câte un sistem integrat de conversie a
energiei, în timp ce fiecare din cele trei module care formează Şirul 3 se conecteaza, fiecare la
câte un astfel de sistem integrat de conversie a energiei.
Stocarea energiei electrice produse de către sistemul fotovoltaic se face prin
intermediul a cinci baterii de acumulatoare de 12 V, cu o capacitate nominală de 220 Ah,
după cum urmează:
 două grupuri de câte patru acumulatoare înseriate, cu o tensiune nominală de 48 V,
pentru stocarea energiei produse de modulele din Şirul 1, respectiv Şirul 2;
 trei grupuri de câte două acumulatoare înseriate, cu o tensiune nominală de 24 V,
pentru stocarea energiei produse de către modulele orientabile pe două axe din Şirul 3.

Buletinul SETIS nr. 23-26 (XII-XV) / 2014 –2017

9

FACULTATEA DE ELECTROTEHNICĂ (IEEI)

Întregul ansamblu, sisteme de conversie – baterii de acumulatoare, este amplasat în in
holul Facultăţii de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată, în conformitate cu
dispunerea prezentată în figura 3.

Sistemul integrat de conversie
şi ansamblu de patru
acumulatoare asociat
modulelor fotovoltaice din
şirul 1.

Sisteme integrate de
conversie şi ansambluri de
câte două acumulatoare
asociate modulelor
fotovoltaice din şirul 3.

Sistemul integrat de conversie
şi ansamblu de patru
acumulatoare asociat
modulelor fotovoltaice din
şirul 2.

Fig.3. Instalaţiile interioare ale sistemului fotovoltaic al Laboratorului de
Surse Neconveţionale de Energie - sisteme integrate de conversie
a energiei electrice şi baterii de acumulatoare
Întregul sistem fotovoltaic este prevăzut cu o instalaţie de priză de pământ artificiala
având rezistenţa de dispersie de maxim 1 Ω.
Împrejmuirea sistemului fotovoltaic exterior este transparentă, realizată din plasă
metalică galvanizată cu o înălţime de 1,7 m, accesul în interiorul parcului fiind permis printr-o
poartăculisantă.
Sistemul fotovoltaic nu debitează energia electrică produsă în reţeaua de distribuţie,
aceasta fiind folosită exclusiv pentru alimentarea consumatorilor conectaţi. Astfel, sunt
alimentate corpurile care asigură iluminatul nocturn al modulelor fotovoltaice, al busturilor
din faţa facultăţii, precum şi a siglei facultăţii, respectiv o parte din sistemul de iluminat de la
parterul facultăţii.
10
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Reţeaua electrică de distribuţie este utilizată doar în condiţiile în care modulele
fotovoltaice nu pot asigura, din cauza indisponibilităţii sursei solare, necesarul de energie
electrică pentru consumatorii conectaţii. Într-o astfel de situaţie, consumatorii conectaţi rămân
alimentaţi pentru o perioadă de timp din bateriile de acumulatoare, iar când nivelul de
încărcare al acestora scade până la 50% atunci se face automat transferul consumatorilor către
reţeaua de distribuţie. Alimentare consumatorilor din reţea se menţine până la reîncărcarea
într-un procent de 100% a bateriile de acumulatoare. Reîncărcarea bateriilor este asigurată de
către sistemul fotovoltaic, din momentul în care nivelul radiaţiei solare permite acest lucru.
Scopul principal al sistemului fotovoltaic din cadrul Laboratorului de Surse
Neconvenţionale de Energie îl reprezintă susţinerea cercetărilor ştiinţifice ce vizează
conversia fotovoltaică a energie solare. Utilizarea pentru alimentarea cu energie electrică a
unor grupuri consumatori din Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică
Aplicată este un aspect intrinsec, cu certe beneficii.
În ceea ce priveşte cercetările ştiinţifice derulate, sau avute în vedere pe viitor, acestea
vizează aspecte ce ţin de creşterea eficienţei conversiei fotovoltaice a energie solare, pe baza
unor analize tehnico-economice în funcţie tipul şi modul de orientare al modulelor
fotovoltaice. Se urmăreşte, de asemenea, conceperea şi realizarea unor sisteme de
management a producţiei şi consumului de energie electrică din surse regenerabile, în funccţie
de tipul consumatorilor conectaţi.
La finalul perioadei de monitorizare a platformei de cercetare ENERED, şi anume un
interval de cinci ani de la data încheierii proiectului, sistemul fotovoltaic din cadrul
Laboratorului de Surse Neconvenţionale de Energie va putea fi integrat şi în aria activităţilor
didactice, momentan acest lucru fiind restricţionat prin condiţiile impuse de natura
programului sectorial prin care au fost.
Marcel Istrate
Dragoş Machidon
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Breviar studenţesc extracurricular

Înfiinţată în iunie 1991, Liga Studenţilor Electrotehnişti (acronim L.S. ETH) este o
organizaţie non-guvernamentală, apolitică şi non-profit, adresată studenţilor Facultăţii de
Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată a Universităţii Tehnice „Gheorghe
Asachi” Iaşi, asumându-şi misiunea de formare a conştiinţei, responsabilităţii şi implicării
sociale a studenţilor prin activităţi complementare procesului de învăţământ. Dimensiunea
socio-culturală a viitorului inginer contribuie la o mai bună inserţie în economie în special, în
viaţa cetăţii în general.
Rândurile ce urmează se doresc o prezentare informală a unor acţiuni perene, incluse
în agenda fiecărui an universitar, unele fiind, spre mândria noastră, ”mărci înregistrate” L.S.
ETH.

Concursul interfacultăţi ”Gaudeamus”
Reînviind o manifestare de mare atractivitate a anilor anteriori evenimentelor din
Decembrie 1989, Gaudeamus a redevenit festivalul artei si culturii studenteşti, a cărui nouă
serie a ajuns la cea de-a 4-a editie ! Organizaţiile studenţeşti se aliază în fiecare an şi participă
la Casa de Cultură a Studenţilor cu cele mai bune 10 momente artistice, pregătite în formatul
unui regulament bine stabilit de la început! Participarea domnilor profesori şi a colegilor
contează foarte mult şi ajută la mărirea punctajului, dar şi calitatea organizării şi voluntarilor
implicaţi este foarte importantă! Liga ETH a caştigat în toate cele 3 ediţii, alături de Liga
12
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Studenţilor Farmacişti şi Asociaţia Tinerilor Ecologi din Iaşi, reuşind în fiecare an să
construiască un spectacol de exceptie, de calitate, de amploare!

Petrecerea Pomului de Iarnă
Spiritul generos al Crăciunului se simte în fiecare an şi la Facultatea de Inginerie
Electrică, Energetică şi Informatica Aplicata, pregătind mult aşteptata vacanţă. Organizăm în
holul facultăţii un spectacol caritabil tematic cu multe colinde, dansuri, obiceiuri tradiţionale,
cadouri si donaţii pentru case de copii sau aziluri de batrâni. Domnii profesor şi colegii din
facultate sunt mereu alături de noi, bucuroşi de urăturile cu haz pe care le transmitem, de
vinul fiert şi cozonac, de Mos Crăciun şi ”ajutoarele” lui, de pachetele pe care le pregătim
pentru studenţi, dar şi de faptul că pot să ajute oameni la care alte daruri ajung mult mai rar!
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Balul Bobocilor
În fiecare an, la început de toamnă, Liga Studenţilor Electrotehnişti organizează
tradiţionalul Bal al Bobocilor cu scopul de a dezvolta comunicarea între studenţii anului I!
Desigur, participă şi studenţii din anii mai mari, ale căror ”experienţe de viaţă” sunt
întotdeauna mai cu atenţie ascultate decât sfaturile primite de la profesori sau părinţi.
Momentele şi ”încercările” Balului sunt diverse, cu surprize si provocări, trăirile sunt
autentice, iar invitaţii şi premiile nu lipsesc în niciun an!

14
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Traininguri de formare, dezvoltare, leadership, comunicare, motivare
De cateva ori pe an, organizăm traininguri de specialitate pentru studenţii noştri, cu
teme diferite, cu sopul dezvoltării unor abilităţi şi competenţe foarte utile inginerului din
epoca de azi! Trainingurile au loc in locaţii cât mai diverse, funcţie de lectori şi obiectiv,
având eficienţă dovedită în primul rând prin determinarea demonstrată de cursanţi.
Recrutări Boboci Electrotehnisti
Liga Studenţilor Electrotehnişti pregăteşte în fiecare an pentru boboci o saptămână
plină de activităţi diverse cu scopul de a cunoaşte activitatea asociaţiei şi pentru a-i atrage în
echipa L.S. ETH!! Saptămâna începe cu o prezentare a departamentelor asociaţiei şi a
evenimentelor artistice pe care le-am creat de-a lungul anilor, continuăm cu seri de
socializare, folk, grătar, vânătoare de comori şi petreceri. La recrutări participă de regulă
aproximativ 250 de ”boboci”. Mulţi chemaţi, nu toţi aleşi, până la finalul anului rămân doar
studenţii activi şi interesaţi de petrecerea formativ-constructivă a timpului liber.

Galele Electro
”Galele Electro” reprezintă festivalul anual al studentţilor electrotehnişti care
promovează arta, cultura, sportul, educaţia si ştiinţa! Organizăm o săptămână plină de spirit
electrotehnist, în care studenţii participă la evenimentele în care se regăsesc, începand cu Folk
în Campus, Cupa Electro, MasterChef Studenţesc, Învaţă să ajuţi, Invento, HandMade,
Vânătoare de Comori, Curs de Prim Ajutor, Traininguri de Scriere de CV-uri şi Simulări de
Buletinul SETIS nr. 23-26 (XII-XV) / 2014 –2017
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Interviuri, etc. După acest festival, studenţii pot adaugă la portofoliu o activitate de calitate şi
o experienţa frumoasă alături de premiile obţinute!

16
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Aniversarea L.S.ETH

În fiecare an sărbătorim ”ziua de nastere” a L.S. ETH printr-un spectacol ingenios,
variat, generator de emoţii şi trăiri artistice. Este foarte importantă participarea Alumni ETH,
profesori şi ingineri, foşti membri ai asociatiei, care, în pauzele dintre momentele artistice,
evocă ”păţanii”, revăd filmuleţe, retrăiesc alături de colegii mai tineri, clipele minunate ale
studenţiei. Amintirile devin mai ”spumoase” la cocktail-ul tradiţional ce facilitează
socializarea şi stabilirea unor punţi peste generaţii.
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Întalnire de Gradul III
Tradiţionala cameră ”polivalentă” din emblematicul cămin T18 găzduieşte ”Întâlnirile
de Gradul III”, unde invitaţii speciali sunt îndrăgiţi profesori care au disponibilitatea
continuării dialogului şi dincolo de orele de curs.
”Întrefierul” dintre catedră şi băncile studenţeşti se umple cu ”flux şi energie”,
întrebările lipsite de formalism curg în mod firesc, nu e întotdeauna uşor să răspunzi la
subiecte care depăşesc curricula, iar studenţii pot fi examinatori foarte exigenţi, puşi la punct
cu mai toate noutăţile din domeniu, inclusiv cu... ”tehnologiile” utilizate.
Povestiri din viata personală, cu precădere din studenţie ne încantă, generând o
comunicare necenzurată şi nedistorsionată. La final, urări de succes în sesiune şi apoi în viaţă,
imortalizate de sesiunea foto, cu aparat profesionist sau smart-phone, poze de grup sau
selphies.
Paula Moga, Preşedintă LSETH
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O VIAŢĂ PENTRU ENERGETICĂ!
Inginerul Ovidiu Mustaţă –bilanţul nr. 80,
în dialog cu Gheorghe Şchiopu

Stimate domnule inginer Ovidiu Mustaţă, au trecut trei ani de când am
împlinit, eu, 80 de ani. Acum v-a venit rândul să răspundeţi
dumneavoastră la întrebările mele, adică s-au inversat rolurile avute în
splendidul dialog pe care l-am avut atunci.
Amândoi ne aflăm în „iarna vieţii”, chiar dacă nu ne vine să credem.
Sunteţi într-o postură fericită, lăsaţi în urmă o moştenire impresionantă,
în realizări, care vă situează printre oamenii aleşi ai generaţiei noastre şi
ai întregii ţări. Faptele dumneavoastră au stârnit multe momente de
admiraţie şi de preţuire în rândurile celor care v-au cunoscut împlinirile,
dar probabil şi unele invidii, care, omeneşte sunt explicabile.
Mărturisesc că sunt onorat pentru că aţi acceptat să stăm de vorbă în preajma unui moment
important al vieţii dumneavoastră.
Dialogul nostru va fi, în mod fatal, unul incomplet. Activitatea unei vieţi atât de pline este
greu de concentrat într-un interviu sau chiar într-o carte. În consecinţă, vă rog să aveţi
amabilitatea de a răspunde întrebărilor, în mod firesc, aşa cum a fost viaţa şi activitatea
dumneavoastră.
1. Am aflat târziu că sunteţi basarabean, că proveniţi dintr-o zonă mult dragă mie, nu
pentru relieful şi bogăţiile sale, ci pentru spiritualitatea pregnantă a acesteia, pentru
contribuţia remarcabilă a acestei provincii urgisită de vitregia vremurilor în care a fost
nevoită să-şi ducă existenţa. Vorbiţi-ne despre „obârşia” dumneavoastră, despre familia din
care proveniţi: părinţi, fraţi, surori, dar şi despre calvarul refugiului în România, de
peregrinările pe care aţi fost nevoit să le faceţi, cu teama permanentă de a nu fi descoperiţi,
identificaţi şi repatriaţi în „ţara fericirii totale şi obligatorii”!
M-am născut în ziua de 20 aprilie 1937, în comuna Mihăileni, judeţul Bălţi, în
Basarabia.
Bunicii paterni s-au născut şi au trăit toată viaţa în Mihăileni. Au fost oameni
gospodari. Fiul lor cel mai mare a fost tatăl meu. A învăţat foarte bine la şcoală şi a ajuns
funcţionar la primăria comunei.
Mama s-a născut în satul Ştirbăţ, comuna Udeşti, judeţul Suceava. A terminat
cursurile şcolii de surori de ocrotire de la Iaşi şi a fost repartizată la dispensarul comunal din
Mihăileni. S-au cunoscut şi s-au căsătorit în anul 1936.
Buletinul SETIS nr. 23-26 (XII-XV) / 2014 –2017
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La începutul anului 1938 tata a fost numit primar al comunei. Viaţa în Mihăileni era
frumoasă, toţi locuitorii erau români şi se înţelegeau bine.
A durat puţin perioada fericită a copilăriei mele. La 27 iunie 1940, după ultimatumul
sovietic, Basarabia a fost ocupată de trupele ruseşti. Era foarte greu de suportat noua situaţie.
În iunie 1941 trupele române aliate cu cele germane, au trecut Prutul şi până la sfârşitul lunii
iulie, au eliberat Basarabia. Situaţia revenise la normal, dar era un normal nesigur. Războiul
continua. Tata a fost încorporat în armata română. Toată această nouă perioadă s-a curmat în
martie 1944, când ruşii au ajuns din nou la Nistru, iar armatele română şi cea germană se
retrăgeau din calea lor. Părinţii mei au luat atunci hotărârea să ne refugiem în România.
Mama cu cei trei copii (în 1939 se născuse primul meu frate, iar în 1941 cel de-al
doilea), s-au urcat în căruţă, peste cele câteva geamantane pregătite din timp. Bunicul ne-a
învelit cu cergi şi cu paltoane, s-a urcat în faţă şi am pornit la drum. Rudele apropiate
plângeau. Cu mâinile prinse de leucile din spate ale caruţei ţipau: Nu vă duceeeţi! Nu vă
duceeeţi! Ne-am despărţit cu greu de cei rămaşi în sat. Plângeam şi noi. Pe drumul către Prut
se adunaseră sute de căruţe. Se zvonise că nemţii vor arunca, podul de la Ştefăneşti, în aer. Se
crease panică. Era mult glod pe drumul amestecat cu zăpada care se topea. Ţin minte cum
strângeam la piept abecedarul.
Urma ca în septembrie să merg la şcoală, în clasa a I-a. Ştiam să citesc aproape
jumătate din abecedar, iar poeziile le învăţasem pe de rost. Când am ajuns pe malul drept al
Prutului, era după amiaza târziu. Câţiva oameni din Ştefăneşti – toţi erau pe la porţi –
văzându-ne în căruţă, în jurul mamei, li s-a făcut milă de noi. Ne-au dat să bem câte o cană de
lapte cald. Am continuat drumul către satul natal al mamei. Am mers toată noaptea.

Dimineaţa am ajuns la bunica de la Ştirbăţ. Acolo erau toţi îngroziţi. Bunica era foarte
necăjită. Unul din ginerii ei murise pe front, unul din băieţi căzuse prizonier la ruşi, iar despre
al doilea băiat, plecat tot pefront, nu ştia nimic.
Mama era cea mai mare dintre cei nouă copii ai bunicii. Bunicul nu mai trăia. Murise
după o lungă suferinţă. Fusese rănit în primul război mondial.
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Bunicului de la Mihăileni îi era teamă că n-o să mai poată ajunge acasă.N-a stat cu noi
decât un ceas. Şi-a luat rămas bun de la toţi, ne-a luat pe copii în braţe, ne-a sărutat, s-a urcat
în căruţă şi a plecat înapoi plângând.
Chiar daca era război, evacuarea din Basarabia a fost bine organizată. Mama ştia că
trebuie să ajungem în judeţul Alba, în comuna Fărău, unde avea asigurat şi un loc de muncă.
Doar o zi şi o noapte am rămas la Ştirbăţ. Ne-am dus apoi la Liteni, la gară, ne-am urcat în
tren, după carea început calvarul mersului în vagoane de marfă împreună cu alţi refugiaţi. Am
ajuns în sfârşitla Braşov. În gară era mare aglomeraţie. Unii cereau apă, alţii mâncare şi
fiecare încerca să nu se piardă de ceilalţi din familie.
Am ajuns, după mai multe opriri, în satul Heria din comuna Fărău. Am stat în gazdă la
o familie de ardeleni foarte de treabă.
Se terminase primăvaraşi vara. Fusese săvârşit actul de la 23 august 1944.
Linia frontului s-a mişcat de câteva ori. Mai întâi au înaintat românii cu ruşii, apoi
nemţii cu ungurii au reocupat satul. Oamenii erau derutaţi. Până la urmă românii şi ruşii au
pus stăpânire pe sat.
La sfârşitul lunii august 1944, familia noastră, a plecat din nou la drum. Am ajuns în
comuna Motoci, judetul Dolj. Mama a primt post la dispensarul din comună. Aici am început
clasa a I-a. Aveam abecedarul de la Mihăileni la mine dar a trebuit să rupem câteva foi din el.
Urma să apară un alt abecedar. Am terminat clasa a I-a şi, spre bucuria mamei, am luat
premiul întâi. Ne simţeam bine la Motoci. Ca şi ardelenii, oltenii ne-au primit cu multă
bunăvoinţă. Se terminase razboiul. La sfârşitul lunii iunie tata a fost ,,lăsat la vatră”. Ne-am
regăsit cu toţii la Motoci. Trebuia să ne descurcăm fiecare familie cum puteam. Nu mai erau
repartizaţi refugiaţii pe judeţe. În România se instalase la putere regimul communist. Tata şi
mama, au luat hotărârea să ne întoarcem la Ştirbăţ. Aşa am şi făcut. Aici am găsit aceeaşi
suferinţă. Se întorsese un frate al mamei de pe front, dar celălalt rămăsese în prizonierat.
Toată vara, mama şi tata, au încercat să-şi găsească câte un loc de muncă. Era foarte
greu. Uneori tata zicea că ar fi mai bine sa ne ducem înapoi în Basarabia. Mama nu vroia nici in
ruptul capului. Vrei sa ajungi in Siberia? îi spunea. A venit toamna, am început clasa a II-a
primară la şcoala din Ştirbăţ. Abia în decembrie, şi-au găsit, părinţii mei, serviciu în comuna
Mălini, judeţul Baia. Acolo era reşedinţă de plasă. Mama a fost încadrată la dispensarul
comunal, iar tata la primărie, datorită experienţei dobândite la Mihăileni.
2. Formarea unui om pentru viaţă se produce în familie şi, în special, în şcoală.
Prezentaţi-ne treptele şcolare pe care le-aţi parcurs cu nostalgiile, cu duioşiile fiecărei
perioade, cu succesele şi cu eventualele neîmpliniri înregistrate.
Începusem deci, clasa a II-a la Ştirbăţ şi am continuat-o la Mălini. Locuiam într-o casă
pregătită pentru un fecior de gospodar care urma să se însoare. La Măliniam făcut şcoala
primară şi gimnaziul. În toate clasele am luat premiul întâi. Am avut învăţători şi profesori
foarte buni. Nu-l pot uita pe profesorul Ioan Lazăr (mentorul meu din liceu) cu care făceam
limba română, nici peprofesoara Lazăr care predaistoria şi geografia. La fizică şi chimie,
profesoaraBâclea, licenţiată la Iaşi, făcea ore de neuitat. Începuse să facă în şcoală, „cu
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ajutorul nostru” un laborator. Profesorul Lazăr i-a spus tatei înainte de examenul de admitere
la liceul ”Nicu Gane” din Fălticeni: ”Ovidiu îi va bate pe toţi cei din oraş, va intra primul pe
listă” şi aşa a fost.
La sfârşitul anului 1950, părinţii s-au mutat la Fălticeni şi, în toamnă, toţi trei fraţii
eram elevi la şcolile din oraş. Eu, la liceu, ceilalţi doi la şcoala generală. Se schimbase
denumirea liceului şi numărul anilor de studiu, după modelul sovietic.
Durata liceului a fost redusă la trei ani. Am terminat fiecare clasă cu premiul întâi, am
absolvit liceul cu diploma de merit, care îmi permitea intrarea la orice facultate, fără examen
de admitere. Cel mai cult dintre profesorii liceului era cel de franceză, Aurel George Stino.
Mai târziu, când am avut ocazia să vizitez Parisul, împreună cu soţia (la liceul de fete tot A.G.
Stino predase limba franceză), mergeam pe malurile Senei şi parcă îl auzeam vorbindu-ne, în
clasă, despre celebrele monumente ale oraşului de pe ”rive gauche şi rive droit”. Aveam un
ghid viu în memorie.
3. Un accent important vă rugăm să puneţi pe ultima treaptă, aceea a Facultăţii de
Electrotehnică, pe care am absolvit-o amândoi. Care dintre profesori v-au înrâurit cursul
vieţii ?

