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Vorbind despe semnificaţia undelor
ce rebrale, specialiştii spun că mili ar -
 dele de celule cerebrale (neuro nii)
care for mează creierul uman utili zea -
ză energie electrică pentru a co mu ni -
ca unii cu alţii şi că, activarea si mul -
tană a milioane de neuroni ce emit
sem nale în acelaşi timp produce o
can titate enormă de elec tricitate în
creier, care poate fi detec tată cu aju -
torul echipamentelor medi cale mo -
der ne (cum ar fi un EEG), ce mă soa ră
nivelele de electricitate pe anu mite
zone ale scalpului. Aceste apa rate au
pus în evidenţă aşa-numitele Unde
Cerebrale. Metaforic vorbind, dacă în
încăperea unde s-a desfă şurat dialogul meu cu domnul
Constantin Moldoveanu ar fi fost întuneric, probabil
că aş fi putut vedea cu ochiul liber semnalele lumi noa -
se emise de emisferele sale cerebrale, atât de mul tă
inteligenţă scăpăra din ideile pe care mi le împărtăşea. 
Am fost colegă cu dl. Moldoveanu la ICEMENERG, în
anii de început ai carierei mele. Era denumit „copilul
teribil” al institutului şi apreciat pentru calităţile profe -
sionale, pentru pasiunea dincolo de limite a do me niului
abordat, pentru verticalitatea, colegialitatea, morali ta -

tea, dragostea pentru institut şi pentru colegi. Este
intransigent în meserie, convin gător când îşi apără
ideile, dur şi necruţător cu impostorii, însufleţit când îşi
prezintă proiectele, trup şi suflet alături de echipa sa,
mândru de oamenii pe care i-a format la „Nova
Industrial”, ambiţios şi vizionar. Interviul nostru a fost
de fapt un schimb de idei aprinse, care uneori au
depăşit cadrul tehnic, dar care m-au făcut să realizez,
o dată în plus, calitatea şi valoarea omului Constantin
Moldoveanu.

Seniorii Energiei
Interviu de suflet cu dl. Dr. Ing. Constantin Moldoveanu –
Director General NOVA Industrial SA 
 Elena Ratcu, Consilier CNR-CME

Dl. dr. ing. Constantin Moldoveanu este director general la NOVA
INDUSTRIAL SA din anul 2002. Absolvent al Institutul Politehnic
Bucureşti - Facultatea de Electrotehnică – Secţia Maşini şi Aparate
Electrice (1968), dl. Moldoveanu a obţinut titlul de doctor în ştiinţe în
1980 cu teza „Contribuţii teoretice şi experimentale privind metodele de
măsurare a descărcărilor parţiale la transformatoare„. 

Repartizat ca cercetător ştiinţific la Institutul de Cercetări
Electroenergetice şi pentru Termoficare (ICENERG), devenit
ulterior ICEMENERG, dl. Moldoveanu a obţinut toate gradele ştiin -
ţifice în cercetare, până la gradul 1 şi toate poziţiile de conducere, până
la cea de Director al Centrului de Transport şi Distribuţie a Energiei
Electrice - CTDEE de la ICEMENERG. 

A coordonat şi a participat activ la realizarea, rezolvarea şi aplicarea
unor studii, lucrări de cercetare, de inginerie şi de consultanţă privind
echipamentele electrice de înaltă, medie şi joasă tensiune din sectorul
energetic, a fost Director de proiect la lucrări majore de cercetare şi
inginerie tehnologică, în domenii precum diagnoză tehnică, monitorizare
on şi off- line, Smart Grids, Sisteme expert, Tehnologii de mentenanţă,
etc. 

Dl Moldoveanu este autor şi coautor a 6 cărţi şi broşuri tehnice şi a
peste 80 de lucrări stiinţifice publicate şi/sau prezentate la conferinţe
internaţionale şi naţionale, a 6 invenţii şi 4 inovaţii. 
Este vicepreşedintele Asociaţiei Comitetul Naţional Român CIGRE,
reprezentantul României la CIGRE Paris, CS 12 “Transformatoare de
Putere” şi membru într-o serie de prestigioase organisme naţionale şi
internaţionale: CIGRE (Internaţional Council on Large Electric
Systems) Paris, IEEE (Institute of Electrical and Electronics
Engineers) , CNR-CME, CRE, etc.