În facultate, am prins profesori excepţionali, din ”garda veche”. M-a impresionat în
mod deosebit profesorul Dumitru Mangeron. A fost cea mai strălucită minte pe ca am avut
prilejul să o cunosc. Era captivant. L-am invitat mai târziu în întreprinderea în care am lucrat
în care peste 85% dintre ingineri au terminat facultatea de electrotehnică la Iaşi şi îl adorau pe
Mangeron. Ne lăudam toţi că l-am avut profesor pe un asemenea om excepţional. Ştiu că a
predat în calitate de profesor asociat la faxcultăţi din S.U.A. şi Canada până la vârsta de 85 de
ani şi sunt sigur că a făcut acolo cinste ţării noastre.
La bazele teoretice ale electrotehnicii ne-a predat cursul un alt om de valoare, profesorul
Hugo Rosman. Mai tânăr, era evident un urmaş al vechii gărzi dar cu nimic mai prejos decât
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predecesorii săi. Avea vocaţie de profesor, era foarte clar în tot ce ne spunea, avea un scris
impecabil şi o eleganţă în comportare care ne făcea să dorim să-l imităm.
La obiectele de specialitate m-au marcat profesorii: Vasile Petrescu la măsurări
electrice, Cezar Buda, la maşini hidropneumatice şi Gerard D`Albon, la turbine. Mentor mi-a
fost profesorul Vasile Petrescu. Măsurările electrice au constituit obiectul meu preferat. Când
mi-am ales lucrarea ,,Aparat de măsurare a permeabilităţii magnetice”, înscrierea, împreună
cu doi colegi, la cercurile ştiinţifice studenţeşti, am făcut-o la sugestia Profesorului Vasile
Petrescu. Mi-a spus: ,,Am încredere în dumneata”! Am câştigat, cu această lucrare, premiul
întâi pe facultate, apoi premiul întâi pe Institut. Cea mai mare satisfacţie pe care am avut-o în
perioada studenţiei a fost obţinerea locului întâi, la finala cercurilor ştiinţifice studenţeşti, faza
pe ţară. Profesorul Petrescu era la Bucuresti, iar când în aula Universităţii din Bucureşti, s-a
anunţat că Iaşul a luat locul întâi la profilul electrotehnic, avea lacrimi în ochi. Am realizat
atunci, că prin muncă stăruitoare se pot obţine rezultate inimaginabile, că poţi, totodată,
răsplati bunăvoinţa unuimentor în care crezi. Ani la rând, în laboratorul de măsurări electrice,
permeametrul realizat atunci a constituit lucrare de laborator pe care au lucrat multe generaţii
de studenţi.
Ca lucrare de diploma, la terminarea facultăţii, mi-am ales tot un aparat de măsurare.
Permeametrul îmi făcuse o pârtie bună.
Am terminat secţia electromecanică a facultăţii de electrotehnică în anul 1959.

Ovidiu Mustaţă, susţinând lucrarea prezentată la faza pe facultate în faţa comisiei formată
din: conferenţiar Leopold Sebastian, profesor Vasile Petrescu şi Mihai Valache (pe atunci
student)
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4. Ultima reşedinţă a familiei din care proveniţi a fost la Fălticeni. Fălticenii, cu
lumea lui, este oraşul din inima dumneavoastră, aveţi sentimente de veneraţie pentru Dimitrie
Leonida, născut aici, un corifeu al energeticii româneşti, dar şi pentru alte personalităţi
remarcabile ivite pe aceste meleaguri. Vorbiţi-ne despre cele mai dragi sufletului
dumneavoastră.
Fălticenii, oraşul în care am făcut liceul, în care am revenit după terminarea facultăţii,
de unde provine şi sotia mea, fălticeneancă get-beget, a devenit oraşul adolescenţei şi al
tinereţii noastre, a fraţilor Mustaţă. Casa în care am locuit împreună a devenit noua noastră
casă părintească. Părinţii,care au tânjit toată viaţa după Basarabia, ne spuneau: copii, noi am
pierdut tot, ne-a rămas acolo casa şi pământul, tot ceea ce am reuşit să adunăm cu gândul ca
voi să aveți ce vă trebuie. Aveți o singură șansă în viață: să învățați foarte bine în școală, să
puteți merge la facultate, să fiți, apoi, cinstiți și muncitori. Va fi cea mai mare mulțumire a
noastră.
În casă, pe un perete din camera mare, atârnau, la fiecare sfârșit de an școlar, agățate
în cui, cele trei coronițe pe care le primeam pentru premiul întâi, eu și frații mei. Era răsplata
noastră pentru sacrificiul pe care părinții l-au făcut pentru noi. Mama nu se putea abține,
plângea, iar tata, întotdeauna mai exigent, zicea: ,,Ei ! să vedem ce-o să faceți la anul”!
Multe personalități din lumea literară și științifică, ale României, s-au născut ori au trăit în
Fălticeni. Galeria Oamenilor de Seamă, înființată în anul 1972, în casele familiei Lovinescu,
cuprinde o mulțime de cărturari, inventatori, personalități, care fac cinste întregii țări. În anul
2013, s-au împlinit 130 de ani de la naşterea lui Dimitrie Leonida, unul dintre corifeii
energeticii româneşti. Am avut deosebita onoare de a-mi aduce contribuţia la amenajarea
standului dedicat marelui înaintaş al tuturor inginerilor români. Am participat la sărbătorirea
sa dela Muzelul Naţional Tehnic din Bucureşti, muzeu care îi poartă numele. Am publicat în
revista ”SETIS” un articol închinat lui Dimitrie Leonida, altele în revista Energetica în ziarele
din Suceava şi Botoşani. Fără discuţie personalităţile cele mai cunoscute din Galeria
Oamenilor de Seamă aparţin literaturii şi artelor. S-au născut, au învăţatori au trăit mulţi ani în
Fălticeni: Ion Creangă, Eugen Lovinescu, Mihail Sadoveanu, Nicolae Labiş şi Ion Irimescu.Pe
Nicolae Labiş am avut norocul să-l cunosc pe când eram amândoi copii. A locuit şi a făcut
şcoala primară în satul Poiana Mărului, comuna Mălini. Am fost de câteva ori la dânsul acasă.
Părinţii lui erau învăţători de excepţie. El a fost un adevărat copil minune.
5. Aveţi o familie respectabilă. Am cunoscut-o pe doamna Eugenia Mustaţă,
profesoară, soţia dumneavoastră, care v-a fost permanent alături, v-a dăruit doi feciori cu
care vă puteţi mândri. Explicaţi-ne cum s-a înfiripat idila dintre dumneavoastră şi doamna,
de a cărei bunătate, răbdare şi distincţie, precum şi de farmecul personal copleşitor, ne-am
convins şi noi. Ce a însemnat doamna în viaţa şi activitatea dumneavoastră ?
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Am cunoscut-o în anul 1951. Eram elev la liceul Nicu Gane din
Fălticeni. În zona în care locuiam existaun grup de colegi, cam
de aceiaşi vârstă. Ne întâlneam mergând sau venind de la şcoală,
fete şi băieţi. În grupul amintit au rămas vreo şapte băieţi şi o
singură fată. Era actuala mea soţie, în aceeaşi clasă cu mine, dar
la liceul de fete. Ştiam că învaţă foarte bine, că juca volei, că era
extrem de energică, foarte talentată la cântşi la dans. Era
dirijoarea corului liceului, recita bine poezii şi făcea parte din
echipa de dansuri a liceului. A devenit în scurt timp sufletul
grupului nostru.
Iarna, pe uliţa Rădăşenilor, ne dădeam, tot grupul, cu bobul, cu
Olguţa, aşa o strigau toţi, aşezată în faţă cu patinele în picioare.
Aveam încredere în ea. Pusesem câteva plantoane pe traseu ca
să nu lase pe nimeni să ne iasă în cale. Prindeam viteză cu bobul, făceam gălăgie, încât, toţi
cei pe lângă care treceam îşi făceau cruce. Avea o energie inepuizabilă. Era singura fată care
şi cu schiurile mergea la fel de bine ca şi cu patinele. Nu avea drept parteneri de întrecere
decât băieţi. Pe deasupra era şi foarte frumoasă. O frumuseţe care venea din interior, din
inimă, din sufletul ei pur.
Am terminat liceul în 1954. Majoritatea absolvenţilor de la liceele din Fălticeni au
devenit studenţi la Iaşi. Ne întâlneam prin Iaşi chiar dacă eram la diverse facultăţi. Vorbeam,
ne întorceam împreună în vacanţe, totul părea normal şi ne simţeam bine. Lipsea Olguţa ! Ea
a plecat la facultate la Bucureşti, acolo avea o soră a mamei sale, care i-a asigurat condiţii mai
bune decât la orice cămin sau gazdă din Iaşi. Îmi era dor de ea. O căutam şi o întâlneam, doar
în vacanţe, la Fălticeni. Într-un an, parcă în 1957, am avut ocazia să rămân câteva zile în
Bucureşti, în perioada când aveau loc întrecerile pe ţară a cercurilor ştiinţifice studenţeşti. Nui ştiam adresa, m-am dus la facultatea sa cu gândul s-o întâlnesc sau cel puţin să îi aflu de la
secretariat adresa. Pe holul principal al facultăţii era panoul de onoare. N-am să uit ce bucurie
am avut când am văzut fotografia ei alături de alţi colegi fruntaşi la învăţătură. Era aceeaşi
Olguţa pe care o ştiam din liceu. Intrase la facultate tot cu diplomă de merit. I-am aflat adresa
şi telefonul. Am vorbit cu ea, m-a invitat să-i cunosc familia mătuşii la care locuia.
A terminat facultatea în 1958. A fost repartizată, ca profesoară, într-un sat din comuna
Preuteşti, de lângă Fălticeni. Întotdeauna povestea cât de de bine i-a prins acel stagiu unde a
cunoscut şi i-a înţeles pe oamenii de la ţară. În septembrie 1959, când şi eu am terminat
facultatea, ne-am întâlnit la Fălticeni. În anii care trecuseră ne maturizaserăm. Aveam fiecare
o profesie, deveniserăm independenţi. A fost atât de firească relaţia noastră, încât în ianuarie
1960 ne-am căsătorit.
Ca profesoară, a fost excepţională. Avea talent pedagogic, cunoştinţe de psihologie şi
chiar de sociologie. A fost foarte iubită de elevi atât pentru modul cum le preda lecţiile, câtşi
pentru ţinuta sa,pentru comportarea cu eleviişi cu părinţii acestora, cu care reuşea să ţină
legătura, pentru a-i înţelege mai bine şi a-i ajuta, în special, pe cei care aveau probleme
materiale. Avea unspirit organizatoric foarte dezvoltat. Cele mai multe tabere şi excursii pe
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care elevii liceelor din Suceava le-au făcut în ţară au avut-o ca responsabil de grup. De
asemenea, cele mai multe excursii în ţările din jurul României, pe care cadrele didactice de la
liceele din Suceava şi din judeţ, le-au făcut, au avut-o pe dânsa drept conducător de excursie.
Toţi cei care au cunoscut-o, au îndrăgit-o.
Ca mamă a fost exemplară. Ambii copii (Ştefan şi Paul) au moştenit multe din
calităţile ei.

Ştefan

Paul

Pe mine m-a stimulat în activitatea profesională, m-a încurajat să lupt, să nu renunţ la
luptă, cu convingerea că până la urmă voi ieşi învingător.
6. Aţi parcurs un drum continuu ascendent în profesie. Care au fost principalele etape
? V-am cunoscut când ocupaţi funcţia de inginer şef adjunct, responsabil cu proiectarea,
investiţiile, construcţiile-montaj etc., dar şi ca director al IRE Suceava, succesor al
inginerului Emil Barbu şi dânsul o figură importantă în energetica românească. Spuneţi-ne
cum a fost acest drum ? Din funcţia de director aţi propulsat IRE Suceava, dintr-o
întreprindere nouă, cu volum relativ redus de instalaţii, în fruntea tuturor întreprinderilor
similare, aţi devansat pe cele mai vechi întreprinderi de profil, unele cu o bogată tradiţie în
domeniu. Şi nu oricum, ci în special în ceea ce priveşte modernizarea instalaţiilor de
transport şi distribuţie a energiei electrice.
Am dorit, încă dinainte de repartiţia locurilor de muncă după absolvirea facultăţii, să ajung să
lucrez la Fălticeni, unde trăiau părinţii şi erau încă elevi ceilalţi doi fraţi şi, in mod special,
doream să lucrez la uzina electrică a oraşului. În vara lui 1959 Iaşiul fusese racordat la
Sistemul Energetic Naţional şi urma la rând Suceava. Toate oraşele regiunii Suceava aveau
aceeaşi prioritate: racordarea la sistem. Putea să mai dureze maximum un an realizarea
dorinţei mele. Nu era însă nici un post scos pentru repartiţie la Întreprinderea de Gospodărire
Orăşenească (IGO) de care depindea uzina electrică a oraşului Fălticeni. De aceea am ales
Trustul de Industrializare a Lemnului (TIL) din Fălticeni cu gândul că voi obţine uşor
transferul la IGO şi apoi, după racordarea la sistem, la viitoare întreprindere regională de
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electricitate (IRE) din subordinea ministerului energiei electrice. Acelaşi traseu fusese urmat
şi la Iaşi şi era logic să se repete şi la Suceava.
La 1 august 1959 mi-am început activitatea la TIL iar peste şapte luni am primit
transferul la IGO Fălticeni.
Uzina electrică era principala unitate a acestei întreprinderi. Existau în uzină trei
grupuri mari (pe atunci). Primul: un grup tip MAN de 1260 CP, al doilea SULZER de 1000
CP, iar al treilea KLOKNER de 1400 CP. Primele două erau vechi, aduse prin transfer, unul
de la Bacău, altul de la Galaţi, iar al treilea, tot vechi, demontat de pe un vas german care
făcuse războiul. Uzina asigura alimentarea cu energie electrică a unităţilor industriale din
oraş, iar prin reţelele de distribuţie, a consumatorilor casnici din oraş.
Se ştia că la 1 iulie 1960, se va pune în funcţiune linia de 110 kV Bicaz-Suceava, prin
care se racorda la Sistemul Energetic Naţional (SEN) regiunea Suceava. Pentru uzinele
electrice nu “prea” se mai alocau fonduri. Lipseau piesele de schimb. Fiecare grup avea alte
tipodimensiuni. Am învăţat, la uzină, de la maiştri şi de la muncitori, multe lucruri.
Activitatea se desfăşura în condiţii mult mai grele decât la TIL. Era atât de mult fum, în hala
uzinei, încât mecanicilor li se vedeau doar albeaţa ochilor şi dinţilor.
Linia de 110 kV Bicaz-Suceava s-a pus în funcţiune la 1 august 1960, dar înfiinţarea
IRE Suceava s-a amânat. Inginerul şef al Întreprinderii de Gospodărie Orăşenească mi-a
promis: îţi vom da drumul la IRE, fii sigur, dar până atunci, două-trei luni, îţi dăm sarcina să
te ocupi, exclusiv, de montarea şi punerea în funcţiune a grupului SKODA de 250 CP din
comuna Liteni, din fostul raion Fălticeni, cu care s-a făcut electrificarea comunei. Nu am avut
ce face. Plecam la Liteni de luni şi mă întorceam sâmbătă. De la fundaţia grupului, până la
montarea panourilor şi legăturilor cu reţeaua de distribuţie, totul s-a desfăşurat cu participarea
mea s-au sub conducerea mea, aşa cum spunea inginerul şef, iar mie nu-mi venea să cred.
La 15 octombrie 1960 s-a pus în funcţiune uzina de la Liteni, iar eu m-am transferat,
în sfârşit, la Sectorul mixt energetic Suceava (SME) care aparţinea de IRE Bacău.
Depindeam, acum, de Ministerul Energiei Electrice. O lună şi jumătate am avut la dispoziţie
ca să învăţ uzina electrică de la Fălticeni, iar la 1 decembrie 1960 am fost numit şeful
Centrului mixt energetic Fălticeni.
Făceam de toate la centru. Eram singurul emitent al dispoziţiilor de lucru. Aveam sarcina
de instruire din normele tehnice de securitate a muncii (NTS) şi din regulamentul de exploatare
tehnică (RET) pentru tot personalul uzinei. Simţeam diferenţa dintre IGO căreia îi spuneam de
acum „întreprinderea greşit organizată” (tot IGO) şi SME Suceava unitate care depindea de
Ministerul Energiei Electrice. Mă mândream cu noii conducători. La Bacău director era ing.
Gheorghe Stoica iar inginer şef Dumitru Balaurescu. La SME Suceava şeful secţiei era Leopold
Hrustovici. Se întrona, în sfârşit, disciplina tehnologică,riguroasă ,caracteristică Ministerului
Energiei Electrice.
La 1 ianuarie 1961 s-a înfiinţat, Întreprinderea Regională de Electricitate (IRE) Suceava
iar SME Suceava a trecut în subordinea ei. Primul director al întreprinderii a fost inginerul Vlad
Vasiliu iar primul inginer şef Gheorghe Poleac.
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În primăvara anului 1961 au început lucrările la racordul de 110 kV din linia BicazSuceava spre staţia de transformare Fălticeni. Am fost diriginte de şantier la această lucrare şi nu
am avut bucurie mai mare decât atunci când s-a pus în funcţiune racordul şi staţia de 110/6 kV, în
februarie 1962. Practic, mecanicilor din uzină nu le venea să creadă că este lumină în oraş, fără ca
uzina electrică să funcţioneze! Când credeam că am scăpat de toate emoţiile am fost chemat la
Suceava şi am fost numit dispecer pentru judeţul Botoşani în cadrul serviciului producţie. A fost
prima mea promovare în funcţie. Am văzut la Botoşani cea mai bine pusă la punct uzină electrică.
Îi avusese proiectanţi pe inginerul Anghel Saligny la partea de construcţie şi pe inginerul Dimitrie
Leonida la parte electromecanică. Le respecta, într-adevăr, renumele. Fusese modernizată după
război şi avea numai grupuri Sulzer în dotare.
La data de 25 aprilie 1963, s-a înfiinţat Şantierul de construcţii-montaj (SCM) al IRE
Suceava. Am avut decizia de numire, pe postul de şef de şantier, odată cu înfiinţarea
şantierului. Electrificarea satelor constituia obiectivul principal al Şantierului nou înfiinţat.
Am angajat noi şi noi oameni, pe care i-am instruit, cu care am format mai multe echipe.
Ritmul lucrărilor de electrificare a crescut, am ajuns, începând cu 1964, la 50, apoi, în 1965,
la 60 de sate electrificate pe an. Gama lucrărilor executate de şantier s-a mărit, am început să
efectuămlucrări de schimbare a surselor de alimentare, să construim posturi de transformare şi
să pozămcabluriîn oraşe.
La 1 noiembrie 1966 am fost numit inginer şef adjunct cu problemele de investiţii ale
întreprinderii. Aveam în subordine Atelierul de proiectare, Serviciul de investiţii, Serviciul de
electrificări rurale şi Şantierul de construcţii-montaj.
Trei mari lucrări de investiţii s-au realizat, între anii 1966-1969: separarea distribuţiei
în staţia Combinat, reţelele de distribuţie publică a energiei electrice din municipiul Suceava
s-au delimitat de cele industriale (CET-CCH);prima etapă a staţiei de sistem 220/110 kV
Suceava, prin introducerea liniei 110 kV Bicaz-Suceava pe bara acestei staţii şi costrucţia
sediului Intreprinderii Regionale de Electricitate Suceava, dat în folosinţă în februarie 1968.
Era, la acea dată, cel mai funcţional sediu de IRE din ţară. Prin el s-a închis o latură a pieţei
centrale a municipiului.
La 1 iunie 1969 am fost numit director al IRE Suceava. Eram cel mai tânăr director de
IRE din ţară. Aveam o experienţă de 3 ani şi jumătate în activitatea de exploatare, alţi 3 ani şi
jumătate în activitatea de construcţii-montaj şi aproape 3 ani în activitatea de investiţii în
funcţia de inginer şef adjunct.
Am început în forţă activitatea de director pe întreprindere. Ritmul electrificării rurale
a atins maximul. La sfârşitul anului 1970 s-a pus în funcţiune ultimul sat, declarat
electrificabil, din judeţul Suceava (satul Pocoleni din comuna Rădăşeni). Printr-un efort
extraordinar am reuşit să mobilizăm şantierul întreprinderii Electromontaj din Bacău atât de
mult încât au terminat lucrările şi am reuşit la 29 decembrie 1970 să înregistrăm a doua mare
victorie prin punerea în funcţiune a liniei de 110 kV Bicaz – Gura Barnarului. Prin închiderea
buclei de 110 kV în staţia Barnar a crescut siguranţa în funcţionarea principalelor instalaţii din
judeţ. Siguranţa era obiectivul nostru principal.
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Al doilea obiectiv important era respectarea clauzelor din contractele de furnizare a
energiei electrice încheiate între IRE Suceava ca furnizor şi consumatorii de energie, de la cei
mai mari consumatori industriali până la consumatorii cansici.
Pentru terminarea electrificării şi realizarea primului obiectiv a fost nevoie de o
puternică dezvoltare extensivă a instalaţiilor noastre.
Pentru al doilea obiectiv era nevoie de o dezvoltare intensivă a instalaţiilor. Trebuiau
executate noi racoarde şi posturi de transformare care să permită ca, în condiţiile în care
numărul de consumatori creştea, să menţinem tensiunea la capetele reţelelor de joasă tensiune
în limitele prevăzute în standardele şi reglemetările privitoare la furnizarea energiei electrice,
să ne achităm, astfel, de obligaţiile faţă de consumatori.
În plus, la toate întreprinderile de reţele electrice din ţară trebuiau efectuate acţiuni de
schimbare a izolaţiei pe liniile electrice aeriene de medie tensiune, înlocuirea stâlpilor de lemn
cu stâlpi de beton armat, apoi a întrerupătoarelor vechi cu altele noi, moderne. Volumul
tuturor acestor lucrări şi anume: extinderea şi intensificarea electrificării rurale, dezvoltarea
extensivă a instalaţiilor, dezvoltarea intensivă a instalaţiilor şi executarea lucrărilor de tip
acţiuni, presupuneau rezolvarea a două mari probleme care au constituit pentru mine
prioritatea priorităţilor:
- formarea unui atelier de proiectare foarte puternic care să ne asigure portofoliul
necesar de documentaţii tehnice, pentru a utiliza fondurile de investiţii şi de reparaţii capitale,
puse la dispoziţie de forul tutelar şi chiar pentru a putea solicita fonduri suplimentare;
- creşterea cantitativă (număr de personal) şi calitativă a şantierului propriu de
construcţii- montaj cu care să putem realiza cât mai multe lucrări care rezultau a fi necesare în
fiecare an.
Măsurile luate ne-au permis să abordăm subiectul modernizării instalaţiilor, dorinţa
mea arzătoare de când mi-am început activitatea de inginer. Doream să fim prima
întreprindere de profil din ţară în acest domeniu. Ca să nu credeţi că doream prea mult şi să nu
cumva să dau în vreun fel vina pe alţi colegi de-ai mei, trebuie să recunosc că noi aveam la
IRE Suceava o viaţă mai liniştită decât alte IRE. Ştiu că, în mod special, în întreprinderile care
aveau mulţi mari consumatori cum ar fi combinate petrochimice, combinate siderurgice şi
metalurgice şi altele, care consumau mult din timpul directorilor din întreprindere. Acesta era
consumat în anchete pentru stabilirea vinovaţilor pentru producerea avariilor, pentru luarea
măsurilor de schimbări din funcţie şi alte asemenea preocupări sterile. Noi aveam o zonă mai
liniştită, fără consumatori foarte mari şi, în plus, aveam avantajul că puteam selecta şi apoi
pregăti prin centrul nostru de formare al personalului oameni din zonă care asaltau pur şi
simplu IRE Suceava.
7. V-aţi situat, permanent, pe poziţia celei mai primitoare gazde a manifestărilor
tehnico-ştiinţifice din ţară: conferinţe, consfătuiri şi simpozioane, la care aţi avut reale
contribuţii, sub toate formele ca participant efectiv cu lucrări, cu intervenţii, cu organizarea
acestora în detaliu, aşa cum n-am mai întâlnit la alte organizaţii similare.
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Da! Îmi aduc aminte cum îmi începeam, întotdeauna, cuvântul rostit la deschiderea
sesiunilor de comunicări: «Bine aţi venit la Suceava, fosta capitală a Moldovei şi cea mai
glorioasă dintre capitalele ei!
Suntem onoraţi de prezenţa dumneavoastră la sesiunea noastră de comunicări.
Considerăm că multe din realizările întreprinderii, în domeniul creşterii siguranţei în
funcţionare a instalaţiilor, a eficienţei energetice şi în asigurarea calităţii serviciilor, pe care le
prestăm pentru toţi consumatorii industriali, pentru agenţii economici şi pentru consumatorii
casnici, se datoresc colaborării fructuoase pe care o avem cu dumneavoastră, reprezentanţii
institutelor de învăţământ superior, ai institutelor de cercetări şi proiectări.
Doresc să menţionez că, în ceea ce priveşte modernizarea instalaţiilor de transport şi
distribuţie, discuţiile purtate în sesiunile noastre de comunicări s-au finalizat cu contracte de
colaborare, punerea în practică a cărora, a dus la rezultatele cu care ne mândrim.
Mulţumesc tuturor invitaţilor care sunt prezenţi astăzi aici şi, în mod special,
delegaţilor Centralei noastre industriale şi a Ministerului Energiei Electrice care ne-au
asigurat fondurile necesare pentru finanţarea contractelor de cercetare. Sperăm ca toate
întreprinderile de profilul nostru din ţară, să beneficieze de aportul tuturor celor angrenaţi în
această acţiune, mulţumesc şi delegaţilor acestor întreprinderi, prezenţi aici.
Vă asigur că ne vom strădui pe viitor ca să demonstrăm eficienţa acestor sesiuni de
comunicări de la Suceava».
Un rol deosebit, pe care eram obligat să-l scot în evidenţă în faţa tuturor
participanţilor, l-a avut comisia inginerilor şi tehnicienilor din întreprindere, condusă mulţi ani
la rând de către inginerul Romulus Sfichi, căruia îi mulţumeam în plen pentru munca
desfăşurată timp de cel puţin două – trei luni pentru pregătirea fiecărei sesiuni de comunicări
(acesta lua legătura cu fiecare dintre cei care cereau să prezinte lucrări, afla titlul definitiv al
lucrărilor, stabilea secţiunile în care se încadra fiecare lucrare în parte şi, după ce le discutam
împreună, dădea la tipărit broşurile cu programul lucrărilor).
Urma, apoi, desfăşurarea sesiunii de comunicări pe secţiuni, la care participanţii îşi
prezentau lucrările. Broşura pregătită din timp, cu lucrările înscrise în program, se difuza
tuturor participan-ţilor şi apoi fiecare participant avea posibilitatea să convingă unitatea pe
care o reprezenta să solicite lucrările in extenso.
8. Aţi dovedit o adevărată pasiune pentru reuniunile culturale: concerte, conferinţe,
prezentarea de cărţi, recitaluri de poezie, întâlniri cu actori de primă mărime ai scenelor
româneşti, în condiţii foarte vitrege când se punea mai mult accent doar pe învăţământul
politic. Ce riscuri aţi înfruntat ? Cum aţi reuşit să îmblânziţi „organele” ?
În ceea ce priveşte acţiunile cu caracter cultural, acestea au avut un rol foarte
important şi, în plus, au stârnit interesul salariaţilor noştri pentru alte subiecte de discuţie. Nu
am pierdut nicio ocazie, ca, atunci când la Suceava ajungeau oameni de litere, scriitori,
academicieni, să-i invităm şi la noi în întreprindere, pentru o întâlnire cu salariaţii.
Cele mai solicitate erau întâlnirile cu istoricii de seamă. Generaţia noastră învăţase în
licee istoria falsificată a României şi simţeam cu toţii nevoia cunoaşterii istoriei adevarate. De
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mare succes s-au bucurat întotdeauna la noi profesorii: Mihai Iacobescu de la Institutul de
Învăţământ Superior Suceava;Alexandru Zub, director onorific al Institutului de Istorie A.D.
Xenopol din Iaşi; academicianul Dimitrie Vatamaniuc, care lucra la editarea de către
Academia Română a operelor complete ale lui Mihai Eminescu şi care ne-a relatat multe din
“secretele” pe care le descifrase, cercetând manuscrisele genialului poet.
Deosebit de interesantă a fost întâlnirea cu scriitorul Eugen Simion, ulterior preşedinte
al Academiei Române, care ne-a vorbit despre cărţile pe care le-a scris.
Oamenii noştrii aveau nevoie şi de relaxare. Deosebit de apreciate au fost întâlnirile cu
actorii de la Teatrul Naţional din Bucureşti, dintre care îi amintim pe: Marin Moraru, Draga
Olteanu-Matei, Mişu Fotino, Maria Ploaie.
Nicu Alifantis ne-a cântat cu chitara lui cea mai frumoasă muzică folk pe care am
auzit-o vreodată. A încercat să-l egaleze Mihaela Popescu care era, într-un fel, copilul
IRESuceava. Mama ei a fost mulţi ani juristconsult al întreprinderii noastre.
Am avut reproşuri de la ,,organele de partid”: Cum de alocaţi atâta timp manifestărilor
culturale şi, nu găsiţi măcar o oră pe lună pentru învăţământul politic? Aveam un răspuns care
îi punea în dificultate pe cei care ne întrebau: Care sunt, întrebam eu, întreprinderile din judeţ
care stau cel mai bine la învăţământul politic? Se încropea un răspuns. Urma întrebarea mea:
Ştiţi ceva despre rezultatele lor în domeniul economic? Se încropea un alt răspuns. Încheiam
cu: Eu cred că pentru noi, este foarte important ca întreprinderile din judeţ, să se remarce prin
rezultatele economice obţinute de fiecare, în ramura lui de activitate. Noi primim felicitări
pentru aceste rezultate în comparaţie cu celelalte întreprinderi de reţele electrice din ţară şi
cred că acest lucru este cel mai important. E posibil ca alţii să primească felicitări pentru
învăţământul politic.
9. Pentru realizările memorabile în domeniul reţelelor electrice a fost nevoie de un
corp tehnico-ingineresc de elită. Cum aţi procedat ca să-l formaţi, ce metode aţi folosit
pentru selecţionarea, atragerea şi antrenarea acestora la munca de pionierat, la munca
excepţională pe care au trebuit s-o desfăşoare ?
Nutresc convingerea fermă că, nimic nu se poate realiza fără oameni foarte buni. De
aceea am acordat cea mai mare atenţie selectării, pregătirii şi perfecţionării pregătirii
personalului cu care am lucrat.
Selectarea inginerilor începea înainte de terminarea facultăţii, în care scop, făceam
investigaţii în cursul anilor de studii pentru depistarea celor mai buni studenţi, originari din
judeţele Botoşani şi Suceava, ambele bogate în minţi agere, apoi îi contactam şi tratam cu ei
posibila angajare la IRE Suceava.
Tinerii ingineri pe care îi angajam la întreprindere intrau într-un circuit de formare;
locul de muncă cele mai utilizat pentru formare era secţia PRAM (Protecţia prin relee,
automatizări şi măsurări). Acolo se însuşea adevărata meserie. După unirea PRAM cu SIT
(Secţia de înaltă tensiune), aici se învăţa şi partea de circuite primare din staţiile de
transformare. Inginerul Dorin Boşcoianu după trecerea pe la PRAM a ajuns şeful serviciului
tehnic-energetic, apoi şef de colectiv în atelierul de proiectare al întreprinderii. Ovidiu Lungu,
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cel care i-a luat locul la PRAM, a devenit şef al serviciului Tehnic şi apoi şeful serviciului
OPM (organizarea producţiei şi a muncii). Traian Chiriac a trecut de la PRAM la servicul
Dispecer, a ajuns şeful serviciului Dispecer şi apoi inginer şef al întreprinderii. Nicolae
Murariu a trecut de la PRAM la CIT (Centrul de înaltă tensiune Suceava) şi apoi a devenit
inspector de avarii. Dumitru Irina a trecut de pe funcţia de şef al SIT Suceava la colectivul de
proiectare linii şi staţii de transformare din cadrul atelierului de proiectare.
Anton Grămadă a trecut de la PRAM la dispecer în tură şi apoi a devenit şef al
serviciului dispecer. Amfilofie Catargiu a trecut de la CIT Suceava în funcţia de şef serviciu
exploatare din întreprindere şi apoi a devenit director al SC Electroconstrucţia SA Suceava.
Demostene Turculeţ a trecut de la PRAM, unde a fost timp de 12 ani, şef de secţie, în postul
de inginer şef al întreprinderii. Inginerul Dumitru Coca a trecut de la funcţia de şef al secţiei
PRAM la cea de şef al secţiilor reunite SIT şi PRAM, apoi a devenit inginer şef şi director al
IRE Suceava.
Alt loc de muncă, folosit pentru formarea personalului tehnic, a fost Centrul municipal
Suceava, centrul cu cea mai densă reţea de cabluri dintre oraşele regiunii, cu cea mai
complicată schemă. Fiind oraşul de reşedinţă al întreprinderii, era imperios necesar ca aici, să
avem tot timpul o rezervă de ingineri foarte bine pregătiţi, pentru promovare în funcţii.
Gheorghe Bejan a trecut de pe postul de şef al centrului municipal la cel de şef al centrului de
perfecţionare al personalului şi apoi, a devenit şeful Serviciului de Exploatare. Rodica Iroaie a
fost şef al centrului municipal, apoi a devenit şeful Serviciului Furnizare şi, în final, director
adjunct furnizare. Nicolae Verciuc a trecut de la centrul municipal Suceava şi responsabil de
furnizare, prin transfer, pe acelaşi post la secţia de distribuţie Ilfov şi apoi inginer şef la secţia
Ilfov fiind preluat de ENEL.
S-au format buni ingineri şi în alte centre de distribuţie şi furnizare din întreprindere.
Cel mai elocvent exemplu a fost inginerul Dinu Ursache care a fost transferat la Suceava ca
şef al serviciului dispecer şi a devenit apoi inginer şef al întreprinderii.
Am avut şi oameni bine pregătiţi, veniţi din alte întreprinderi din judeţ. Inginerii
Stelian Socoliuc şi Ion Ciornei au venit la noi în întreprindere, formaţi la exploatarea minieră
din Vatra Dorneişi s-au adaptat foarte bine, de la început la specificul activităţii noastre.
Primul a devenit inginer şef al întreprinderi, apoi şef de colectiv la atelierul de proiectare
reţele. Atunci când a început acţiunea de proiectare a microhidrocentralelor acesta a fost cel
care şi-a pus în valoare imediat cunoştinţele din facultate. Terminase la Bucureşti secţia
hidroenergetică a facultăţii de electrotehnică de la Institutul Politehnic. Inginerul Ion Ciornei a
devenit şef al serviciului producţie, a condus apoi exploatarea judeţeană Suceava, în domniul
distribuţiei energiei, a fost apoi inginer şef adjunct cu probleme de personal şi, în final, şef de
colectiv la atelierul de proiectare.
Am avut un mare atu şi l-am folosit pentru a nu fi refuzat, atunci când doream ca
inginerii noştri, să capete experienţă în construcţii-montaj. Mulţi dintre cei care începeau să
spună: ,,vezi Doamne, şantierul de construcţii-montaj este batalionul disciplinar”! să mă
întrebe cu ce au greşit, primeau răspunsul ,,Uite, eu am fost şef de şantier, am ajuns inginer
şef şi apoi director”!
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S-au format şi au căpătat încredere în ei, la loturile SCM de la Suceava, Botoşani şi
Câmpulung Moldovenesc: Constantin Mânecuţă, Constantin Chindea, Mihai Onofrei, Florel
Matei, Paul Luchian, Lucian Feodorov. În perioada când SCM a devenit Antrepriză de
Construcţii-Montaj, în conducerea acesteia au ajuns cei care au acumulat mai multă
experienţă, dintre care s-au remarcat Constantin Vasilică, Constantin Cozmaciuc şi Amfilofie
Catargiu.
10. Aţi făcut o pasiune din problema pierderilor de putere şi energie electrică în
reţele. Pezentaţi-ne motivaţia acestei pasiuni şi ce aţi reuşit să faceţi concret în domeniu.
Până la urmă, consumul propriu tehnologic (CPT), constituie o problemă de eficienţă
enrgetică în instalaţiile proprii ale producătorilor, transportatorilor, distribuitorilor şi
consumatorilor de energie electrică. Este o ipocrizie să ceri unui consumator de energie
electrică,să folosească eficient energia, iar tu care le livrezi această energie, să nu te ocupi de
utilizarea ei eficientă în propriile instalaţii. Este o ipocrizie să încerci să convingi
consumatorii casnici, să-şi procure receptoare electrice (aparate electrocasnice), cu eficienţă
energetică ridicată, chiar dacă sunt mai scumpe, iar tu în instalaţiile care-ţi aparţin să nu
reduci CPT până aproape de nivelul tehnic justificat.
În general se măsoară CPT global. Valorile rezultate din măsurare, includ atât pierderile
tehnice pe care le putem cuantifica, cât şi pierderile netehnice, aşa-zisele pierderi comerciale.
Să discutăm întâi despre pierderile tehnice în reţelele de transport şi distribuţie. Pentru cele de
transport s-au asigurat întotdeauna aparate de măsurare, de clasă înaltă de precizie pentru
cunoaşterea exactă atât a cantităţii de energie intrată în reţeaua de transport, de la producători,
cât şi cantitatea de energie intrată din reţeaua de transport în cea de distribuţie.
Fiind vorba de puţine asemenea puncte de măsurare şi de cunoaşterea exactă a caracteristicilor
tehnice ale instalaţiilor de transport (lungimi, secţiuni, tensiuni) CPT este pur tehnic şi se
poate determina cu precizie. Există un număr de mari consumatori care au în gestiune staţiile
de transformare, prin care sunt alimentaţi cu energie electrică, direct din reţeaua de transport.
Problema CPT ete dificil de urmărit în reţelele de distribuţie, în special, în cele de medie şi
joasă tensiune.
Primul program de urmărire a CPT, folosind biblioteca ELECTRA l-am aflat la IRE
Târgu Mureş. L-am preluat, l-am îmbunătăţit şi l-am aplicat.
Pentru o bună aplicare s-au luat următoarele măsuri absolut necesare:
- contorizarea axelor de medite tensiune, a posturilor de transformare şi a tuturor
consumatorilor, inclusiv a consumatorilor casnici.
- efectuarea periodică a măsurătorilor de sarcină pe plecările de joasă tensiune în
posturile de transformare şi a tensiunii la capetele reţelelor. Repetarea acestor măsurători după
echilibrarea consumului pe faze.
- ţinerea la zi a evidenţei tehnice a instalaţiilor.
Programul BALANŢA preluat de la IRE Tg. Mureş ne-a permis ca atât pentru reţelele
eriene de joasă tensiune (RAJ), cît şi pentru cele de medie tensiune (RAM), precum şi la 110
kV (FAST), să calculăm pierderile tehnice.
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Întotdeauna există o diferenţă între CPT global şi CPT tehnic. CPT global, din raza
unui post de transformare, reprezintă diferenţa dintre valoarea energiei măsurată prin contorul
din postul de transformare respectiv şi suma energiilor măsurate de contoarele montate la
consumatorii alimentaţi din acel post de transformare. Această difecrenţă este numită CPT
comercial sau CPT nejustificat.
CPT nejustificat poate proveni din unele greşeli de facturare. De asemenea, poate
proveni din neurmărirea consumatorilor rău platnici inclusiv din neacţionarea acestora în
instanţă judecătorească pentru recuperarea integrală a datoriilor pentru plata energiei. Dacă
ţinem cont de suma formată din CPT tehnic justificat şi CPT nefacturat corect şi cel neîncasat
integral restul reprezintă sustragere de energie.
Localizarea zonelor cu sustragere de energie electrică este dificilă fără a şti toate
componentele CPT justificat.
În timp, odată localizate zonele cu sustragere de energie, s-au luat măsuri cum ar fi:
montarea contoarelor martor pe stâlpii de branşament; scoaterea în afara locuinţelor a
contoarelor şi montarea lor la limita de proprietate; apelarea la organele de poliţie pentru
permiterea accesului la contoarele existente încă în locuinţe; publicarea în presa locală a celor
surprinşi cu sustrageri de energie; discuţii organizate în public cu toate categoriile de
consumatori.
Am spus toate lucrurile acestea pentru perioada când am lucrat în întreprindere.
În perioada cât am lucrat la CIRE, în calitate de director program CPT (1 ianuarie
1997 – 20 aprilie 1999), am fost împuternicit să reprezint Centrala în discuţiile cu ISPE care
aveau drept scop stabilirea cât mai corectă a CPT planificat, pentru CIRE pentru anii
respectivi. ISPE a avut marele avantaj al unei legături online cu Dispecerul Energetic Naţional
şi a cunoscut întotdeauna circulaţiile de puteri pe liniile de transport şi chiar pe unele linii de
110 kV care alimentau radial diferiţi mari consumatori sau diferite zone de reţea de
distribuţie. Ştia, de asemenea, de închiderea unora dintre marii consumatori industriali care
veneauunul după altul, în perioada de după revoluţia din 1989.
După negocieri urma stabilirea planului pe Centrală, iar mie mi-a revenit defalcarea
cifrei de plan CPT pe unităţile din subordine – secţii de distribuţie şi de furnizare a energiei
(SDFEE - cum se numeau fostele IRE după revoluţie).
Discuţiile cu reprezentanţii întreprinderilor erau cât se poate de dificile deoarece
reuşisem să stabilesc drept indicatori de performanţă încadrarea în cifra de plan la acest
indicator.
Excludeam marii consumtori alimentaţi direct din SEN şiunele linii de 110 kV şi
ajungeam, astfel, la un plan realist pentru fiecare SDFEE.
Planul de măsuri pentru reducerea CPT pe anii 1997, 1998 şi 1999, pentru CIRE şi
unităţile sale, l-am întocmit pentru toate compartimentele din structura Centralei şi anume:
pentru serviciile din subordinea directorului tehnic de exploatare, pentru cel cu probleme de
furnizare, pentru directorul economic şi pentru cel de investiţii. Ca să nu se supere l-am trecut
în final şi pe şeful compartimentului juridic.
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Am avut consfăturiri în toamna anului 1998 la Bucureşti, Slobozia, Craiova, Oradea şi
Piatra Neamţ cu toţi omologii mei din SDFEE pentru a prelucra toate măsurile din planul de
reducere a CPT, semnat de către directorii: Laurenţiu Sava, Ioan Lungu, Gheorghe Giuvelea
şi Anton Ţeculescu.
Preocuparea privitoare la reducerea CPT am avut-o până-n ultima zi înainte de
pensionare.
Teza de doctorat cu titlul „Incertitudini de măsurare în laboratorul virtual al mărimilor
din electroenergetică”, pe care am susţinut-o în luna iunie 2001, n-a fost altceva decât
încununarea unei preocupări şi a unei activităţi din întreaga perioadă de activitate.
11. După pensionare nu v-aţi mulţumit sau n-aţi acceptat comoditatea unei pensii,ci vă
consumaţi timpul şi eforturile pentru studierea, cercetarea şi aplicarea respectiv, rezolvarea
uneia dintre cele mai actuale probleme şi anume conservarea energiei. De unde vine acest
neastâmpăr ? Ce rezultate concrete aţi obţinut şi ce speraţi în continuare ?
După pensionare am continuat activitatea fără nici o întrerupere. În prima perioadă, mam preocupat de problema utilizării eficiente a energiei electrice în unele unităţi
consumatoare. Am fost consultantul conducerii acestor socităţii şi am contribuit la înlocuirea
transformatoarelor care le alimentau cu energie electrică cu transformatoare de putere mai
mici, corespunzătoare noului consum de energie.
Calitatea de consultant tehnic, are avantajul că, dacă ai un renume, îl poţi folosi, dar
tot atât de bine, îl poţi pierde, dacă greşeşti. Au fost şi alte teme pe care le-am abordat.
Am promovat apoi echipamente moderne în realizarea posturilor de transformare sau, mai
concret, am promovat posturile în anvelopă de beton sau de metal.Suprafaţa ocupată de
posturile de transformare a scăzut de la cca. 20 m2 la cca. 6m2.
În municipiul Bucureşti s-au montat primele posturi compacte, în septembrie 1999. A
urmat apoi Constanţa, Tulcea, Craiova, Târgu Jiu, Timişoara, Arad, Deva, Braşov, Sfântu