Omul care sfinţeşte locul

Moto: «Omul de ştiinţă este cineva care se întreabă constant, generează ipoteze verificabile şi colectează date din
experienţe bine gândite – genul de om care îşi spală dinţii doar pe o parte a gurii pentru a vedea dacă spălatul pe dinţi aduce
beneficii»   Richard Smith

Secretele unui antreprenor de succes
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Elena Ratcu: Domnule director,
peisajul IMM-urilor româ neş ti
este parcă mai bogat din 1996,
când a apărut pe piaţă Nova
Industrial SA, una din cele mai
cu noscute şi profesioniste firme
cu ca pital românesc integrat pri -
vat. Firma este un jucător im -
por tant în industria româ neas că
de energie şi oferă servicii de
consultanţă în cer cetare-dezvol -
tare şi ingi nerie tehnologică,
concepe rea, pro du ce rea, livra -
rea şi mentenanţa unor produse
de înaltă tehni ci tate pentru
sectorul ener getic, experti zarea
staţiilor elec trice de me die, înal -
tă şi foarte înaltă tensiune, de -
ter minări ale inten si tăţii şi dis -
tri buţiei câm pului elec tromag -
netic în instalaţiile e lec tro ener -
ge ti ce, asistenţă teh nică la
procu rarea, recepţia, mon ta jul şi
pu ne rea în funcţi une a echipa -
mentelor electro ener ge tice, in -
clu siv inspec ţia mul ti spectrală
(UV, IR şi video) din elicopter a
liniilor electrice aeriene de 20-
750 kV. Realizaţi produse şi e -
chi pamente de mare teh nici tate
şi spectaculo zitate şi sun teţi dis -
tribuitor al produselor pro prii,
dar şi al pro duselor fir melor
străine, printre care POWER PD
Inc-SUA şi FLYCOM – Slovenia. 
Sunteţi director general la
NOVA Industrial de 12 ani.
Spuneţi-mi vă rog, cum s-a
născut NOVA Industrial ?
Constantin Moldoveanu: Eu am
înfiinţat firma Nova Industrial. În
1996, când s-a pus problema ca ac -
ti vitatea de servicii din ICEMENERG
să se separe de in sti tut, eu, împre -
ună cu câţiva oa meni entuziaşti de
la insti tutul nostru şi de la alte in -
sti tute, ne-am hotarât să înfiinţăm
o societate pe acţiuni care să pres -
teze servicii în domeniul energetic.
Lucram part-time în firma nou-în -
fiin ţată, dar îmi păstrasem şi acti -
vitatea de la ICEMENERG, unde lu -
cru rile nu mai mergeau prea bine.
Începusem chiar să luăm bani câş -
tigaţi din activitatea la firmă şi să îi
folosim în institut, mai ales când
am retehnologizat Laboratorul de
Inaltă Tensiune şi când a trebuit să
cumpărăm tot felul de materiale
pentru execuţia unor lucrări

contrac  tate de institut cu diverşi
terţi. Procesul devenise anormal: fir -
ma NOVA nu obţinea profit, iar eu,
din punct de vedere ştiin ţific mă sim -
ţeam total frânat. Nu mă pu team
dez volta nici în firmă, nici în insti tut.
Ajun sesem ca din cauza gri jilor pri -
vind activi tatea Centrului de Transport
şi Distribuţie a Energiei Electrice, pe
care-l con duceam, noaptea jumătate
din cre ier să încerce să doarmă, iar
cea laltă să rămână trează. Aşa încât,
în decembrie 2001 m-am hotărât să
părăsesc ICEMENERG şi să mă dedic
în între gime şi oficial firmei Nova
Industrial, care de atunci a început
să se dezvolte rapid.

«Noi am intrat exact pe nişa de
care are ţara nevoie»

Mesajul dumneavoastră că tre
clienţi, în calitate de director
general Nova Industrial sună
aşa: «Experienţa noastră este în
seviciul dumneavoastră» De ce
acest slogan?
Mesajul acesta are un istoric şi o
logică. Când am înfiinţat fir ma, unul
din obiective a fost să reunim cei
mai buni specialişti din Ministerul
Energiei într-o entitate unitară care
să de mon streze expertiza profesio -
niş tilor şi cercetătorilor noştri din
sec torul energiei şi să combatem
asal tul neortodox al specia liş tilor
stră ini în energetica româ neas că,
mai ales în domeniile în care spe -
cia liştii români şi-au dovedit deja
capacitatea tehni co-ştiinţifică. Evi -
dent că ne ba zăm pe experienţa
noastră de peste 25 ani în domeniul
elec tro energetic, dar şi pe o riguro -
zitate tehnico-ştiinţifică deja for ma -
tă. Folosim orice sursă de infor -
maţie, inclusiv calitatea de membri
în diverse Grupuri de Lucru din ca -
drul unor impor tante organizaţii in -
ter na ţionale sau participări la con -
ferinţe in ter naţionale. Pentru mine
mar ke  ting înseamnă vânzare. Nu
pornesc niciun fel de cerce tare
aplicativă, dacă eu nu sunt
sigur de piaţă (ime diată sau în
viitorul apro piat). În produsele
noastre fo lo sim componente tehni -
ce de ultimă generaţie în domeniu,
iar echipamentele pe care le pro -
ducem sunt de o comple xitate
foarte mare la nivel internaţional.