Gheorghe şi Cluj-Napoca.
Am preluat în 2001, din Canada, o instrucţiune pentru organizarea operatorului
comercial al pieţei de energie (OPCOM), pe care am pus-o la dispoziţia conducerii acestui
organism (directorul Vlad Ionescu şi inginera Luminiţa Lupului). Am adus, tot de acolo,
instrucţiunea pentru sistemul SCADA numită “RUDGEDCOM” în 2005 pe care am pus-o la
dispoziţia inginerului Andrei Catargiu, care a preluat această sarcină la E-ON Moldova.
Nu întotdeauna am avut succes în activitatea de consultanţă.
În ultimul timp m-am ocupat de conservarea energiei regenerabile. După ce s-au pus
în funcţiune câmpurile de centrale eoliene, în special cele din Dobrogea şi sudul Moldovei, sa ajuns la situaţia ca atunci când sunt condiţii favorabile de vânt, puterea debitată de sursele
regenarabile să depăşească 3000 MW. Consumul de energie electrică în ţara noastră, după o
cădere accentuată, imediat după revoluţie, s-a menţinut relativ constant. Curba de sarcină
zilnică arată, că în timpul nopţii, puterea medie absorbită coboară la 4500 – 5000 MW.
În această situaţie s-a ajuns ca, uneori, pur şi simplu, să se deverseze peste baraj, apa
la Hidrocentrala de la Porţile de Fier! Grupurile nucleare de la Cernavodă nu pot fi oprite, se
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mai adună şi de acolo 1400 MW şi, astfel, rămân să fie oprite termocentralele mari de pe
Valea Jiului şi Valea Mureşului, care utilizează drept combustibil, cărbunele. Apar mari
probleme sociale cu minerii din această parte a ţării.
Rezultă clar, că este nevoie de conservarea energiei electrice produsă din surse
regenerabile, şi, în special, din centralele eoliene.
Există mai multe metode de conservare a energiei. Cele mai la îndemână, la noi în
ţară, sunt centralele hidroelectrice cu acumulare prin pompaj (CHEAP). În Europa, cele mai
bune condiţii pentru construirea lor există în zona alpină. În Austria puterea instalată în
CHEAP depăşeşte 4000 MW. Cu toate că noi avem în Munţii Carpaţi o zonă foarte favorabilă
pentru asemenea amenajări, suntem singura ţară din Uniunea Europeană care nu a construit
nicio CHEAP.
De la Institutul de Studii şi Proiectări Hidroenergetice (ISPH), am aflat unde sunt
amplasamentele pe care acest institut le-a studiat, le consideră eficiente pentru construcţia de
CHEAP şi am purces la treabă. Am găsit un investitor român, dispus să finanţeze un asemenea
obiectiv şi m-am dedicat acestei lucrări. Aproape patru ani de zile, am muncit din greu, pentru a
reuşi săvăd acest vis realizat. Trebuie să spun, cu regret, că după o asemenea îndelungată
perioadă, investitorul a renunţat să mai finanţeze lucrarea. Era vorba de o CHEAP de 300 MW
amplasată în zona Izvorul Muntelui, lângă lacul de acumulare al hidrocentralei de la Bicaz. Am
avut alături proiectanţii de la ISPH, colectivul energosisteme de la ISPE şi principalul beneficiar
al unui asemenea obiectiv, Dispecerul Energetic Naţional (DEN) care răspunde de menţinerea
frecvenţei de 50 Hz în SEN.
Atât de mare este birocraţia în ţara noastră, atât de lung este circuitul de avizare, de
finalizare a avizelor, acordurilor şi aprobărilor, atât de des se modifică legislaţia în domeniul
investiţiilor, încât, practic, s-au oprit demersurile pentru realizarea CHEAP.
Am înţeles că se lucrează în prezent la elaborarea de către parlamentul României a unei legia
investiţiilor strategice. Sper, ca măcar o CHEAP, să intre pe lista acestor investiţii.
12. Telecomanda (telemecanizarea) staţiilor de transformare şi a reţelelor urbane, în
special, a constituit o preocupare permanentă şi susţinută pentru care aţi dovedit o reală
competenţă şi o pasiune demnă de invidiat. Cum aţi reuşit să aduceţi IRE Suceava în poziţia
de întreprindere pilot din cadrul MEE. Cu ce eforturi ?
Am iniţiat şi creat condiţii pentru pentru trecerea la acţiunea de modernizare a
instalaţiilor.
Am început, încă din anii 1969-1970, ţinerea de conferinţe tehnice:
- fiecare inginer trebuia să-şi aleagă o temă, în care se simţea cel mai bine pregătit, să
prezinte o conferinţă în faţa colegilor de muncă;
-concomitent, a început elaborarea unui Buletin Informativ, în care erau publicate toate
conferinţele tehnice susţinute în întreprindere şi, de asemenea, noutăţile ce apăreau în
revistele de specialitate (Energetica; Producerea, Transportul şi Distribuţia Energiei Electrice
şi Termice etc), editate de minister;
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- difuzarea Buletinului informativ către celelalte IRE din ţară şi le solicitam să
procedeze la fel ca noi;
- am construit o relaţie foarte bună cu Institutul de Studii şi Proiectari Energetice
(ISPE) şi cu Institutul de Cercetări şi Modernizări Energetice (ICEMENERG). Eram
conştienţi că în anii 1971 - 1972 nu se poate vorbi de modernizarea reţelelor de distribuţie a
energiei electrice fără aportul informaticii, care reprezenta în acel moment ultima noutate în
domeniu.
- în acelaşi timp, am început demersurile pentru atragerea, alături de noi, a facultăţilor
de electrotehnică, energetică, pe cele de automatizări şi calculatoare, electronică şi
telecomunicaţii, în special, de la Bucureşti şi Iaşi, precum şi a Iinstitutelor din afara MEE:
Institutul central de informatică (ICI), Institutul de proiectări pentru telecomunicaţii (IPTc),
Institutul de cercetări şi proiectări electrotehnice (ICPE), cărora le-am propus să colaboreze cu
noi în acţiunea de modernizare a instalaţiilor.
Am trăit o mare bucurie când, în sfârşit, în anul 1974, am avut prima sesiune de
comunicări ştiinţifice a IRE Suceava, urmată cu regularitate, de alte asemenea manifestări.
În timpul desfăşurării lucrărilor se făceau schimburi de păreri, se iniţiau contracte de
colaborare etc. Toţi participanţii au afirmat că la Suceava, au avut ocazia să vadă cum de la o
sesiune de comunicări la alta, se pun în practică noutăţile discutate.
Mai greu ne-a fost să formăm oameni pentru echipele multidisciplinare. A fost nevoie să
formăm o asemenea echipă. Era necesar un transfer de cunoştinţe între oameni pe care nu toţi îl
acceptau sau îl puteau aplica în practică. Scopul era clar, teleconducerea instalaţiilor. În echipă era
obligatoriu să intre pramişti foarte buni, specialişti în telecomunicaţii, informaticieni atât pe partea
de hard, câ şi pe partea de soft. Rodajul acestei echipe a durat câţiva ani şi s-a soldat cu cea mai
importantă realizare a IRE Suceava, în domeniul modernizării instalaţiilor, folosind calculatoare
de proces.
La 6 septembrie 1980, s-a pus în funcţie instalaţia de teleconducere din staţia de
220/110 kV Suceava, prima staţie de transformare telecomandată din SEN.
În paralel, am dezvoltat şi informatica de gestiune. Începând cu anul 1973 în întreprindere au
apărut primele aplicaţii informatice pentru evidenţa mijloacelor fixe (mifix), a stocurilor de
materiale (gestoc) şi pentru facturarea energiei consumate. Primii informaticieni aduşi în
întreprindere au fost Tecuceanu Radu şi Boşnea Virgil care s-au profilat pe informatica de
proces şi Prisacă Dolores şi Emilia Dorohoianu care s-au profilat pe informatica de gestiune.
13. Aţi format ingineri cu pregătire practică necesară în principalele domenii ale
energeticii: proiectare, construcţii-montaj, microhidrocentrale, exploatare, dar şi în cel al
teleconducerii (informatizării) reţelelor. Dintre cei selectaţi, atraşi şi formaţi la IRE Suceava,
o parte au continuat să lucreze aici, alţii au plecat în învăţământul superior sau în alte
organizaţii de profil. Ne puteţi oferi câteva exemple ?
Am explicat traseul de formare al cadrelor tehnice, pentru a ajunge la performanţe
maxime. Întrebat de multe ori de ce schimb, din când în când, locul de muncă al unor oameni
care aveau rezultate bune şi puteau să rămână unde lucrau, aveam un singur răspuns: ,,Ţin
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foarte mult ca pe fiecare post din structura întreprinderii şi, în special, pe posturile de şefi de
servicii sau pe posturile de conducere, să avem cei mai buni oameni, comparativ cu omologii
lor din celelalte, întreprinderi de reţele din ţară”.
Majoritatea celor care au dat rezultate bune după parcurgerea circuitelor de formare,
despre care am vorbit, au rămas în întreprindere unde am avut o mare stabilitate de personal.
O parte au plecat din întreprindere, oameni de mare valoare, gata formaţi, când s-a pus
problema ca, pe plan local, să ajutăm alte unităţi din domeniu.
Exemplific pe inginerii Corneliu Orezeanu şi Ovidiu Dumitrescu, promovaţi în posturi
de conducere la nou înfiinţata întreprindere ,, Centrala electrică de termoficare (CET)
Suceava”.
Prin transfer la alte IRE din ţară au plecat inginerii: Emil Enache şi Octavian Repta la
IRE Iaşi, Bauer Gheorghe la IRE Sibiu şi Emil Toma la IRE Constanţa.
La Centrala Industrială au plecat inginerii Ilie Bucur şi Vasile Pavel; cu profundă
modestie, menţionez, că chiar şi ing. Emil Barbu, fostul nostru director, între septembrie 1963
şi 1 iunie 1969, a ajuns un foarte bun director general al CIRE şi pentru puţin timp adjunct al
Ministrului energiei electrice şi datorită experienţei pe care a câştigat-o la Suceava. Am avut
şi o economistă, Emilia Vâlcu, care s-a transferat la Centrala de Producere a Energiei
Electrice şi Termice (CIPEET) Bucureşti, unde a devenit contabil şef adjunct.
În învăţământul superior au plecat de la noi inginerii:Narciza Nechitoi, Alexandru
Miron, Eugen Coca şi Gh. Ştefan Pentiuc, actualul decan al Facultăţii de inginerie electrică şi
ştiinţa calculatoarelor de la Facultatea de inginerie a Universităţii „Ştefan cel Mare” din
Suceava.
Avem oameni de valoare care “ne reprezintă” peste hotare: ing. Virgil Nicoară, fostul
şef al Atelierului de teleconducere, stabilit de mulţi ani în Canada şi ing. Radu Manole, plecat
iniţial în Noua Zeelandă, stabilit apoi în Irlanda.
14. Aţi fost vicepreşedinte al RENEL, cu rang de demnitar, cu responsabilităţi
speciale, dar vechea pasiune, a pierderilor în reţele, nu v-a părăsit. Ce acţiuni şi ce rezultate
aţi obţinut, respectiv realizat în acest sens atât ca organ de coordonare, cât şi ca organ de
directivare ori de normare ?
În calitate de vicepreşedinte al RENEL, am avut în subordine Direcţia Managementul
Resurselor Umane. Criteriile de performanţă pentru conducerile Centralelor industriale,
Institutelor de studii, cercetare şi proiectare (ISPE, ICEMENERG), le-am stabilit împreună cu
reprezentanţii acestora. Am avut grijă ca pentru CPT să folosesc experienţa acumulată la IRE
Suceava, care, apoi, s-a regăsit şi la CIRE.
15. Aţi fost unul dintre zecile de mii de lucrători din cadrul Sistemului Energetic
Naţional (SEN), martor şi participant, activ şi efectiv, la edificarea şi definitivarea acestuia.
Ştiţi cu exactitate ce eforturi umane şi financiare s-au cheltuit pentru realizarea lui. SEN s-a
realizat aproape în exclusivitate de către inginerii, tehnicienii şi muncitorii români, a fost
exploatat de români. Acum lucrurile s-au schimbat radical. O parte din SEN a fost
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privatizată, este exploatată de către aceeaşi ingineri, tehnicieni şi muncitori români, însă
profitul realizat se transferă în ţările din care provin companiile cumpărătoare.Ce credeţi
despre înstrăinarea SEN (fie ea şi parţială)?
Cred că privatizarea reţelelor electrice de distribuţie a energiei electrice a constituit o
foarte mare greşeală. Nu spun nici un secret, dar, consider că este de datoria mea să precizez
că, reţelele de joasă tensiune, racoardele şi posturile de transformare din satele României au
fost finanţate din banii colectaţi de la locuitorii satelor. Lucrările de electrificare a acestor sate
s-au făcut în limita sumelor colectate de la locuitorii acestora.
Conform Hotărârii Consiliului de Miniştri (HCM) nr. 299/1958, fiecare gospodărie
ţărănească trebuia să contribuie, anticipat, la electrificarea satului, cu o sumă de bani, stabilită
de sfatul popular al comunei pe baza devizelor lucrărilor. Aşadar, aceste instalaţii constituiau,
de fapt, proprietate comună a obştii satului. Doar 20% din valoarea lucrărilor de electrificări
rurale au fost suportate de către stat. Numai în satele în care existau unităţi ale statului,
dependente de diferite ministere: staţii şi cantoane de cale ferată, ocoale silvice etc., sarcina
ţăranilor era ceva mai uşurată.
Prin privatizare s-au vândut reţelele, ca şi cum ar fi fost realizate integral din fondurile
statului! Mi se pare că s-a comis o nedreptate!
Culmea a fost că în perioada crizei energetice din anii 1984-1989, când se dispuneau
întreruperi la consumatori, primele reţele întrerupte erau cele din mediul rural, lăsându-i
nealimentaţi cu energie electrică tocmai pe consumatorii care au suportat costurile acestora.
Cred cu toată convingerea că nici una din utilităţile de care beneficiem şi anume:
alimentarea cu apă, cu gaz şi cu energie electrică, n-ar fi trebuit să fie privatizate. Este
obligaţia oricărui stat de a asigura utilităţile pentru cetăţenii săi.
O altă culme, de data aceasta actuală, constă în faptul că durata de întrerupere a
consumatorilor din mediul rural este de trei ori mai mare decât a celor din oraşe iar cea mai
mare aberaţie, constă în faptul că durează peste cinci luni timpul de realizare şi de punere în
funcţiune a unei noi instalaţii dintr-un sat.
16. Vorbiţi-ne despre realizarea sau realizările care v-au procurat cea mai mare
satisfacţie în activitatea pe care aţi desfăşurat-o ?
Nu am făcut niciodată o clasificare a lor, dar pot să enumăr câteva dintre ele: punerea
în funcţiune a reţelelor din ultimele sate electrificate din judeţele Suceava şi Botoşani;
închiderea buclelor de 110 kV a zonei Suceava prin linia de 110 kV Bicaz-Gura Barnarului şi
apoi a celei de 220 kV a zonei, prin punerea în funcţiune a liniei 220 kV Iaşi-Suceava şi
trecerea la 220 kV în staţia de sistem 220/110 kV Suceava;punerea în funcţiune a liniei de 400
kV Roman-Suceava; câştigarea de către electricienii noştri a trofeului energeticianului;darea
în folosinţă a fiecărui sediu de centru ori de secţie pentru imbunătăţirea condiţiilor de muncă
ale angajaţilor, dar şi pentru relaţiile cu publicul în condiţii civilizate.
M-aţi întrebat de satisfacţii şi uitaţi-vă că nu mă mai pot opri. Închei afirmând cu tărie
şi cu convingere că, toate aceste satisfacţii se datoresc oamenilor cu care am lucrat, lor le
dedic aceste frumoase şi reconfortante amintiri.
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17. Care a fost deziluzia cea mai puternică pe care aţi trăit-o de-a lungul timpului, în
ce a constat aceasta ?
Am avut şi deziluzii dar cred că nu este cazul să le descriu. M-aş întrista şi, cred, că vaş întrista şi pe dumneavoastră.
18. Toamna vieţii revine la a spune că la 20.04.2017 sunteţi mai bătrân decât aţi fost
vreodată, totuşi, sunteţi mai tânăr decât veţi fi din această zi înainte. Bucuraţi-vă de ziua în
care împliniţi 80 de ani! Este o vârstă la care nici nu îndrăzneam să visăm în tinereţe, dar nu
scăpaţi din vedere sănătatea care este mai importantă decât orice altă avere. Cum simţiţi
povara fizică a celor 80 de ani?
Nu ştiu dacă mă credeţi, dar nu simt apăsarea anilor, pe care îi voi împlini după câteva
săptămâni. Am avut perioade în viaţă când mă simţeam mai bătrân decât acum. Pare un
paradox ce vă spun, dar aşa simt eu. Ştiu doar atât, că, într-adevăr, trebuie să am mai multă
grijă de sănătate.
19. Ce v-aţi dorit să faceţi în viaţa activă şi n-aţi reuşit ?
Aş fi vrut să pot preda din cunoştinţele mele unor studenţi. Nu neapărat ca profesor
universitar. Am o legitimaţie de profesor asociat la Politehnica din Bucureşti. Profesorul
Aureliu Leca, m-a solicitat să ţin câteva lecţii la catedra UNESCO, pe care o conducea, în
domeniul managementului energiei. Am avut o revelaţie atunci. Aveam în faţă un auditoriu
foarte dornic să audă de la un om care lucrase efectiv în domeniu, să afle lucruri trăite şi spuse
din convingere.
20. Ce lucruri n-aţi vrut să le faceţi, le-aţi făcut şi acum le regretaţi ?
Nu am făcut niciodată lucruri pe care nu am vrut să le fac.
21. Recent aţi fost distins cu titlul de „Cetăţean de onoare” al municipiului Suceava, o
recunoaştere a meritelor personale în electrificarea urbană şi rurală a tuturor localităţilor
din fosta regiune Suceava, respectiv, actualele judeţe Botoşani şi Suceava.Vă felicit pentru
marea onoare ce vi s-a făcut, faptul m-a bucurat mult şi vă rog să enumeraţi câteva obiective
energetice realizate în municipiul Suceava.
A fost o mare satisfacţie şi onoare, pentru mine, să primesc titlul de „cetăţean de
onoare” al municipiului. În Suceava mi-am desfăşurat activitatea, la IRE, din 1962 până în
1991. Din 1969 am fost directorul acestei întreprinderi. Pentru municipiul Suceava, în mod
special, am realizat o schemă de alimentare cu energie electrică dintre cele mai moderne care
asigură şi acum o durată minimă de remediere a deranjamentelor, incidentelor şi avariilor.
Puţini ştiu că execuţiamagistralei de termoficare a municipiului şi alimentarea primelor puncte
termice a fost realizată în perioada anilor 1965 – 1968, din fondurile noastre de investiţii. Am
avut în subordine şi primul dispecerat al termoficării din oraş pe care l-am predat apoi cu tot
cu instalaţiile Întreprinderii de Gospodărie a Oraşului. Cea mai mare realizare pentru
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municipiu, extraprofesională, rămâne aportul nostru pentru înfiinţarea facultătţii de profil
electric în anul 1985, actuala facultate de inginerie electrică şi ştiinţa calculatoarelor.
Invitat, de fostul rector, de atunci, al Institutului de învăţământ superior Suceava, dr.
ing. Emanoil Diaconescu, să fiu membru al Senatului institutului, am propus de la prima
şedinţă la care am participat, înfiinţarea acestei facultăţi. Am găsit sprijinul organelor locale şi
al ministerului învăţământului. Am pregătit un dosar credibil pentru justificarea necesarului
de ingineri de profil electric pentru judeţul Suceava şi judeţele vecine. După ce s-a aprobat
înfiinţarea facultăţii am reuşit să obţinem apoi fonduri pentru realizarea celor două pavilioane
în care să-şi desfăşoare activitatea facultatea, cu amfiteatrele, dar şi cu laboratoarele dotate,
tot de noi. Am asigurat cele mai bune cadre pentru corpul profesoral. Actualul decan al
facultăţii, dr. ing. Gh. Ştefan Pentiuc, a fost salariat al IRE Suceava, iar dintre profesori îi
remarc pe Alexandru Miron şi pe Eugen Coca, formaţi la şcoala PRAM şi SIT din IRE
Suceava.
Gândiţi-vă, vă rog, ce bucurie am când văd cum întinereşte municipiul Suceava când
se termină vacanţa de vară şi reapar studenţii. Dintr-o dată se simte un aer proaspăt, feţele
oamenilor arată mai bine şi sunt parcă mai optimişti.
22. Cum aţi reuşit să rezolvaţi problemele spinoase ale salarizării angajaţilor în
condiţiile când posibilităţile de acţiune ale directorului erau foarte limitate ?
Cred că una din cele mai mari racile ale socialismului a fost egalitarismul. Îmi aduc
aminte de discuţiile pe care le aveam cu unii dintre cei mai buni şefi de formaţii, maiştri şi, în
special, ingineri, care-mi puneau întrebarea: Cum puteţi să mă diferenţiaţi la salariu faţă de un
coleg de-al meu, căruia eu îi explic cum să facă el lucrarea şi, de multe ori, prefer să i-o fac
eu, pentru a câştiga timp, iar el câştigă exact cât şi mine? Avea dreptate.
Oamenii se nasc diferiţi şi mor diferiţi. Sunt de principiul că trebuie în toate domeniile, să-i
plătim bine pe cei capabili, ca să putem trăi bine toţi. Acest lucru îl susţin şi acum, când se
pregăteşte, în sfârşit, o lege unică a salarizării. Cred că ar fi foarte bine să se stabilească prin
lege impozitul progresiv asupra câştigului.
Trecerea de la o categorie la alta sau de la o gradaţie la alta, nu trebuie să aibă drept criteriu,
de bază, vechimea în muncă. Stabilirea unor indicatori de performanţă adecvaţi, apoi
atingerea lor prin muncă, dar şi prin pregătire continuă, trebuie să fie hotărâtoare în
promovarea oamenilor indiferent de funcţie.
Trebuie avut, de asemenea, în vedere, legătura dintre creşterea veniturilor şi creşterea
productivităţii muncii. Un manager care nu face diferenţiere între salariaţii din subordine
greşeşte. În scurt timp, cei capabili „vor trage pe dreapta”, iar întreprinderea mică sau mare,
va rămânea fără oameni capabili şi rezultatul va veni de la sine.
M-aţi întrebat ce soluţii am găsit eu. Ei bine, promovam câte un om capabil pe o
funcţie de şef de birou sau de, serviciu de exemplu, apoi, argumentând că salariul este un
drept câştigat, îl treceam pe celebrul post de “inginer principal”, de preferinţă, inginer
principal I şi îl promovam pe un altul, tot capabil, în locul lui. Luptam mai mult pentru posturi
de inginer principal, decât pentru posturi de şef de serviciu, pentru că acestea nu erau
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considerate funcţii de conducere. Era, însă, foarte greu să-i conving, pe cei care trebuiau
schimbaţi, ca să accepte măsura şi să n-o considere o sancţiune. În plus, în regimul comunist
se punea un mare accent pe dosar, mai ales la cei cu studii superioare.
Încă un lucru care a rămas, din păcate, mulţi ani în mentalitatea oamenilor, a fost
distrugerea spiritului antreprenorial. Sunt convins că, mulţi dintre cei care ar fi putut să-şi facă
o firmă, să-şi mai ia alături câţiva oameni capabili şi să câştige nelimitat, s-au împiedicat de
interdicţia prostească a vechiului regim. Nu se putea accepta ca nişte concetăţeni ai noştri să
se îmbogăţească. De ce credeţi că şi acum, încă mulţi dintre absolvenţii Politehnicii sau ale
Academiei de Ştiinţe Economice (ASE), doresc să se încadreze, neapărat la stat? Răspunsul
este: Nu avem în ţară absolvenţi de învăţământ superior ai căror bunici sau părinţi, să fi fost
oameni de afaceri de succes, iar ei să dorească să le continue activitatea.
Închei răspunsul cu o concluzie: Fără schimbarea mentalităţii în domeniul personalului şi
trecerea la adevărata motivaţie a oamenilor, există riscul, să plece în afară, foarte mulţi
oameni tineri, bine pregătiţi, ori, să rămânem toţi aici şi să fim o ţară bogată cu oameni săraci.
23. Cu prilejul diverselor reuniuni la care am participat împreună, în intervenţiile
avute n-aţi vorbit niciodată despre meritele proprii, despre contribuţia personală pe care aţi
avut-o la tot ce s-a înfăptuit la IRE Suceava.Pe câte din aceste fapte le-ţi simţit cu inima
încălzită de bucurie, ce satisfacţii directe şi ce credeţi despre recunoştinţa sau ingratitudinea
oamenilor, în general, a colaboratorilor pe care i-aţi avut, în special ?
Cred că ştiţi că din totalul anilor mei de activitate peste 21 de ani am fost director al IRE
Suceava, apoi la Bucureşti o perioadă scurtă de timp director general al Intreprinderii de
Distribuţie a Energiei Bucureşti, de asemenea o perioadă scurtă directorul Direcţiei de
dezvoltare şi strategie din Regia Naţională de Electricitate (RENEL) şi, în sfârşit,
vicepreşedinte al RENEL. Tot atât de bine ştiţi că atunci când ai o funcţie de conducere ai
datoria să-ţi îndeplineşti atributele conducerii.
Amintesc dintre ele prevederea (să fii vizionar cum spun mulţi), organizarea (stabilirea
obiectivelor şi apoi a resurselor materiale şi umane pentru atingerea lor) şi controlul (să
realizezi echilibrul între exigenţă şi bunăvoinţa cu care tratezi oamenii din subordine).
Un bun conducător trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: să aibă o putere de muncă
ieşită din comun, să aibă capacitatea de a emite idei care să-i aparţină lui, să aibă curajul de a
lua decizii, de a-şi asuma riscuri şi, în sfârşit, să aibă un mod de a lucra cu oamenii, astfel
încât, să-l urmeze oricând, în orice condiţii.
Toate acestea consumă practic tot timpul celor care au funcţii de conducere.
Dacă mă credeţi am putut să rezolv o problemă punctuală, ca lumea, doar atunci când
am fost scos din producţie pentru o durată mai mare de timp.
Din toamna anului 1973 şi până la finele anului 1974 am urmat cursurile institutului
pentru pregătirea şi perfecţionarea cadrelor de conducere.
Am să vă dau un exemplu de implicare directă în rezolvarea unei probleme pe care am
conceput-o, când am făcut cursurile pentru cadrele de conducere de un an şi jumătate, cu
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scoatere din producţie. Timp de două semestre am participat la un curs de informatică, am
luat-o de la zero, pentru că nu făcusem anterior nici o oră de informatică.
În lucrarea de absolvire a acestui Institut am tratat despre planificarea, programarea şi
lansarea lucrărilor de revizii şi reparaţii pentru instalaţiile din transportul şi distribuţia energiei
electrice [linii electrice aeriene (LEA) şi linii electrice subterane (LES) de diferite tensiuni,
posturi şi staţii de transformare].
Termenul consacrat pentru toate aceste lucrări era producţie. Programul pe carel-am
gândit şi l-am proiectat s-a numit: (PPLUP). Pe scurt, foloseam din experienţa anilor
precedenţi: ce materiale se foloseau, de exemplu pentru un post de transformare (PT). rezulta
un consum specific de materiale pentru revizia unui PT. Ştiam periodicitatea normată pentru
acest gen de lucrări. Concret, o dată la trei ani, fiecare post intra în revizie. Rezulta de aici ce
cantitate de materiale trebuia aprovizionată pentru anul următor, pentru revizia acestei
categorii de lucrări. Se înţelege că la celelalte categorii de instalaţii, aveam tot din experienţa
anilor anteriori consumul specific de materiale. Periodicitatea lucrărilor de revizie diferea de
la o categorie de lucrări la alta. Aveam în vedere acest lucru la stabilirea algoritmului pentru
programul informatic conceput. După aceeaşi logică calculam numărul specific de om.ore
necesar pentru executarea lucrărilor.
Aveam o restricţie, care se numea, bugetul de cheltuieli. Adunând valorile materialelor
necesare de aprovizionat, aflam necesarul de fonduri care trebuiau asigurate prin buget.
Întotdeauna existau diferenţe şi dacă PPLUP s-ar fi extins în toate întreprinderile similare din
ţară se putea face o împărţire echitabilă a bugetului de chelltuieli al Centralei pe
întreprinderile de reţele.
Am difuzat acest program informatic la toate IRE din ţară. Au existat discuţii
numeroase pro şi contra, dar până la urmă, CIRE a admis că are unfundament clar pentru
distribuţia fondurilor. Şi, în consecinţă:
• s-a putut întocmi un plan de aprovizionare pentru anul următor;
• s-a stabilit un mod echitabil de distribuire a bugetului pe fiecare IRE, iar la rândul lor IRE să
le distribuie pe aceleaşi principii pe Centrele de reţele.
În plus,s-a putut face şi ordine în ceea ce priveşte numărul de om.ore necesar, pentru
realizarea lucrărilor de revizie şi reparaţii. Tot din experienţa ultimilor ani ştiam ce lucrări se
făceau concret în instalaţii. Am propus ca numărul de oameni din formaţii, care era normat,
petru multe lucrări care se făceau pe când se foloseau materiale depăşite tehnic, să poată fi
redus, pe măsură ce apăreau noi tehnologii.
O revizie dintr-un post de transformare trebuia precedată de o vizită în acel post şi,
apoi, când venea rândul execuţiei lucrării, echipa mare putea fi împărţită în două echipe mai
mici, corespunzător numărului de om.ore necesar, efectiv. Astfel, s-a putut, prin
programulelaborat,să se execute mai multe lucrări şi, de asemenea, să se facă o distribuţie mai
bună a personalului care le executa.
Referitor la ultima parte a întrebării dumneavoastră m-am convins de-a lungul anilor
că nerecunoştinţa este prima dovadă a lipsei de caracter.
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24. Nicolae Iorga afirma că „un conducător al unei colectivităţi nu poate să satisfacă
toate necesităţile celor conduşi, nu numai ca efect al voinţei conducătorului, dar şi al
restricţiilor legale”. Pe de altă parte înţelepciunea populară sintetizează acest aspect al
societăţii umane prin sentinţa:”pe cine nu-l laşi să moară, nu te lasă să trăieşti”!
Aţi avut asemenea situaţii cu nemulţumiţi închipuiţi ?
Am avut şi neîmpliniri în timpul activităţii mele în funcţii de conducere. Nu puteam
repartizaapartamente tuturor celor ce aveau efectiv nevoie de locuinţă. Sigur că rămâneau un
număr de oameni nemulţumiţi. Unii înţelegeau situaţia, alţii nu puteau înţelege şi interpretau
fiecare deciziile pe care le luam, în felul lor. Important este că am reuşit să realizăm cele mai
multe locuinţe din fondurile proprii ale întreprinderii atât în municipiul Suceava, cât şi în
Rădăuţi sau Vatra Dornei.
Au existat şi nemulţumiţi de profesie. Sigur că m-a deranjat această situaţiie, dar, pe
de altă parte, eram convins că nu se poate să-i mulţumeşti pe toţi. Unii nemulţumiţi de
profesie s-au transformat în revoluţionari de profesie. Aceştia din urmă se încadrează perfect
într-o maxima lui Heinrich Heine, din care citez: “Aş vrea să am câţiva copaci frumoşi în faţa
uşii şi dacă bunul Dumnezeu vrea să mă fericească pe deplin, atunci îmi va acorda bucuria de
a vedea şase sau şapte din duşmanii mei spânzuraţi de aceşti copaci. După moartea lor, cu o
inimă plină de compasiune, le voi ierta tot răul pe care mi l-au făcut în timpul vieţii. Da,
trebuie să-i iertăm pe duşmanii noştri, dar nu înainte de a-i vedea spânzuraţi. Nu sunt
răzbunător. Aş vrea să-mi iubesc duşmanii. Dar nu-i pot iubi înainte de a mă fi răzbunat. Abia
atunci inima mea se deschide pentru ei. Atâta vreme cât nu te răzbuni, amărăciunea persistă în
inimă.”
25. De-a lunngul vieţii active aţi avut multe satisfacţii care au răsplătit eforturile
depuse şi rezultatele obţinute. Numiţi una pe care o consideraţi dumeavoastră ca fiind cea
mai importantă!
Este adevărat că am avut bucuria pe care o trăieşte orice om când simte că i se
recunoaşte sau i răsplăteşete munca. Am fost decorat cu ordine şi medalii, am fost premiat,
am reprezentat ţara în mai multe deplasări din străinătate.
Cea mai importantă, mai scumpă inimii mele şi cea mai emoţionantă satisfacţie, însă,
am trăit-o în mai 2010, la Bacău, atunci când, împreună cu foştii conducători ai noştri mai în
vârstă – Gheorghe Stoica şi Dumitru Popescu – amprimit „Diploma de Excelenţă” pentru
întreaga activitate desfăşurată în cadrul Sistemului Energetic Naţional.
Au fost prezenţi atunci, la Bacău, marea majoritate a conducătorilor IRE din Moldova,
ai Întreprinderilor de Construcţii şi Montaje Energetice, adică a celor care au proiectat,
construit şi exploatat reţelele din această parte a SEN.
Trebuie să vă spun că atunci, mi-a trecut fulgerător prin minte, întreaga perioadă a
devenirii pe care am parcurs-o, alături de ceilalţi doi laureaţi, precum şi de mulţi din cei
prezenţi.
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Ţin să vă spun şi dv. ştiţi că Gh. Stoica a absolvit facultatea de energetică la Moscova,
Dumitru Popescu facultatea de Electrotehnică la Institutul Politehnic Timişoara, iar eu m-am
simţit foarte mândru ca reprezentant al Facultăţii de Electrotehnică de la Iaşi.