Pe toate scrie NOVA. Multe dintre
acestea sunt brevetate. Participăm
la licitaţii importante, aducem cei
mai buni specialişti în diverse do -
menii din sectorul energetic din
România, ne batem cu firme străine
şi din ţară (de exemplu, la o licitaţie
de consultanţă în domeniul staţiilor
electrice am adus 100 de specia -
lişti). Aşa am câştigat licitaţia orga -
nizată de Transelectrica, în urma
căreia am devenit consultanţii
ofi ciali în domeniul «staţii
electrice» pe o perioadă de 3 ani
(2011-2014). De aceea, în mesajul
meu către clienţi vorbesc despre
experienţa noastră. Nu veţi găsi la
alte companii din România expe -
rienţă ca a noastră, pentru că, din
păcate, la noi institutele de cerce -
tare sunt în declin sau pe cale de
dispariţie. Noi am intrat exact pe
nişa de care are ţara nevoie, avem
o producţie diversificată care poate
face faţă cerinţelor specifice actuale
şi avem o capacitate românească
prin care eu lupt pentru interesele
sectorului energetic de la noi.

«Suntem mai cunoscuţi în străi -
nătate decât aici».

Aveţi o puternică bază de date
formată din specia lişti de ex -
cepţie. Aveţi şi o solidă bază
materială care cu prinde echipa -
mente de mare tehnicitate pen -
tru mentenanţa, încercarea,
mo nitorizarea şi diagnoza in -
sta laţiilor electrice. Cum recru -
taţi angajaţii? 
Avem doar 25 de angajaţi de bază
la Nova Industrial, dar pe proiecte
ajungem şi la 100 de oameni. Noi
am preluat modelul companiilor din
străinătate care practică externali -
zarea forţei de muncă. Asemenea
lor, avem un nucleu stabil de an -
gajaţi şi atunci când avem un pro -
iect complex de realizat, apelăm la
co laboratorii externi din baza noas -
tră de date. Într-adevăr avem cei
mai buni profesionşti în dome niul
nostru de activitate, cunoaş tem
experienţa fiecăruia dintre ei şi îi
solicităm în funcţie de proiectul pe
care-l avem de realizat. Oamenii
vin cu plăcere la noi, pentru că fac
lucruri interesante, iar câştigul nu
este deloc de neglijat. 
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Toţi angajaţii permanenţi ai firmei
au fost atent selectionaţi, atât din
punctul de vedere al pregătirii
profesionale, al interesului faţă de
obiectivele fir mei, cât şi al atitudinii
faţă de mun ca individială şi munca
în echipă. De regulă, am reţinut
personal polivalent.

Nu prea aveţi competitori în ţară
pe segmentul dumneavoastră de
piaţă şi sunteţi cu un pas înainte
faţă de stadiul actual al in dus -
triei noastre.
Pentru că într-adevăr suntem cu
mult înainte faţă de ce-i aici, la noi,
acum ne prezentăm produsele în
străi nătate. De exemplu, după ce
doi specialişti tineri de la Nova
Industrial au prezentat la confe rin -
ţa privind reţelele SmartGrid, orga -
nizată de IEEE în 2010, la Göteborg
– Suedia, referatul pri vind echipa -
men tele EMCSIT de monitorizare
on line a staţiilor elec trice (realizate
de noi), imediat au fost întrebaţi
dacă aceste echipa mente sunt gân -
dite pentru viitor sau dacă sunt
deja realizate, tes tate şi implemen -
tate. Au rămas ex trem de surprinşi
când tinerii noştri au răspuns că
echipamentele sunt deja în fabri -
caţie la noi, la Nova Industrial, că
au fost instalate şi funcţionează
monitorizând com plet on-line o
staţie de 400/110 kV din România.
Un director general de companie mi-
a spus în 2012: «Dl. Moldoveanu,
dacă dumneavoastră aţi lucra în SUA,
aţi fi multimilionar acum». Este
posibil să fi avut drep tate. Ori ce
economie din lume are nevoie de
produsele şi echipamen tele pe care
le facem noi, aici la Nova Industrial.

Care sunt principalele produse
de ultimă generaţie realizate
până acum şi care sunt prin ci -
palii beneficiari ?
Principalii noştri beneficiari sunt
com panii energetice din România:
Transelectrica, Nuclearelectrica, SMART,
Electrica şi, uneori, Hidroelectrica. Am
avut proiecte şi pentru Parlamentul
României, Ministerul Economiei,
Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi,
în general, realizăm proiecte şi
echi pamente pentru orice companie
sau firmă care cere tehnicitate şi
experienţă. 