În prezidiu, de la stânga la dreapt: Gh. Şchiopu, Dumitru Popescu, Gh. Stoica, Doina Vornicu, Ovidiu
Mustaţă,
26. Ce aţi făcut pentru satul dumneavoastră natal?
Nu pot să accept niciodată vreo justificare pentru cei care uită de unde au plecat. În
ciuda vitregiei timpurilor, am vizitat satul natal, pentru prima dată în anul 1965. Trecuseră 21
de ani de când plecasem în refugiu. Nu m-au recunoscut nici bunicii, nici celelalte rude din
sat. A fost foarte emoţionant.
Din 1970, când au început lucrările de la hidrocentrala de la Stânca Costeşti pe Prut
am mers de mai multe ori la Mihăileni, cu ajutorul bunului meu coleg şi prieten, inginerul
Vasile Bologa, care a fost mulţi ani la rând director al întreprinderii de transport al energiei
electrice din zona de nord a Republicii Moldova. Avea sediul la Bălţi. Mă ducea şi mă aducea
de la Mhăileni pâmă la graniţă şi m-a ajutat să le duc multe daruri, să construiesc o fântănă la
sora tatălui meu acasă şi altele.
L-am însoţit pe tatăl meu de mai multe ori la Mihăileni. Ultima dată am fost cu el
acolo împreună cu soţia mea, în anul 1996. A fot ultima lui vizită în satul natal. În 1998 a
decedat. Era foarte mişcat când intra în sediul primăriei.
În anul 1993, împreună cu fiul meu Paul, am dus la Mihăileni 2000 volume de cărţi de
literatură, scrise în limba română, pentru biblioteca şcolii. În 1995 le-am donat manuale
şcolare. Pe toate cărţile era aplicată ştampila “Donaţia Dumitru Mustaţă şi fiii”.
În anul 2004 consiliul comunal m-a ales cetăţean de onoare al localităţii. Am promis
atunci că voi premia în fiecare an, pe cel mai bun absolvent al liceului “Eugen Coşeriu”. Mam ţinut de cuvânt.
În anul 2015, la iniţiativa primarului, s-a construit la Mihăileni un centru pentru
oamenii vârstnici căruia i-au dat numele tatălui meu. Am contribuit financiar, cu ajutorul
fiului meu Ştefan, la dotarea cu toate cele necesare a acestui centru. Mulţi din vârstnicii care
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acolo iau masa sau se bucură de asistenţă medicală şi psihologică, trebuiau să-mi fie colegi de
şcoală.
La ora actuală, mă ocup de obţinerea unui GRANT care să permită extinderea acestui
centru, cu o clădire destinată copiilor din Mihăileni, ale căror părinţi sunt plecaţi la lucru
înstrăinătate, iar ei suferă din cauza lipsurilor materiale. Contez din nou mult şi pe ajutorul
fiului meu, Ştefan, şi, sper, ca la finele acestui an, să vedem finalizată şi această lucrare.
27. Ce aţi făcut în domeniul susrselor regenerabile de energie în cadrul IRE Suceava
?
Am luat în serios întotdeauna hotărârile forurilor superioare în domeniul energetic.
Una dintre acestea a fost valorificarea potenţialului microhidroenergetic din raza de activitate
a întreprinderii.
În judeţul Suceava există trei bazine hidrografice care se pretează la construcţia de centrale
hidroelectrice de mică putere (CHEMP): cel al râului Suceava, cel al râului Moldova şi cel al râului
Bistriţa.
În anul 1980 am făcut primul experiment de construcţie a unei asemenea centrale. Pe
pârâul Voroneţ, afluent al râului Moldova unde fusese pe vremuri o moară mică, am amplasat
o centrală formată dintr-o turbină de tip Banky şi un generator de 30 kW. De fapt, multe
amplasamente ale CHEMP, s-au realizat în locurile unde fusese morile satelor pe vremuri.
Dificultatea cea mai mare în acţiunea de construcţie a MHC,consta în faptul că uzinele
mecanice din Reşiţa, nu mai fabricau turbine din gama de puteri mai mici de 10 MW. Turbina
Banky am confecţionat-o în atelierul mecanic al autobazei noastre. Inginerii Socoliuc Stelian
şi Fedorciuc Virgil, care până atunci proiectau reţele electrice, au trecut la colectivul de
proiectare CHEMP, deoarece erau absolvenţi ai facultăţii de hidroenergetică din Bucureşti.
Aceştia au constituit nucleul Atelierului de proiectare CHEMP.
Au fost convinşi până la urmă cei de la Reşiţa să facă şi turbine mici. Noi am fost
primii lor beneficiari.
În întreprindere a început construirea CHEMP, prima fiind cea de la Brodina, din
bazinul hidrografic al râului Suceava. Prima CHEMP cu turbină fabricată la Reşiţa a fost alta
de la Brodina a cărei construcţie am realizat-o cu ajutorul Trustului de Construcţii Industriale.
Aşa a apărut lotul de construcţii-montaj în cadrul SCM.A urmat apoi CHEMP Barnar, pe un
afluent al Bistriţei. Deceniul ’80 –‘90 a constituit pentru întreprindere, motivul care ne-a
determinat să avem şi mai mare grijă de utilizarea raţională a fiecărui kWh. Am constatat ce
greu este să proiectezi, să construieşti şi să menţii în funcţiune o sursă de energie electrică.
La finele anului 1990 se aflau în funcţiune 45 CHEMP, cu o putere instalată egală cu 26 MW.
Ajunseserăm ca la Dornişoara, pe un afluent al Bistriţei, să avem în funcíune o CHEMP de
2,2 MW. Nucleul de proiectanţi de la activitatea de proiectare a devenit atelier de proiectare
CHEMP, iar lotul din cadrul SCM, a devenit brigadă în cadrul Antreprizei de construcţiimontaj.
În anul 2002, RENEL a hotărât ca întreaga activitate de CHEMP să fie preluată de
către SC Hidroelectrica SA, care încă mai este a statului român (până când oare !?).
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Din anul 2007 a început vânzarea prin licitaţie a CHEMP. La ora actuală toate CHEMP din
bazinul râului Suceava constituie proprietatea SC Electromagnetica SA Bucureşti. Maistrul
Chiraş Vasile care a fost responsabilul pe timpul cât CHEMP erau ale IRE Suceava este şi
acum omul de bază al SC Electromagnetica SA în zona Rădăuţi.
O parte din CHEMP,din bazinul Bistriţei şi cele de pe râul Moldova, din zona oraşului
Câmpulung,au fost cumpărate de firma austriacă Hydro-Wien Gmbh iar celelalte din bazinul
râului Bistriţa au intrat în proprietatea unor firme particulare româneşti.
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ÎNVĂŢĂM INGINERIE DE LA PRACTICIENI