Am realizat produse bine apreciate
şi pentru Finlanda şi Germania.
Dintre cele mai recente produse şi
echipamente, unele reprezintă pre -
miere internaţionale. Aş începe cu
echipamentele din sistemul com -
plex NOVA EMCSIT cu care s-a
realizat proiectul pilot Smart Grid al
Transelectrica “Monitorizarea on-
line a echipamentelor electrice pri -
mare din staţia de 400/110 kV
Dârste şi staţiile de 220/110 kV
Grădişte şi Mostiştea”, cele trei sis -
teme realizate în perioada 2010-
2013 pentru a fi integrate în sis -
temul Smart Grid de monito ri -
zare a staţiilor electrice de
înaltă ten siune. NOVA EMCSIT
este pri mul sistem complex de
moni torizare on-line a stării
teh nice momentane a tuturor
echipa mentelor primare dintr-o
staţie electrică de înaltă ten si -
une, este de concepţie şi reali -
zare 100% românească şi re -
pre zintă o premieră interna -
ţională. 

Sistemul de monitorizare EMCSIT
furnizează centralizat şi în timp
real, on-line, informaţii complete
(in clusiv imagini video de înaltă
rezoluţie) privind echipamentele
pri mare dintr-o staţie electrică
(transformatoare de putere, bobine
de reactanţă, întreruptoare, sepa -
ra toare, transformatoare de curent
şi tensiune, descărcătoare). Adică,
la nivel de Transelectrica, spe -
cialistul stă în birou şi ştie tot
ce se întâmplă tehnic la sute de
kilometri distanţă în oricare din
cele trei staţii monitorizate:
Dârste, Mostiştea şi Grădişte.
Sistemul este valoros prin fiabili ta -
tea sa şi prin volumul de infor maţii
pe care-l furnizează. 

Intreaga con cepţie este Nova
Industrial, toate echipamentele
hard ware şi produ sele soft ware,
plă cile electronice şi toate pie sele
sunt realizate şi im ple men tate de
noi. Am prezentat acest sis tem la
cele mai mari con ferinţe din Suedia,
Franţa, Japonia, Indonezia. 
Legat de preocupările şi de rea liză -
rile noastre menţionate, aş vrea să
remarc con cluzia stu diu lui din 2010,
“Estimating the costs and benefits of
the Smart Grid”, elaborat de
Institutul de Cercetări EPRI din SUA,
conform căruia raportul Bene ficiu
/Cost al imple men tării Smart Grid
este între 2,8 şi 6,0. Cum am mai
spus, sis temul NOVA EMCSIT este
destinat să facă parte din reţelele
inteligente (Smart Grids).
Mai avem, de ase menea, sistemul
NOVA EXPERT-TRANSPOWER
care a fost imple mentat într-o pri mă
variantă în Transelectrica şi care
este un sis tem informatic integrat
pentru ur mă rirea şi evaluarea stării
tehnice momentane, respectiv pen -
tru ma na ge mentul vieţii echipa men -
telor electrice de înaltă tensiu ne din
staţiile electrice de 110-750 kV.
Sistemul expert NOVA TRANSPOWER
s-a dovedit mult mai funcţional, util
şi rentabil din punct de vedere teh -
nico-economic com parativ cu alte
sisteme similare. 
Şi acest sistem de software este la
nivel internaţional şi a fost apreciat
la toate întâlnirile din străinătate
unde l-am pre zen tat. 
La capitolul noutăţi şi per for manţă
intră de asemenea echi pa mentele
re a lizate de Nova Industrial des ti -
nate reţelelor inteli gente (Smart
Grids): NOVA-OTLM (Overhead
Transmission Line Monitoring) e chi -
pament pentru mo ni torizarea on-
line a liniilor elec trice aeriene de
înaltă tensiune (echipament în curs
de certificare a calităţii), respectiv
echipamentul NOVA QA pentru
monitorizarea on-line şi controlul
parametrilor de calitate ai energiei
electrice. 
Este foarte important fap t ul că
toate produsele noastre sunt de
înaltă tehnicitate, sunt coman date
de clienţi din sectoare variate ale
industriei energetice şi că toate
sunt realizate pe baza celor mai re -
cente dez voltări în domeniu, a
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normelor şi a standar delor naţio -
nale şi interna ţionale în vigoare. 

«Eu gândesc întotdeauna în
viitor»

Când realizaţi aceste produse,
vă bazaţi pe un plan de dez -
voltare a afacerii în funcţie de
analiza şi cerinţele pieţei sau
mergeţi în întâmpinarea pieţei?