CONSIDERAŢII APROAPE CRITICE ASUPRA DENUMIRII
ŞI SCRIERII UNITĂŢILOR DE MĂSURĂ FOLOSITE ÎN
ENERGETICĂ

Motto: „Metrologia este etalonul civilizaţiilor.”, Fănel Iacobescu
1. Generalităţi
Lucrarea cuprinde analiza de text a literaturii tehnice de specialitate şi a prevederilor
legislaţiei metrologice cu privire la unităţile de măsură utilizate în energetică şi nu numai,
conţinute în Sistemul Internaţional de Unităţi, simbol SI, adoptat de Conferinţa Generală de
Măsuri şi Greutăţi, recomandate de Organizaţia Internaţională de Metrologie Legală.
Se pun în evidenţă erorile ce se comit la scrierea simbolurilor unităţilor pentru puterea
şi energia electrică activă, reactivă şi deformantă şi se trag concluzii cu privire la reducerea
sau eliminarea acestora.
2. Scrierea greşită a unităţilor de măsură şi a simbolurilor acestora
În ultimul timp a trebuit să citesc o serie de texte scrise în limba română de către
altcineva, prilej cu care am constatat că se repetă o serie de erori de scriere a simbolurilor
unităţilor de măsură folosite curent în energetică, precum şi a prefixelor de multiplicare sau
reducere a rezultatului măsurătorilor. Observaţiile se bazau pe aducerile aminte, pe
cunoştinţele dobândite şi reţinute din şcoală, din practica inginerească de proiectare, de
execuţie şi de exploatare a instalaţiilor de producere, transport, distribuţie şi utilizare a
energiei electrice şi termice, dar şi din cea de expertizare în calitate de expert tehnic judiciar
în specialitatea electroenergetică, pe parcursul a peste 50 de ani.
Poate dacă n-aş fi constatat erori de scriere la profesionişti de înaltă clasă, la unele
cadre didactice din învăţământul de toate gradele, la specialişti de marcă din proiectare, din
execuţia şi exploatarea instalaţiilor electrice, precum şi din alte domenii care au tangenţă cu
electroenergetica nu m-aş fi sesizat, dar, în prezent, aplicaţiile utilizării energiei electrice s-au
extins aproape în toate domeniile de activitate ale vieţii, cu o intensitate greu de imaginat cu
câteva decenii în urmă.
În domeniul asigurării sănătăţii, progresele electronicii, multitudinea şi complexitatea
dispozitivelor medicale care au invadat domeniul, dar, mai ales, datorită performanţelor
acestora atât în diagnosticarea, cât şi în terapia diverselor maladii, care au depăşit orice
închipuire, folosirea corectă a unităţilor de măsură ale mărimilor electrice este la fel de
importantă şi nu mai trebuie demonstrată.
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Pentru a nu comite alte erori în dorinţa de a le corecta pe cele observate, în special,
pentru a nu supăra pe autorul familiarizat cu înalte cunoştinţe electrotehnice şi energetice, mia venit ideea cercetării, fie şi sumare, a literaturii tehnice, cât şi a legislaţiei domeniului pentru
a depista cauzele şi amploarea acestei stări de lucruri..
În scopul simplificării prezentării situaţiei reale, în cele ce urmează se dau sub formă
de tabel pe prima coloană reperele bibliografice cercetate, iar pe linia acestora se indică
unităţile de măsură utilizate în literatura tehnică energetică şi în unele reglementări: standarde,
norme, normative, prescripţii şi instrucţiuni, simbolurile folosite.
Numărul curent din prima coloană a situaţiei reprezintă numărul de ordine inclus în
bibliografia lucrării. Mărimile la care se referă unităţile de măsură sunt:
S-puterea electrică aparentă, în [VA], S=U.I;
P-puterea electrică activă, în [W], P=UIcosf;
Q-puterea electrică reactivă, în [VAr], Q=UIsinf;
D-puterea electrică deformantă [VAd], D=UIsinfk
Relaţiile dintre puteri sunt:
S2=P2+Q2 +D2;
P2=S2-(Q2+D2);
Q2=S2-(P2+D2);
D2=S2-(P2+Q2).
Puterea în regim deformant are o formă mai complexă, dar şi în acest caz se definesc
puterile: aparente, active, reactive şi deformante, iar unităţile de măsură sunt aceleaşi ca şi
pentru regimul sinusoidal.
Energiile electrice activă, reactivă şi deformantă notate cu Wa, Wr, Wd se determină
înmulţind puterile corespunzătoare în W, VAr şi VAd cu timpul t în ore şi în funcţie de
cantitatea energiei, respectiv, pentru a simplifica lucrurile, se aplică prefixele şi simbolurile
corespunzătoare redate în tabelul de mai jos Acestea se folosesc la toate unităţile de măsură
cuprinse în Sistemul Internaţional atunci când ordinul de mărime este diferit de unitate.
SITUAŢIA MODULUI DE SCRIERE A UNITĂŢILOR DE MĂSURĂ ELECTRICE
Ref.bibliografică
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

U
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

I
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

Unităţile de măsură folosite pentru mărimile energetice
S
P
Q
D
Wa
Wr
VA
W
WA
VA
W
VA
W
Wh
VA
W
VAR
VAD
Wh
VA
W
VA
Var
VA
VA
W
Wh
VA
W
var
VA
W
Var
VA
W
VAr
Wh
VA
W
var
VA
W
Var
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14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

V

VA
VA
VA
VA
VA
VA

W
W
W
W
W

var
var
Var

Wh
VAr

W
W
W
W

var
var
var
Var
var

W

var

VA
VA
VA

W
W
W

var
var
var

V
VA

W
W

var

A

V
V

A
A

VA
VA

W
W

VAr
VAR

V
V

A
A

V

A

VA

W

var

V
V

A
A

VA
VA

W
W

VAr
VAr
VAr

VA
VA
VA
VA

Wh
VArh

Wh
Wh

varh

vad
Wh
Wh
Wh

W
W

VArh

Wh

VAd
VAd

Wh

varh

Wh
Wh

VArh
VArh

VAdh
VAdh

Unităţile de măsură pentru puterea şi energia electrică se stabilesc plecând de la cele
două mărimi măsurabile: curentul I ca unitate fundamentală, cu simbolul A pentru amper, şi
tensiunea U ca unitate derivată, cu simbolul V pentru volt, ţinând seama de decalajul dintre
tensiune şi curent. Aceste unităţi şi simbolurile lor au fost adoptate pentru recunoaşterea
meritelor şi cinstirea memoriei unor mari descoperitori din domeniul ştiinţei electricităţii, aşa
încât oriunde apare V şi A (Volta şi Ampère) se scrie cu majusculă, nu cu minusculă (ca în
cazul var sau vad).
În situaţia modului de scriere, de mai sus, s-au reţinut unităţile de măsură ale mărimilor
electrice uzuale, aşa cum sunt scrise corect sau eronat, în tratatele, manualele sau lucrările
celor mai reputaţi profesori, cercetători şi ingineri ai domeniului, uneori greşit scrise chiar şi
în reglementările legale în vigoare: legi, hotărâri, ordine, ale organelor centrale responsabile
în domeniul metrologiei, precum şi în lucrările scrise de inginerii şi tehnicienii unor agenţi
economici, erorile sunt mult mai numeroase, mai frecvente şi mai grave.
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Analiza datelor din situaţia de mai sus, arată că din totalul lucrărilor înscrise în
bibliografia anexată (47 de bucăţi), singurele unităţi de măsură scrise corect sunt cele din
coloanele .1 şi 2, respectiv, tensiunea (U) şi curentul (I). La restul coloanelor situaţia se
prezintă astfel:
 în coloana 3-a, puterea aparentă (S) este scrisă greşit unitatea de măsură la indicele
bibliografic 32;
 în coloana 4-a, a puterii active (P), este scrisă corect peste tot, în toate liniile;
 în coloana a 5-a, a puterii reactive (Q), este scrisă corect doar pe 5 linii (reperele
bibliografice: 11,18,35,46 şi 47);
 în coloana a 6-a a puterii deformante este scrisă corect numai în trei cazuri (liniile:
35,46 şi 47),
 în coloana a 7-a a energiei electrice active (Wa) este scrisă corect la toate lucrările în
care aceasta a fost menţionată;
 în coloana a 8-a, a energiei electrice reactive (Wr) este scrisă corect în trei cazuri
(liniile 18,35 şi 46), în coloana a 9-a a energiei electrice deformante este scrisă corect
doar pe linia 46.
Din cele ce preced, rezultă că nici măcar în reglementările legale, oficiale, unităţile de
măsură nu se scriu şi nu se folosesc în mod corect (ex. linia 42).
Există o serie de agenţi economici cu capital privat, necontrolaţi de nimeni, care scriu
cu totul greşit atât unităţile de măsură, cât şi simbolurile acestora
Aceste unităţi de măsură trebuie folosite în combinaţie cu prefixele şi simbolurile
următoare pentru adecvarea la cantităţile reale în cauză, dar şi în acest caz se fac o multitudine
de erori: în loc de k se scrie K, deşi diferenţa dintre ele este enormă, pot apărea confuzii K în
SI reprezintă temperatura absolută în grade Kelvin etc.
Este adevărat că în România, domneşte haosul în toate domeniile de activitate, dar în
domeniul metrologiei, acolo unde trebuie măsurate cu exactitate şi corect cantităţile de
produse ce se comercializează sub o formă sau alta, cred că lucrurile trebuie să fie tratate cu
rigurozitate, cu responsabilitate, în cel mai profesionist mod cu putinţă.
Erorile în domeniul unităţilor de măsurare se răsfrâng asupra întregii populaţii a ţării,
chiar dacă avem în vedere doar măsurarea utilităţilor care intervin în tranzacţiile comerciale
dintre furnizori şi consumatori, ceea ce reprezintă un aspect foarte grav, dar în sănătate e şi
mai grav.
Factor
1024
1021
1018
1015
1012
109
106
103
102
101

Prefix
yotta
zotta
exa
peta
tera
giga
mega
kilo
hecto
deca

Simbol
Y
Z
E
P
T
G
M
k
h
da

Factor
10-1
10-2
10-3
10-6
10-9
10-12
10-15
10-18
10-21
10-24

Prefix
deci
centi
mili
micro
nano
pico
fento
alto
zepto
yocto
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3. Concluzii:









Din cele prezentate, rezultă că la scrierea unităţilor de măsură, a simbolurilor acestora
şi a prefixelor necesare se comit o serie de erori nepermise, care pot crea confuzii şi
interpretări greşite ale rezultatelor măsurătorilor.
Pentru diminuarea sau eliminarea acestor erori este necesară conlucrarea organismelor
abilitate, în scopul corectării şi eliminării acestora (metrologie, standardizare,
învăţământ, protecţia consumatorilor etc.).
Autorul nutreşte speranţa că organismele de reglementare amintite vor ţine seama de
semnalările şi observaţiile efectuate şi vor încerca punerea de acord a modului de
scriere corectă, în ediţiile viitoare ale reglementărilor.
Scrierea cea mai corectă a unităţilor de măsură se află în lucrările [35,45 şi 46], în
pofida erorilor conţinute în reglementările în vigoare.
Subliniem rolul esenţial al instituţiilor de învăţământ de toate gradele în instruirea,
formarea şi educarea tuturor specialiştilor în aplicarea cu rigurozitate a Sistemul
Internaţional de Unităţi, simbol SI.
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ŞI LA 78 DE ANI VIAŢA POATE FI FRUMOASĂ!
(MESAJUL LUMINOS ALREVEDERII PROMOŢIEI 1961)

În calitate de „confrate” mai mic al Promoţiei 1961 am avut fericirea însoţitoare prin
Iaşi, neuitatul oraş al studenţiei comune al „confraţilor de breaslă”, care şi-au dat o nouă
întâlnire în templul Almei Mater, în 1-2 septembrie 2016, pentru marcarea pe „răbojul vremii
trecătoare” a celor cinci decenii şi jumătate de când, cu „patalamaua diplomată şi
inginerească” în mână, au plecat entuziasmaţi şi plini de vrere să-şi împlinească vocaţia de
Lumină a Soarelui Electric de care România avea atâta nevoie în acele timpuri avântate spre
Progres şi Civilizaţie.
Acceptând cu nedisimulată bucurie această onorantă „misiune”, venită din partea
domnului ing. C-tin Ciocan, o mai veche cunoştinţă de pe bastioanele energiei electrice
româneşti, dar şi a domnului prof.dr.ing. Dumitru Ivas, cel care în anii IV şi V ai studenţiei la
Electro ne-a iniţiat ca asistent în cunoaşterea „părţii electrice a centralelor şi staţiilor”, fiindumi acum coleg de „breaslă epigramatică” la ALPI Iaşi, iată, sunt acum în măsură să redau, fie
şi succint, cronica acestei semnificative revederi colegiale de după 55 de ani de la absolvirea
Facultăţii ieşene de Lumină.
De la început trebuie să menţionez faptul că Promoţia 1961, cuprinzând absolvenţii celor
două specializări: Electrificarea industriei, agriculturii şi transporturilor şi Electromecanică,
a respectat cu sfinţenie tradiţiile facultăţii de revenire peste ani în băncile studenţiei, astfel
încât după R10, colegii au hotărât să se revadă anual (!) şi nu ştiu ca această „performanţă
colegială” s-o mai deţină, spre cinstea ei şi vreo altă promoţie!
Toată admiraţia pentru Promoţia 1961, dar mai ales pentru puternicul motiv, acela de a fi
înscris, cu litere de Lumină, de-a lungul prodigioasei ei cariere inginereşti, începând cu 1961,
configuraţia mereu ascendentă a energeticii româneşti!
Revederea 55 a debutat pe 1 septembrie, orele 11, când cei 10 colegi şi colege, însoţiţi
sau nu, veniţi din cuprinsul ţării, de la Bucureşti, Galaţi, Bacău şi Iaşi s-au revăzut cu o
aceeaşi recunoscută „rezonanţă colegială” la statuia lui Mihail Kogălniceanu, ce străjuieşte
din 1911 intrarea în corpul A al Univ.Tehnice „Gh.Asachi” din dealul Copoului. Aici au avut
loc calde şi duioase îmbrăţişări de regăsire şi s-au făcut primele poze.
De aici, s-au urcat ( mai greoi ca altădată) treptele de marmoră ale scării monumentale
la capătul căreia s-a intrat în faimoasa şi familiara Bibliotecă Tehnică, de curând complet
renovată, ce s-a arătat privitorilor în toată splendoarea ei imaginată de arhitectul francez Louis
Blanc, în 1897, fiind considerată şi acum cea mai frumoasă Bibliotecă a României şi de ce
nu?, a lumii întregi.
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Doamne, cât de greu îţi găseai aici, în perioada studenţiei, un loc de studiu individual,
având astfel asigurat şi necesarul material documentar! Când au trecut, oare, cei aproape 60 de
ani de atunci?! O, tempora!
De aici vizita a continuat de-a lungul coridoarelor de la etajul I, trecând pe lângă vestitul
amfiteatru P6 „Alex. Climescu” – strălucitul Prof. de Analiză Matematică - şi s-a intrat în
amfiteatrul P7, complet renovat, care poartă acum numele Prof.dr.doc.ing. Emil Luca –
posesorul Diplomei nr.1 a Fac. de Electrotehnică, fizician de renume, care a continuat cu
strălucire cercetările savanţilor Dragomir Hurmuzescu şi Ştefan Procopiu. În acest spaţiu
„tronează” bustul în ghips al Magistrului de Fizică, realizat şi dăruit în 2015 Fac. de
Electronică de către Promoţia 1965 ( promoţia mea!) cu prilejul sărbătoririi Jubileului
Absolvirii!
A venit rândul vizitei Aulei de Onoare „Gh. Asachi”, care parcă a „încremenit” în
frumuseţea ei patinată de vreme. Singura „modificare” recentă a fost redecorarea prim
planului Aulei cu portretele regelui Carol I şi a reginei Elisabeta (Carmen Silva), aşa cum a
fost la inaugurarea ei, din 1897, iar portretele lui Gh. Asachi şi Petru Poni au fost aşezate în
exterior la intrarea centrală a Aulei.
Luând loc în scaunele de lemn, prin mintea participanţilor se „derulau” dragi şi neşterse
amintiri din studenţie.
Atmosfera fiind cuprinsă de solemnitate, am adresat colegilor Promoţiei 1961, în semn
de respect şi recunoştinţă, un cald SALUT, în „manieră topârceană”:
Vă salut, oameni de suflet, oameni cu inima plină,
Voi, ce-aţi mers doar înainte sub reţele de Lumină,
Voi, ce-acum, la senectute, v-a rămas doar o mândrie:
De a fi slujit Lumina ca pe-o sfântă datorie!
....................................................................................
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Vă salut, oameni Lumină, redutabili veterani,
V-adresez urări din suflet: Sănătate şi Mulţi ani!
Şi în faţa Dumneavoastră mă aplec, cu mult respect,
Pentru truda de Lumină, dusă cu devotament.
Mai departe, s-a “trecut în revistă” Sala paşilor pierduţi, descifrându-se sensul profund
al fiecăreia dintre frescele lui Sabin Balaşa, cel care avea să înnobileze peste timp, cu harul
său artistic inconfundabil, nişele acestei săli emblematice.
O surpriză pe care am pregătit-o în mod special pentru distinşii mei interlocutori a fost
vizitarea Aulei Magna “Mihai Eminescu” a Universităţii “Alex.Ioan Cuza” unde se află, din 6
decembrie 2002,cea mai mare şi mai frumoasă picturămurală din România, denumită “Galaxia
Iubirii”, etichetată de critici drept Capela Sixtină a culturii româneşti, prin care acelaşi inspirat
Sabin Balaşa “a trecut Iaşul în rândul marilor centre culturale ale lumii”, după cum
menţiona presa vremii la vernisaj.

Într-adevăr, pentru cei mai mulţi dintre “confraţii de breaslă”, chiar şi pentru cei din Iaşi,
surpriza a fost totală. În faţa admirabilei Galaxii luceferiene au rămas muţi de uimire, iar în
liniştea profundă aşternută se desluşeau parcă frânturi cosmice de stihuri eminesciene:
Porni luceafărul. Creşteau
Un cer de stele dedesupt,
În cer a lui aripe
Deasupra-i cer de stele –
Şi cai de mii de ani treceau
Părea un fulger nentrerupt
În tot atâtea clipe.
Rătăcitor prin ele.
La ieşire, pe scările centrale ale Universităţii, străjuite de credincioşii lei de pază ai
majestosului lăcaş de învăţământ, s-au făcut poze ale momentului.
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De aici s-a plecat într-un periplu cultural ieşean, ce a cuprins câteva obiective de mare
însemnătate nu numai pentru “Dulcele Târg al Ieşilor”, ci şi pentru întreaga istorie şi cultură
românească.
Primul popas s-a făcut la Casa Pogor – casa cu ferestre luminate – fostul sediu al
Junimii, Societatea culturală ieşeană înfiinţată în 1863 de către Iacob Negruzzi, Petre Carp,
Th.Rosetti, Vasile Pogor şi Titu Maiorescu, care a atras la “prelecţiunile” ei tematice şi în
paginile revistei “Convorbiri literare”, toată “suflarea junimistă” a vremii, între care e bine să
subliniem pe Vasile Alecsandri, Mihai Eminescu, Ion Creangă, I.L.Caragiale, I.Slavici,
N.Gane, Alex.Lambrior, A.D.Xenopol, V.Conta, N.Culianu, Miron Pompiliu,
Alex.Philippide, V.Burlă, Şt.Vârgolici şi o importantă “caracudă”, care au devenit nume
emblematice ale culturii şi literaturii române. Mai târziu, prin grija lui Garabet Ibrăileanu, în
această casă a funcţionat şi “Viaţa românească”, care a adunat o pleiadă întreagă de însemnaţi
oameni de litere.
Din 1958, Casa Pogor a devenit sediul Muzeului Literaturii Române, care adăposteşte
adevărate comori ale spiritului cultural românesc: manuscrise originale, fotografii de epocă,
cărţi rare, mobilier şi obiecte de patrimoniu, între care, ceasul de buzunar al lui Mihai
Eminescu. O vizită la Casa Pogor, acum complet renovată şi sistematizată, înseamnă o
adevărată incursiune în Tezaurul literaturii române, din care se iese întotdeauna cu spiritul
bogăţiei informaţiilor căpătate, aşa cum s-a întâmplat şi în acest popas al Promoţiei 1961.
Şi aici, la ieşire, s-au făcut poze rememoratoare.
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Următorul popas avea să fie Muzeul Unirii şi el un “punct de referinţă” al Cetăţii
ieşene şi al istoriei româneşti, închinat actului naţional al Unirii Principatelor. În drum spre
acesta, s-a trecut pe lângă Casa Studenţilor, care şi-a deschis porţile în 1961, în chiar anul
absolvirii, cum şi pe renumita stradă pietonală, Lăpuşneanu, fost “Corso” al tineretului
studios. Acum, nu întâmplător, pe Lăpuşneanu “miroase”a carte veche, a anticariat şi a cafea
îmbietoare pentru un ...”randez-vous”.Au dispărut “în colbul neuitării” cinematografele:
Tineretului şi Republica...
Muzeul Unirii, fosta casă Catargiu, construită între 1800 – 1806, a devenit, între 1859 şi
1862, reşedinţa primului Domnitor al României, Alexandru Ioan Cuza, iar între anii 1916 1919, reşedinţa regelui Ferdinand.
Recent şi complet restaurat, astăzi Muzeul Unirii din Iaşi expune piese de istorie
evocând Revoluţia de la 1848 şiUnirea Moldovei cu Ţara Românească din 1859 (documente,
piese de mobilier şi obiecte de decoraţie interioară, obiecte ce au aparţinut lui Al. I.
Cuza, Mihail Kogălniceanu, Vasile Alecsandri şi altor personalităţi ale epocii), cum şi la etaj,
apartamentul familiei domnitoare Cuza, în care vizitatorul se poate considera invitatul
acesteia. Pentru cei mai mulţi, acest popas s-a putut considera unul de “teleportare” în
vremea când la Iaşi se dădea o luptă aprigă pentru Unire.
Cum s-au făcut orele înaintate ale amiezii, se impunea un binemeritat “respiro”. Acesta a
fost ales să aibă loc în apropiere, la Salonul Alb, de la Restaurantul Traian, din Piaţa Unirii.
Conform ospitalităţii ieşene, primireaoaspeţilor de vază s-a făcut cu “pâine şi sare”,
respectiv, cu colac moldovenesc şi şampanie de Bucium, dar şi cu o…tuberoză oferită
Doamnelor. Bine aţi venit la Banchetul festiv al Promoţiei 1961!
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Banchetul festiv al Revederii 55 a Promoţiei 1961 a respectat tot “clasicismul” genului:
decor, ambianţă, menu diversificat, muzică adecvată, antren şi dans pe măsură, cum şi
tradiţionalul“tăiat” al Tortului aniversar. Dar, firesc, au mai fost şi câteva surprize de mare
“efect”: epigramele colegiale ale d-lui prof. Dumitru Ivas şi un recital poetic din Eminescu şi
Sorescu, încheiat cu o creaţie de marcă profesionistă: “Electrica-i de genul feminin!”
Din multitudinea pozelor făcute am selectat, spre edificare, doar câteva:
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Inspirată s-a dovedit a fi şi alegerea muzicii lui Ştefan Pintilie, un îndrăgit rapsod şi
trubadur al mândrei Cetăţi ieşene, care şi-a aniversat recent 70 de ani de viaţă şi 50 de ani de
activitate artistică. E o plăcere să-l asculţi la un astfel de eveniment!

Iaşule, Iaşule, mândră Cetate,
Numele tău ţara străbate,
Ai fost mereu şi vei rămâne
Oraş al celor 7 coline!
Cu muzica de petrecere (Sunt student şi n-am un ban în buzunar, Pe lângă plopii fără
soţ, Sunt vagabondul vieţii mele), dar şi de rezonanţă specifică ( Eminescu, Bucuraţi-vă
prieteni), cu cântece populare şi o horă moldovenească, dansul şi antrenul a încins atmosfera
colegială a Revederii 55, dându-i mult farmec şi trezind multe nostalgii.
Frumoasă-i viaţa şi la 78 de ani!

A sosit şi momentul triumfal al Tortului aniversar R55 ! Având pe frontispiciu un
luminos Soare Electric, în centrul căruia se putea citi lesne: Fac. Electro Iaşi – Promoţia
1961 – Revedere 55 – 1 septembrie 2016, flancat de 2 torţe artificioase, cinstea tăierii lui a
revenit d-lui ing. C-tin Ciocan, iniţiatorul sufletist al R55.
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S-a rostit şi un toast prietenesc pentru participanţiii la deosebita Revedere 55:
Ne-am strâns iarăşi aici la Iaşi
Pentru Lumină şi-al ei crez,
Şi clipa e de-a drept divină.
Pentru a noastră Facultate,
Şi pentru noi, dar şi urmaşi,
Mulţi Ani, prieteni, vă urez,
Să toastăm pentru Lumină!
Toţi luminoşi şi-n sănătate!
În clinchetul cupelor de şampanie întreaga asistenţă entuziasmată a intonat urarea
strămoşească: La Mulţi Ani, cu sănătate, / Să vă dea Domnul tot ce doriţi!
Aici şi aşa s-a încheiat prima zi a Revederii 55 a Promoţiei Electro – 1961.
Programul celei de a 2-a zi a Revederii 55 a cuprins vizitarea a două importante
“obiective” ieşene, de mare relevanţă culturală şi turistică şi nu numai. Primul dintre a fost
ales Teatrul Naţional Iaşi, o veritabilă bijuterie arhitectonică adăpostind adevărate
monumente de artă: Cortina pictată în 1896 de meşterul vienez M. Lenz şi terminată de unul
din discipoli, prezintă în centru o alegorie a vieţii, cu cele trei vârste, iar în dreapta, alegoria
Unirii Principatelor Române (Moldova, Transilvania şi Ţara Românească); Cortina de fier,
pictată de Al. Goltz, cu motive ornamentale dispuse simetric, separă etanş scena de restul
sălii; Plafonul pictat de Al. Goltz, în culori pastelate, reprezintă alegorii paradisiace, fiind
ilustrat cu nimfe şi îngeri şi încadrat în stucatura rococo; Candelabrul din cristal de Veneţia
cu 109 becuri.
Planurile clădirii aparţin celebrilor arhitecţi vienezi Fellner şi Helmer, ce au proiectat
construcţii similare din Viena, Praga, Odessa, Zürich.
Clădirea nouă a Teatrului a fost inaugurată la 1 dec. 1896. odată cu uzina electrică a
acestuia care a marcat începutul iluminatului electric la Iaşi.
Renovat timp de 10 ani, Teatrul Naţional din Iaşi şi-a recăpătat frumuseţea fără seamăn
şi se pregăteşte intens pentru o qvadruplă aniversare : 200 de ani de la prima piesă de teatru
interpretată în româneşte(Mirtil şi Hloe, 27 dec.1816),a 175-a stagiune teatrală (1840 –
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2016), 120 de ani de la inaugurarea noii clădiri, 60 de ani de la înfiinţarea Operei în aceeaşi
clădire a Teatrului (oct.1956).
La terminarea vizitei s-au făcut obişnuitele poze pe treptele şi în esplanada Teatrului,
ultima având în fundal Catedrala Mitropolitană, terminată în 1870.

În drumul pietonal (Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt) spre cel de al 2-lea “obiectiv” al vizitei
s-a trecut pe lângă Palatul Roznovanu, clădire somptuoasă, datând de la sfârşitul sec. al
XVIII-lea şi renovată, între 1832 – 34, într-un stil neoclasic, cu multe elemente baroce. După
1890 ea devine locuinţă regală temporară, iar în timpul primului război mondial aici se
instalează curtea regală. În prezent, în Palatul Roznovanu funcţionează, începând de după
1955, Primăria Municipiului Iaşi.
S-au mai făcut scurte popasuri în dreptul Mănăstirii Trei Ierarhi, unică comoară
arhitectonică a patrimoniului UNESCO, neasemuită în frumuseţea-i dantelată în brâuri de
piatră măiastru cioplite şi poleite cu aur, inaugurată la 6 mai 1639 de către vestitul domnitor
cu deschidere spre cultură, Vasile Lupu, fiind închinată Sf. Cuvioase Parascheva –
ocrotitoarea Moldovei – ale cărei moaşte sfinte au fost răscumpărate de domnitor de la turci.
În interioru-i cizelat cu migală şi rafinament artistic se află mozaicuri din aur, catapeteasmă
din marmură de Cararra, candelabre împodobite cu ouă de struţ. În pronaos şi-au aflat locul de
odihnă veşnică: familia ctitorului Vasile Lupu, foarte bine redată în tabloul votiv, domnitorul
cărturar Dimitrie Cantemir şi primul Domn al României, Alexandru Ioan Cuza, ale cărui
oseminte au fost aduse de la Ruginoasa. Cât timp a trăit Geo Bogza, a militat din răsputeri
pentru aducerea la Trei Ierarhi a osemintelor Poetului, considerând acest lăcaş cel mai meritat
loc pentru eternizarea sa.
O clipă de “respiro” s-a făcut şi în dreptul fostei Şcoli Vasiliene, acum strălucitor
renovată, în faţa căreia se află mutată,din 1905, statuia “uşărnică” a lui Gh. Asachi, realizată
de sculptorul Ion Georgescu, sub soclul căreia se află necropola familiei marelui cărturar.
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Încetul cu încetul s-a ajuns la ţinta finală a vizitei: Palatul Culturii, care este sediul
Complexului muzeal “Moldova”, adăpostind aici patru dintre importantele sale unităţi:
Muzeul de Artă (fondat în 1860), Muzeul de Istorie (fondat în 1912), Muzeul Etnografic
(fondat în 1942) şi Muzeul Ştiinţei şi Tehnicii “Ştefan Procopiu”(fondat în 1955). La etaj se
mai află minunata Sală a Voievozilor, cu medalioanele tuturor domnitorilor Moldovei, pictate
de Şt.Dumitrescu şi a regilor dinastici ai României şi cu Arborele genealogic al României, în
vârful căreia se află, după cum şi-a dorit(!), regele Carol I, cel care a pus să se construiască
acest Palat Administrativ, în locul Curţii Domneşti, mistuită de un puternic incendiu în
toamna lui 1883 şi Sala “Coandă”, pentru realizarea structurii sale de rezistenţă
întrebuinţându-se betonul bois(betonul care imită lemnul (!), o strălucită invenţie a tânărului
Henry Coandă. În această sală a funcţionat în perioada interbelică Curtea cu juri, iar după
1955 aici s-au desfăşurat prestigioase manifestări culturale şi tehnico-ştiinţifice. Aici, între
1980 – 89, şi-a desfăşurat “prelecţiunile” sale de mare interes Cercul “Tehnică şi Umanism”,
rod al unei colaborări strânse între Muzeul Politehnic şi I.R.E.Iaşi.
Înainte de a se intra în Palat, grupul colegial s-a oprit câteva clipe la Statuia ecvestră a
lui Ştefan cel Mare, lucrare impresionantă şi mult controversată a sculptorului francez ,
inaugurată cu mare fast, în prezenţa regelui Carol I, la 5 iunie 1883, care a donat cele 2 tunuri
ce au slujit Războiul de Independenţă, din 1877. La inaugurare a participat şi Mihai Eminescu,
reporter al ziarului bucureştean “Timpul”, care a compus special pentru eveniment poezia sa
memorabilă “Doina”:
“Ştefane, Măria Ta, / Tu la Putna nu mai sta!...”
Şi aici clipa memorabilă a fost pozată.
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La Palatul Culturii micul grup al Promoţiei 1961 a fost întâmpinat cu bucurie şi calde
salutări de “Bun venit” exprimate de către doamnele ing. Maria Chiriţă şi ing. Monica
Nănescu, fosta şi actuala directoare a Muzeului Ştiinţei şi Tehnicii “Ştefan Procopiu”, după
care a fost “predat” spre ghidare, doamnei Camelia Cristofor, o inimoasă muzeografă a
Palatului, aflată acum în “febra” pregătirilor pentru tradiţionalul Festival Internaţional al
Muzicii Mecanice, aflat la cea de a X-a ediţie(FIMM 2016), care se va desfăşura între 9 – 11
septembrie!De data aceasta ediţia decară a FIMM se va desfăşura în condiţiile minunate
oferite de terminarea lucrărilor de reparaţii şi modernizare ale Palatului Culturii, care s-au tot
prelungit timp de 8 ani, aşa că emoţiile organizatorilor ieşeni sunt firesc accentuate.
Dar, mai întâi, se cuvin câteva succinte informaţii despre Palatul Culturii de la Iaşi,
ridicat din dorinţa expresă a regelui Carol I, ale cărui lucrări proiectate şi conduse de către
arhitectul Casei regale, Ion Berindei, au fost începute în 1906 şi terminate abia în 11 oct.
1925, după primul război mondial şi moartea regelui.
Impresionanta clădire neogotică cu faţadă şi două aripi laterale imense, împodobită cu
detalii ornamentale şi cu elemente heraldice, are în partea ei din faţă o intrare centrală printrun turn donjon semeţ, cu creneluri şi firide, dominate de o acvilă uriaşă cu aripile desfăcute şi
de orologiul cu carillon prevăzut cu un ansamblu de opt clopote ce reproduc, din oră în oră,
Hora Unirii. Legenda spune că Palatul are 365 de camere, cât zilele unui an; în realitate
acestea sunt numai... 298! Construit pe două nivele şi mansardă, Palatul are 36.000 de metri
pătraţi! La parter există “Sala Gotică”, cu coloane înalte având stucaturi deosebite, cu imensul
său mozaic zodiacal şi însemnele unor date istorice, care impresionează pe vizitatorii sosiţi la
Palat.
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Categoric, stilul arhitectural al acestei impozante construcţii, contrasta flagrant cu stilul
specific al tuturor clădirilor urbei ieşene existente în acele timpuri, unii dintre specialişi
numind-o sec: “o monstruozitate!” Cu toate aceste “pertinente” observaţii, devenit după 1955
Palat al Culturii, el s-a întipărit în memoria românilor ca un “expresiv brand” ieşean, fiind
renumit prin cele patru mari muzee ale sale amintite.
Şi de această dată (cel puţin pentru mine) doamna Camelia Teodora Cristofor s-a
dovedit a fi o amfitrioană desăvârşită în prezentarea plină de acurateţea documentării a
valoroaselor exponate aflate în cele 3 săli ale Muzeului Ştiinţei şi Tehnicii destinate secţiei
“Instrumentelor de înregistrare şi redare a sunetului”.
A fost impresionant să audiezi vechi şi expresive înregistrări muzicale de-a lungul
timpurilor! Deosebite mulţumiri, stimată doamnă Cristofor!
După vizita acestui prestigios muzeu, din motive conjuncturale, însoţirea grupului de
către mine nu a mai putut fi exercitată. Dar, grupul colegial al Promoţiei 1961şi-a continuat
“pe mâini bune” vizita celorlalte 3 muzee: de Istorie, de Artă şi de Etnografie, cum şi a Sălii
Voievozilor şi a Sălii Coandă, acestea impresionând la fel de mult prin valoroasele lor colecţii
şi comori nepreţuite aflate în patrimoniul muzeal. Mai mult de atât, grupul a răspuns şi
invitaţiei temerare de vizitare a semeţului Turn al Palatului; cei mai mulţi încumetându-se să
ajungă sus de tot, la ceasul cu carillon.
Un sincer “Bravo!” pentru reuşită!
Vizita Palatului Culturii s-a terminat mult după orele prânzului, aşa încât se impunea o
“grabnică zăbavă” la un “blid de mâncare” şi la un “pahar de vorbă şi de bun rămas”.Ca
“loc de mas” s-a optat pentru restaurantul “Ramada” din apropiere, unde voia bună şi antrenul
şi-au pus pecetea unei atmosfere colegiale de neuitat, dovedind cu prisosinţă că şi la 78 de ani
viaţa este la fel de frumoasă, ca şi în studenţia din “Dulcele Târg al Ieşilor”!
La revedere dragi colegi, la revedere Iaşi şi să ne revedem şi la anul!
Aici şi aşa, în plin triumf al vieţii şi a satisfacţiilor ei culese pe drumul Luminii, s-a
încheiat Revederea 55 a absolvenţilor Promoţiei Electro 1961. Şi nici n-ar fi putut fi altfel
deoarece inginerii acestei promoţii au scris cu litere de Lumină filele strălucitoare ale cronicii
energeticii româneşti din perioada grea şi responsabilă a celor 4 decenii de sârguinţă şi
străduinţă pentru biruinţa Luminii în România ( 1961- 2002)!
Consemnând, cu mare plăcere, în calitate de “observator, cu state mai mici de
vechime”, această minunată Revedere 55 a confraţilor mai mari din Promoţia Electro
1961, nu-mi doresc altceva mai firesc decât ca peste 4 ani la Revederea 55 a Promoţiei mele
să pot face o aceeaşi “observaţie constatatoare”, că viaţa este la fel de frumoasă şi la 78 de
ani! Doamne, ajută!
Mihai Caba
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CONEXIUNI POLONO-ROMÂNE
(NOTE DE CĂLĂTORIE)
Cand m-am gandit sa pun in pagina cunostinte si fotografii despre Polonia am inceput
cu trei dintre motive:
În anul 1973, anul în care sărbătoream 10 ani de la casatorie, survolam pentru prima
dată graniţa ţării împreună cu soţia, Emilia, în zbor spre Varşovia. Cu acest prilej am vizitat
mai multe oraşe şi obiective turistice din frumoasa Polonie: Varşovia şi Wilanow, Cracovia,
Wieliczka, Oswiecim (numit şi Auschwitz), Swinoujscie, Zakopane, Szczecin. Tot atunci am
călcat, prima dată, pe nisipul de pe malul altei mări decât Marea Neagra, pe cel al Mării
Baltice. Nu pot să uit faptul că această lună de concediu a fost singura perioadă din cei peste
50 de ani de muncă în care nu am fost deranjat de problemele de serviciu.
La gimnaziul din Moineşti, în orele de limba română, de la doamna profesoară Sofia
Lupu am aflat ca unul din marii noştri cronicari şi istorici, Miron Costin, s-a format drept
cărturar în Polonia secolului al XVII-lea.
Polonezii sunt străinii despre care am luat cunoştinţă prima dată în viaţă. Îmi amintesc
că în 1947 părinţii au cumpărat un aparat de radio care funcţiona cu acumulator (să nu uit era
vremea când dimineaţa emisiunea începea cu cântecul cocoşului). La vremea respectivă
Solonţul nu era electrificată. Periodic mergeam, pentru încărcarea acumulatorului, în schelă la
domnul Francisk Borik, un polonez care lucra în calitate de electrician într-o secţie a schelei
Steaua Română sau Moldonafta, amplasată la marginea de vest a satului, spre ModârzăuZemeş.
Acum doresc sa adaug si altele:
 Ca liceean, dar mai ales ca student, la cursurile de chimie generala (cu prof. Branişte)
si de fizica (cu prof. Luca), am invatat despre una din marile personalitati ale stiintei
moderne: Maria Skladovska – Curie, poloneza care a fost prima femeie care a primit
Premiul Nobel si, mai mult, singura persoana care a primit doua astfel de premii
pentru domenii diferite. Reamintesc ca in 1903 a primit, impreuna cu sotul, premiul
pentru fizica, urmare a descoperirii existentei elementelor radioactive Poloniu si
Radiul. In 1911primeste premiul pentru chimie, urmare a obtinerii efective a Radiului.
 Pe cand lucram la Ploiesti, in anii 70, exista o infratire intre orasele Ploiesti si Lodz.
Se stie, orasul polonez a fost si este unul din marile centre ale industriei textile. Noi la
Ploiesti aveam 2 intreprinderi textile importante:
 ”Dorobantul” – unul din marii producatorii de stofe fine din lana. Inainte de 89 aici
procesele tehnologice de finisare a firului de lana si apoi de tesere, achizitionate din
Vest, erau la nivelul cel mai inalt din vremea respectiva.Imi aduc aminte ca principala
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sectie a uzinei era condusa de o inginera care terminase acelasi liceu ca mine si
facultatea de textile la Politehnica din Iasi.
”Intex” Paulesti – cea mai mare fabrica de produs fire de in si de tesaturi din in.
Mai tarziu, in anii 80, pe cand lucram la Arad, am urmarit cu atentie un program
special de fabricatie a 1.000 vagoane pentru transportul carbunelui, destinat tarii
prietene – Polonia, platite in barter cu carbune superior livrat de polonezi
termocentralelor noastre.