Niciodată nu am asimilat produse
noi, fără a avea în vedere cerinţele
pieţei actuale şi în viitorul apropiat.
Aceasta şi pentru că la asimilarea
unor produse noi, o bună parte din
fonduri este asigurată de firma
noas tră. In domeniul nostru de ac -
ti vitate, ne informăm în mod curent
privind cerinţele pieţei româneşti şi
internaţionale, analizăm intenţiile
de cercetare şi rezultatele cercetă -
rilor prezentate de specialişti din di -
verse ţări la organisme sau con fe -
rin ţe internaţionale, studiem do cu -
mentele realizate la nivelul Comisiei
Europene sau al orga nismelor gu -
ver na mentale din ţările dezvol tate
cu privire la priorităţile de cer -
cetare-dezvoltare, cerinţele tehnice
principale ale proiectelor prioritare,
fondurile programate a fi cheltuite
sau fondurile disponibile, etc. 
Spre exemplu, ştim că la nivel de
conducere de guvern în ţări precum
SUA, Canada, Coreea de Sud,
China etc. sunt elaborate pla nuri şi
sunt aprobate fonduri pentru reali -
zarea cu caracter prio ritar a reţe -
lelor inteligente (Smart Grids) în
sectorul energetic, ca soluţie prin -
cipală de protecţie a infra struc -
turilor critice ale fiecăreia din ţările
menţionate, iar în cazul Coreei de
Sud chiar ca o posibilitate de export
de tehnologie. 
Preocupări în domeniul Smart Grid
sunt şi la nivelul CE, dar după

părerea mea priorităţile şi modul în
care se intenţionează să se aloce
fon durile sunt cu mult diferite faţă
de cel din ţările mentionate. 
In domeniul Smart Grids noi, la
Nova Industrial, ne-am ghidat după
priorităţile stabilite concret la nivel
mondial, iar rezul tatele obţinute în
ca drul proiectului pilot al Transelectrica
au confirmat previziunile iniţiale pri -
vind eficien ţa, tehnicitatea, be ne fi -
ciile directe, posibilităţile de ex tin -
dere la întregul teritoriu al României,
posibilităţile de export. In calitate de
consultanţi ai Transelectrica (pilonul
principal la nivel ştiinţific al sistemu -
lui electro energetic din România),
am căutat să venim în întâmpinarea
necesită ţilor companiei, propunând
proiecte noi de înaltă tehnicitate. Eu
gân desc ca un om de ştiinţă, de
aceea îmi şi place mult citatul lui
Richard Smith care se află ca motto
al acestui interviu. Consider că
este extrem de important să nu
faci cercetare doar de dragul
cerce tării, ci să te gândeşti dacă
cer cetarea ta este aplicativă sau
nu, dacă este benefică pen tru
tine, ca firmă sau dacă adu ce
beneficii pentru societate. 

Imediat după absolvirea facul -
tăţii aţi fost angajat ca cercetă -
tor la ICENERG, devenit ulterior
ICEMENERG, unde v-aţi dedicat
în totalitate cercetării aplica -
tive. Putem spune că sunteţi un
cercetător înnăscut?
Da, eu am fost creat ca cercetător,
mi-a plăcut să fac asta chiar din
facultate. In anul III, profesorul
Remus Răduleţ a strâns cei mai
buni studenţi din Facultatea de
Electrotehnică şi Energetică într-o
sală de la Căminul 303 de pe str.
Ştefan Furtună şi ne-a vorbit des pre
rolul cercetării şi pasiunea de a cer -
ceta. Am reţinut de atunci două pro -
bleme: importanţa cercetării pen tru
naţie şi importanţa cercetării pen tru
om. Mi-au rămas în minte vorbele lui
de atunci: «Să fiţi foarte atenţi, să
nu luaţi niciodată roata să o cercetaţi
din nou. Sa vă docu men taţi cât se
poate de bine, folo sind orice sursă
posibilă, pentru că cel puţin 60% din
ideile de cer ce tare din lume sunt
deja abordate în vreun colţ de ţară,
sub diverse forme. 

Trebuie să aveţi capacitatea să
depistaţi informaţia pe orice cale.
In cercetare nu porniţi nici odată de
la zero. Este suficient un singur cu -
vânt sau o frază legată de impor tan -
ţa sau de rezultatele, chiar şi par -
ţiale, ale cercetărilor efec tu ate de
alţii în domeniul pe care vreţi să-l
cercetaţi ca să vă dirijeze într-o
direcţie bună sau să stopaţi cerce -
tarea. Puteţi economisi astfel timp
(poate chiar ani) şi bani! Mi-a plă cut
partea de cercetare aplicativă pe
care o făceam la ICEMENERG, într-
un domeniu important al Ministerul
Energiei Electrice de a tunci, întrucât
la institut, eram o bli gaţi sa soluţio -
năm probleme reale ale sectorului
ener getic şi nu nu mai, multe nece -
sitând cunoştinţe tehnico-ştiinţifice
avansate şi soluţii aplicabile rapid.
Mi-a plăcut şi îmi place să cercetez
şi să rezolv probleme tehnice pe
care alţii spun că nu le pot rezolva.
De exemplu, am avut odată de re -
zolvat, prin anii 1975-80 o proble -
mă legată de rea li zarea unui gene -
rator de impulsuri special (amplitu -
dine 500-1000 Vv, impuls dreptun -
ghiular, timp de creştere 200ns,
durata reglabilă de la 1 la 15µs,
frec venţa de repetiţie 50Hz, impe -
danţa de ieşire foarte mică, 75Ω, în
paralel cu o capa citate echiva lentă
de 25 - 35nF) pentru diagnoza stă -
rii din punct de vedere mecanic a
transforma toa relor de putere din
ex ploatare. Realizarea instalaţiei fă -
cea parte şi din obligaţiile asu mate
în cadrul unel colaborări pe linie de
cercetare dintre Ministerul Energiei
Electrice (MEE) şi Electricité de
France (EdF). Ne-am adresat la
două institute poli tehnice de presti -
giu din ţară, dar nu au găsit soluţii:
unul din in stitute a recunoscut că
nu poate găsi soluţie după doi ani
de contract cu ICEMENERG, iar al
doilea ne-a refuzat chiar de la
început, spunând că ce doream noi
să facem este o “aberaţie tehnică”. 
Faptul că văzu sem într-un articol
dintr-o revistă străină că un astfel
de generator special fusese con -
struit şi utilizat într-o altă ţară, m-a
convins că pro blema nu reprezintă
o aberaţie tehnică şi că se putea re -
zolva. Atunci m-am ambiţionat şi
am spus că trebuie să încercăm să
rezolvăm problema noi singuri, în
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institut, în condiţiile în care im por -
tul unui ast fel de generator sau a
unor compo nente specializate era
practic in terzis iar mijloacele teh -
nico - finan ciare erau limitate. De
asemenea, am înţeles că trebuie să
urmez o cale mai putin “bătută”
(aceasta fiind probabil motivul pen -
tru care cele două instutute nu au
văzut modul de rezolvare al pro -
blemei noastre). Rezolvarea proble -
mei a plecat de la o idee de-a mea
care necesita să facem să funcţio -
neze în paralel mai multe tiristoare
coman date. Din calculele efectuate
a rezultat că avem nevoie de 12
tiris toare de 1500 V folosite în tele -
vizoarele realizate în România ace -
lor ani. Specialiştii cu care m-am
con sultat mi-au spus că este im -
posibil şi că ar fi fost suficient să se
ardă un singur tiristor, ca toţi
ceilalti tiristori să se distrugă pe
rând. Ne-am convins de asta în
mul te rânduri mai târziu, când con -
cret am început să testăm montajul
experimental. Prin anii 1978-79,
tiristoarele acestea se procurau
foarte greu din import şi atunci,
pentru rapiditate, le cumpăram la
“negru” din salariul meu. Soţiei îi
spuneam că fusesem penalizat şi că
de aceea luam leafa redusă. Eram
şef de secţie atunci. De câte ori co -
le gul Bebe Marinescu îmi spunea
di mi neaţa că a mai ars unul sau
mai multe tiristoare, scoteam bani
din buzunar să cumpărăm altul/al -
te le. Până la urmă după aproape
şase luni de cercetare am reuşit să
fa bricăm generatorul prototip şi
să-l folosim cu succes la investiga -
ţiile efectuate în instalaţiile MEE. 
Aşa am învins “aberaţia tehnică”.
Dupa circa un an, colegii noştri fran -
cezi de la EdF cu care cola bo ram au
aflat de problemele pe care le-am
avut şi ne-au transmis un set de 25
tiristoare selecţionate, pentru reali -
za rea dublurii generatorului proto -
tip. In 1976 am fost, de ase menea,
primul şi singurul care am făcut mă -
surători de descărcări parţiale în
România cu un aparat de măsură şi
dispozitive speciale de ecranare, re -
a lizate de mine împre ună cu colec -
tivul de proiect din ICEMENERG, la
un transformator de putere de gene -
rator de 250 MVA 245/15,75 kV de
la CET Chişcani, trans formatorul

fiind alimentat pen tru probe direct
de la gene ra to rul de 200 MW la
Centrala Chişcani. 
Am încercat şi am reuşit. Am fost
primii din România care au făcut
astfel de măsurători. 
După aproape 20 ani, acest tip de
măsurători s-au mai făcut, dar în
1976 puţină lume din România ştia
despre ce e vorba. 
Au mai fost multe şi alte pionerate
de care astăzi sunt mândru.