Vizitand in mai multe randuri Polonia, am putut să văd locuri si edificii unice:
Cracovia, capitala a Poloniei în perioada 1038-1596, locul in care la mijlocul secolului
XIV se infiinta Universitatea Jageliana si in acest fel Polonia era a patra tara din Europa cu
Universitate.

Cracovia – omagiu victoriei asupra Cavalerilor Teutoni, Grunwald 1410.
Malbork, cetatea din care mai mult de doua secole, pana la jumatatea secolului XV,
Cavalerii Teutoni au stapanit o buna parte din Pomerania si din zona lacurilor mazuriene.
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Reamintesc ca in razboaiele pentru inlaturarea Cavalerilor Teutoni, alaturi de polonezi,
au luptat si calareti moldoveni trimisi de Alexandru cel Bun.
Constantin Ciocan-Solonţ
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INGINERUL SFINŢEŞTE LOCUL

Ingineria electrică şi electroenergetică, o profesie ce se constituie în fiecare zi drept o
captivantă provocare, o specializare din nou poziţionată în topul solicitărilor comandate din
piaţa muncii.
Pentru aceasta se cuvine spus un simplu ”mulţumesc” tuturor angajatorilor
absolvenţilor noştri, unităţi economice care au investit în formarea profesională a viitorilor
specialişti, oferind burse, stagii de practica, programe de internship, sponsorizări şi, în final,
locuri de muncă propice pentru afirmarea profesională şi socială a tinerilor noştri ingineri.
În acest număr al Buletinului SETIS, un semn de apreciere şi recunoaştere pentru:
ELECTRA, Delgaz Grid, Transelectrica, DAS, ApaVital şi ArcelorMittal Galaţi.

DAS
Compania ieşeana DAS s-a înfiinţat în anul 1991, având 100% capital privat,
românesc. În prezent activează în domeniul construcţiilor şi instalaţiilor, cu aproximativ 300
de angajaţi, fiind una dintre cele mai mari companii de profil din regiune.
DAS a dovedit constant, de-a lungul timpului, că poate fi un partener de bază în
dezvoltarea proiectelor, fie că vorbim de proiecte industriale sau de cercetare.
Profesionalismul pe care l-a manifestat a extins arealul de lucru în care firma activează, astfel
a ajuns să dezvolte proiecte în Uniunea Europeana şi nu numai.
26 de ani de prezenţă activă definesc DAS ca lider al pieţei de construcţii şi instalaţii
din Nord – Estul României şi una dintre cele mai importante companii din ţară.
DAS se face remarcat prin proiectele importante pe care le-a realizat în judeţul Iaşi dar
nu numai. Unul dintre obiectivele emblematice ale oraşului Iaşi, Moldova Mall, a fost
reabilitat de curând, iar DAS a avut rolul de antreprenor general, reuşind să schimbe complet
faţada întregii clădiri. De asemenea clădirea s-a transformat din punct de vedere energetic,
fiind adoptatate soluţii de eficienţă ridicată.
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Un proiect de actualitate a companiei este complexul imobiliar River`s Towers, acesta
este localizat în zona Tudor Vladimirescu – Grădinari, fiind compus din două blocuri de
apartamente, având fiecare câte 12 nivele şi însumează un numar de 196 de locuinţe. Şi la
această lucrare, DAS are rol de antreprenor general şi reuşeşte cu brio să ofere dezvoltatorului
cele mai bune servicii atât în materie de construcţii cât şi de instalaţii.

DAS a dovedit, pe parcursul evoluţie sale, că înţelege necesitatea pregătirii de
specialişti desăvârşiţi în domeniile sale de interes, astfel că a investit constant în relaţia cu
mediul academic, susţinând în repetate rânduri pregătirea tinerilor ingineri, prin dotarea
laboratoarelor cu echipamente şi resurse necesare studiului, prin participarea activă în cadrul
manifestaţiilor ştiinţifice organizate de unităţile de învăţământ dar şi prin demararea de
proiecte de cercetare în colaborare cu Facultatea de Electrotehnică, în mod expres.
În ceea ce priveşte colaborarea dintre DAS şi Universitatea Tehnică „Gheorghe
Asachi” din Iaşi, amintim proiectul a cărui obiectiv a fost „Cercetări experimentale privind
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proiectarea, funcţionarea şi exploatarea panourilor fotovoltaice şi optimizarea sistemelor
inteligente de orientare biaxială”. Colectivul de cercetare implicat în acest proiect a fost
format din Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi, Centrul de Cercetare şi
Transfer Tehnologic Polytec, Colectivul de cercetare IEEIA şi Laboratorul de Cercetare
Aplicată şi Realizare Prototipuri – LACARP. Finanţarea acestui proiect a fost făcută prin
contractul de cercetare CCTT Polytech: 2272P/17/12/2012.

În cadrul acestui proiect, DAS a fost colaboratorul care a susţinut dezvoltarea unui
departament de implementare industrială a resurselor regenerabile. Proiectul a inclus, printre
altele, realizarea unui laborator dotat cu un kit format din 12 panouri solare de 250 waţi
fiecare, un sistem de orientare a panourilor, invertoare şi sisteme de comunicaţii şi
monitorizare a energiei produse. Sistemul a fost conceput în vederea obţinerii de rezultate
care să ducă la posibilitatea realizării de producţii industriale. Lucrările de cercetare realizate
în laborator se concentrează asupra îmbunataţirii algoritmilor de orientare a panourilor solare
şi dezvoltării unor soluţii de realizare a panourilor solare şi termice, cu performanţe
superioare ansamblurilor existente. Pe lângă componenta de cercetare pentru care a fost
realizat acest laborator, studenţii din an terminal au posibilitatea de a realiza lucrări de
diplomă folosind datele preluate de la sisteme.

ApaVital Iaşi, o parte din viaţa ta
Misiunea ApaVita lconstă în furnizarea continuă a serviciilor de alimentare cu apă,
canalizare şi epurare către toţi consumatorii respectând, cu rigurozitate, indicatorii de calitate
şi eficienţă. De serviciile ApaVital beneficiază 435.000 de locuitori şi 3.400 agenţie conomici.
Capacităţile totale de alimentare cu apă pot deservi 1 milion de locuitori şi peste 4.000 agenţi
economici. ApaVital face eforturi în permanenţă pentru a asigura alimentarea continuă cu apă
şi pentru a garanta creşterea standardelor de calitate a apei.
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Capacităţi administrate:
Staţii tratare apă potabilă : 3.384 l/s – 8 buc.
Conducte aducţiune şi distribuţie: 3.032 km
Staţii de reclorinare – 70 buc.
Rezervoare : 165.667 mc – 179 unităţi
Staţii pompare apă potabilă – 113 buc.
Reţele de canalizare – 976 km
Staţii pompare ape uzate – 112 buc.
Staţii epurare ape uzate: 4.886 l/s – 20 buc.
Exploatarea apei în oraşul Iaşi este structurată pe trei direcţii:
CAPTARE – TRATARE
Ansamblul instalaţiilor şi conductelor necesare pentru a capta, transporta şi trata
întregul volum de apă necesar consumatorilor casnici şi industriali:
două drenuri de captare de adâncime la Timişeşti, cu conductele aferente de transport de
297,5 km;
două prize de captare a apei de suprafaţă din râul Prut, cu conductele de transport de 74
km;
staţia de tratare Chiriţa;
staţiile de pompare: mal Moldova, Păcurari, Aurora, Mijlociu (pentru sistemul
Timişeşti), Prut, Chiriţa, Ion Creangă (pentru sistemul Prut).
DISTRIBUŢIE
Sistemul de conducte şi distribuţiea apei, exploatarea staţiilor de pompare a apei în
reţeaua de distribuţie, întreţinerea capacităţilor de înmagazinare.
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Activităţi:
asigurarea permanentă a debitului, presiunii, cât şi a calităţii apei distribuite
consumatorilor;
remedierea avariilor apărute;
revizii şi reparaţii ale armăturilor;
spălarea tronsoanelor de conducte;
înlocuirea branşamentelor şi tronsoanelor de conductă cu grad avansat de uzură;
verificarea şi depistarea pierderilor ascunse prin canalizare, puncte termice, reţelete
lefonice;
monitorizarea consumurilor de apăpemicrosectoare.
CANALIZARE
Sistemul de canalizare cuprinde reţeaua de canalizare cu 8 staţii de pompare ape uzate
şi o staţie de epurare mecano - biologică cu o capacitate proiectată de 4200 l/s (epurare ape
uzateşi ape pluviale).
Apavital Iaşi este percepută în comunităţile în care operează ca o companie
responsabilă, performantă, preocupată atât de prestarea unor servicii de calitate cât şi de
adaptarea la exigenţele din ce în ce mai crescute ale utilizatorilor. Investiţii ce acum 20 ani nu
puteau fi nici măcar imaginate reprezintă în acest moment părţi funcţionale ale sistemelor pe
care operează ApaVital. Dezvoltarea infrastructurii a dus şi la dezvoltarea raporturilor între
angajati – utilizatori – institutii şi autorităţi publice precum şi la crearea unor raporturi noi în
interiorul societăţii, capabile să producă plus valoare. Menţinerea unui asemenea trend
investiţional precum şi reducerea costurilor fac din ApaVital un exemplu de bune practici, atât
în regiune cât şi la nivel naţional.
În mod special, absolvenţii bine pregătiţi ai Facultăţii de Inginerie Electrică,
Energetică şi Informatică Aplicată sunt integraţi în compartimentele şi serviciile unde
tehnologiile de vârf reprezntă principala garanţie pentru eficienţă şi calitate.
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ArcelorMittal Galaţi
ArcelorMittal Galaţi este cel mai mare producător de oţel din România şi parte a
Grupului ArcelorMittal, lider mondial în industria oţelului şi activităţi miniere, cu prezenţă în
60 de ţări şi amprentă industrială în 19 ţări. Acesta mai deţine în România o unitate de
prodcţie la Hunedoara, unităţi de produse tubulare la Iaşi şi Roman, o carieră de calcar la
Tulcea şi un port captiv pe Dunăre la Galaţi.

Aflată în vestul oraşului Galaţi, platforma siderurgică este cea mai mare din România,
se întinde pe o suprafaţă de circa 1.600 de hectare şi are un perimetru de aproape 45 de
kilometri. Poziţia geografică este una extrem de favorabilă exporturilor şi aducerii de materii
prime. Apropierea de Dunăre, unde ArcelorMittal deţine propriul port industrial, face ca
produsele să ajungă, de exemplu, în Bosfor în mai puţin de 24 de ore.

Cu o amprentă industrială care cuprinde o uzină de aglomerare, un furnal complet
mdernizat care este acum unul dintre cele mai performante furnale din Europa, o oţelărie,
două linii de turnare continuă, un laminor de benzi la cald, un laminor de benzi la rece, două
laminoare de tablă groasă, o linie de zincare şi o linie de acoperire organică, recent instalată,
ArcelorMittal Galaţi este specializat în produse plate, de la table sub formǎ de foi şi benzi
subţiri, ori laminate pentru industria auto, până la table groase pentru industria navală ori
pentru construcţii.
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Pentru eforturile sale, ArcelorMittal Galaţi a primit numeroase certificări, însă cel mai
important bun al companiei sunt oamenii. Unitatea oferă numeroase programe de
perfecţionare şi dezvoltare, create pentru a facilita progresul tuturor angajaţilor, de la
muncitori până la managementul superior, în cadrul celui mai mare centru de pregătire
profesională din România deţinut de către companie.
Din 2009 ArcelorMittal Galaţi trece printr-un amplu program de transformare, care se
află în prezent la al treilea val şi care vizează transformarea si adaptarea rapidă la condiţiile în
permanentă schimbare, asigurarea supravieţuirii şi dezvoltarea Combinatului de la Galaţi în
lumea post-criză.

Călăuzită de valorile sale de bază, angajament, cooperare, respect, responsabilitate şi
credibilitate, unitatea de la Galaţi ţinteşte spre a atinge excelenţa, transformând-se într-un
Combinat agil, flexibil si profitabil, recunoscut pentru securitate şi sănătate în muncă,
calitatea produselor şi serviciilor oferite clienţilor şi drept partener de încredere pentru
comunitate.
Colaborarea dintre Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică
Aplicată din cadrul Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi şi S.C. ArcelorMittal
S.A. Galaţi are drept rezultat principal angajarea, în ultimii ani, a peste 15 absolvenţi,
actualmente ingineri apreciaţi în puncte cheie ale companiei.
Campania de recrutare, selecţie şi angajare, la diverse unităţi ale concernului situate în
multe colţuri ale lumii (Belgia, Franţa, Marea Britanie, India, etc.) este continuă. În fiecare an,
reprezentanţii ArcelorMittal poartă discuţii cu studenţii privind oportunităţile noi de angajare.
Totodată, în ultimii doi ani, colaborarea a fost extinsă sub forma furnizării de către
Universitatea Tehnică a unor servicii de consultanţă, pe bază de contracte privind calitatea
energiei sau analiza regimurilor de funcţionare a instalaţiilor energetice în conformitate cu
noua amprentă industrială.

76

Buletinul SETIS nr. 23 - 26 (XII-XV) / 2014 – 2017

ABSOLVENŢII NOŞTRI ŞI ÎNTREPRINDERILE LOR

Buletinul SETIS nr. 23 - 26 (XII-XV) / 2014 – 2017

77

ABSOLVENŢII NOŞTRI ŞI ÎNTREPRINDERILE LOR

78

Buletinul SETIS nr. 23 - 26 (XII-XV) / 2014 – 2017

ABSOLVENŢII NOŞTRI ŞI ÎNTREPRINDERILE LOR

Buletinul SETIS nr. 23 - 26 (XII-XV) / 2014 – 2017

79

Demers peren pentru energii nepoluante și
cercetare știinţifică!

Conform Hotărârii Adunării Generale SETIS din data de 16 mai 2016,
noul Consiliu Director are următoarea structură:

PREŞEDINTE ONORIFIC

DIRECTOR EXECUTIV

Decanul Facultăţii de Electrotehnică (IEEI)

Prof. Univ. Dr. Ing. Alexandru Sălceanu

Prof. Univ. Dr. Ing. Marinel Temneanu
MEMBRI ai CD
Ing. Lili Grimberg

SECRETAR al CD

Ing. Marian Berdan

Dr. Ing. Oana Beniugă

Prof. Univ. Dr. Ing. Valeriu David

CENZOR EXTERN

Prof. Univ. Dr. Ing. Florin Munteanu

Ing. Ec. Cornelia Ilinca

Prof. Univ. Dr. Ing. Viorel Varvara