La ICEMENERG eraţi socotit
«copilul teribil» al institutului
şi mare parte din contractele
din institut erau aduse de
dumneavoastră. Aveaţi perma -
nent o minte scormonitoare şi
probabil de aici vine şi pasiunea
pentru cercetare. Care e jocul
care vă pasiona cel mai mult în
copilărie?
Cel mai mult mă pasiona şahul.

Asta explică poate şi caracterul
dumneavoastră de vizionar. 
Când am o problemă de rezolvat,
eu acord mare atenţie tuturor deta -
lii lor care se intersectează (trecu -
tul, prezentul, viitorul), inclu siv in -
ter feţelor. 

Adică, aveţi o abordare sinergică.
Da, am o gândire sinergică cu tot
ansamblul şi le-am spus băieţilor de
la mine să lucreze în acelaşi fel,
adică să analizeze şi interfaţa, pen -
tru că dacă mergi doar într-o sin -
gură direcţie, te împotmoleşti. Noi,
la Nova Industrial lucrăm pe trei
direcţii care de multe ori se inter -
sec tează: partea de tehnologie elec -
tro energetică, partea de con cep ţie
/dezvoltare de hardware-elec tro nică
şi programare internă pro ce soa re,
res pectiv partea de software-pro gra -
mare/automatizare/comunica ţie. Eu
caut să văd şi interfaţa a ceea ce se
în tâmplă, adică nu zic doar «hai să
fa cem un sistem software!». Eu tre -
buie să mă pun în situaţia bene fici a -
rului şi să văd ce înseamnă asta pen -
tru el, apoi să văd ce înseamnă e co -
no mic pentru firma noastră şi pen tru
be neficiar, ce soluţii avem pen tru dez -
voltarea ulterioară, ce pro bleme pot
apărea, adică nici odată nu fac un lu -
cru doar pentru moment. Eu gân -
desc întotdea una pe ter men lung.

In domeniul nostru de activitate nu
avem competitori în ţară la noi, la
nivelul de tehnicitate la care am
ajuns. Mi-ar plăcea să mă lupt cu
firme străine puternice pe aceeaşi
problemă. Unul din marile mele
of-uri se referă la faptul că noi
în prezent nu avem un sector
cercetare propriu zis în ţară.

«O ţară fără cercetare, este o
ţară fără viitor»

Iată, că intrăm într-o zonă fier -
binte: cercetarea.
Da, este chiar o zonă foarte fier -
binte. Aş vrea să subliniez foarte
clar: o ţară care nu are cercetare
este o ţară fără viitor şi asta simţim
noi, acum. România are bani pentru
cercetare, dar după revoluţie s-a
decis ca fondurile pentru cercetare
să fie distribuite cu prioritate la uni -
versităţi. Participând des la con fe -
rinţe internaţionale, am văzut foar -
te puţini români care pot pre zen ta
un referat coerent şi con vin gător
privind realizările din România şi
care să fie acceptat de străini. 
Pentru mine, o cercetare care se fi -
na lizează numai printr-o hârtie, va -
labilă doar în România şi care zace
apoi într-un sertar, nu are nici o
valabilitate. Am mare admi raţie
pentru profesorul din univer sitate,
care are capacitatea să pre dea
cunoştinţele sale stu denţilor. Omul
de ştiinţă este însă cel care este
capabil să pună cap la cap infor -
maţiile, să încerce să le aplice, să
aibă capacitatea de a sta într-o
bibliotecă şi de a înghiţi tone de
praf, să citească, să-şi fixeze o po -
ziţie bine fundamentată pe o anu -
mită problemă de cercetare, să o
aplice şi să scoată şi beneficii de pe
urma ei. Este o diferenţă mare între
profesor şi om de ştiinţă. Eu, de
exemplu, nu pot fi profesor, eu n-
am răbdare să predau/să explic. Pe
de altă parte, profesorii univer sitari
nu au legătură directă cu par tea
practică, cu industria. Ori, dacă
doar cercetezi, dar nu ai legătură cu
industria, înseamnă că fondurile de
cercetare obţinute, aşa puţine sau
multe cum sunt ele, au apli cati vita -
te doar pe hârtie, nu şi în industrie.
Ori, eu, ca cercetător pe parte apli -
cativă, trebuie să fac cercetare pe



M E S A G E R U L  E N E R G E T I C

aprilie 2014  47

2014 
90 de ani de existenţă a CNR-CNE

banii mei şi abia dacă reuşesc să obţin
44-45% fonduri cu aplicabilitate în
indus trie. In SUA şi Germania fondurile
pen tru cercetarea aplicativă sunt
suportate 100% de gu vern, pentru că
acolo, statul acordă im portanţă cerce -
tării aplicative. 

Nu v-aţi gândit niciodată că aţi pu -
tea face o carieră strălucită în străi -
nătate? Aveţi o frumoasă carte de
vizită şi sunteţi recunoscut ca
expert în domeniul transforma -
toarelor de putere: specificaţii teh -
nice pentru achiziţii, construcţii,
testare, diagnoză, mentenanţă, mo -
nitorizare on/off line, sisteme ex -
pert, asset management, life mana -
gement, revitalizare on-site, analiza
defectelor şi incidentelor, experti -
zare tehnică, etc. Sunt specializări
de mare fineţe pe care le-aţi con -
struit în timp, cu multă muncă, sta -
gii de pregătire în diverse ţări,
participări la congrese, conferinţe şi
grupe de studii ale organismelor
internaţionale la care sunteţi mem -
bru sau ocupaţi funcţii de condu -
cere. Aţi putea avea poate un suc -
ces mult mai mare într-o ţară
occidentală, nu-i aşa?
Mi s-a propus să mut firma mea în SUA,
pentru ca acolo aş obţine sprijin finan -
ciar mult mai mare pentru cercetare şi
aplicarea rezultatelor cercetărilor. Am
refuzat însă, pentru că simt că nu m-ar
lăsa inima. Poate din patriotism, ştiu şi
eu? In 1983, când am făcut speciali -
zarea în Franţa mi s-a propus să ocup un
post într-un departament de cercetare-
dezvoltare care rămăsese vacant. M-am
gândit, de ce să plec, când eu pot face
cercetare aplicativă în România? Şi am
refuzat.

«De la o vreme sistemul energetic a
început să existe numai pe hârtie».

Problema este că noi facem multe
lucruri pentru ţară, dar uneori mă
întreb ce face ţara pentru noi?
Da, şi eu mă lovesc des de această în -
tre bare. Legea la noi este făcută în aşa
fel, încât universităţile primesc fonduri
pentru cercetare 100% de la stat, în
vreme ce un IMM primeşte doar 45% de
la stat, iar diferenţa de 55% trebuie să
fie dată de respectivul IMM. Problema e
că şi în condiţiile astea, banii se
returnează abia după luni de zile după

ce sunt cheltuiţi. Se pune întrebarea,
care institut sau firmă de cercetare poa -
te trăi în felul acesta? Aproape toate
insti tutele de cercetare sau firmele care
trăiesc numai din cercetare, din România,
sunt practic falimentare. Soluţia de a le
înlocui cu Centre de Cercetare din uni -
versităţi nu este decât o cale de consum
a fondurilor, care şi aşa sunt puţine.
După părerea mea nu trebuie date fon -
duri de cercetare celor care nu au nicio
legătură directă cu economia. Oare a
fost întrebat cel care a primit sute de
milioane pentru un proiect de cercetare
dacă a vândut ceva rezultat din cer -
cetarea respectivă şi dacă produsul li -
vrat a şi funcţionat? Nu întreabă nimeni
şi, uite aşa, se aruncă pe geam poate
miliarde de euro. Este normal ?

Evident că nu e normal. Statul nu
prea ajută pe nimeni cu nimic şi,
evident, institutele de cercetare
aplicativă care aşteaptă fonduri
doar de la stat mor de moarte bună.
Nu este cazul dumneavoastră însă,
pentru că sunteţi un vizionar şi
previzionaţi dezvoltarea pieţei cu
10 ani înainte.
Slavă Domnului, nu este cazul meu,
pen tru că eu caut să suplimentez per -
ma nent contracte cu industria. Dar atâ -
ta vreme cât în ţară nu este stabilitate,
nici nu ai cu cine să discuţi proiecte de
anvergură. Apoi, mai este o problemă
extrem de serioasă: nu există strategie
energetică în România, iar de la o vreme
sistemul energetic unitar a început să
existe numai pe hârtie. Cred că suntem
singura ţară din Europa care nu are încă
o strategie energetică naţională pe ter -
men mediu şi lung şi care nu stăpâneşte
sectorul energetic de la producator până
la distribuitor, pe tot lanţul. Aş vrea să
subliniez lucrul acesta, care este extrem
de important: dacă nu ai o viziune clară
a ceea ce înseamnă funcţionarea unui
sistem energetic şi responsabilitatea
gestionării lui, se poate periclita însăşi
siguranţa ţării. Acest aspect trebuie
să fie în strânsă corelare cu faptul
că în România nu este nici o
strategie economică pe termen
scurt, mediu şi lung. Strategia ener -
ge tică nu poate fi elaborată în afara
unei strategii economice la nivel
naţional, permanent actualizată. Eu
mă uit mereu pe licitaţiile anunţate
pentru diverse servicii şi proiecte şi mi-e
câteodată ruşine să văd că multe din
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specifi caţiile tehnice care stau la
baza achiziţionării de echipa mente
şi insta laţii energetice noi,
importante nu sunt nici măcar la
nivelul anilor 1980. Cum vrei tu să
aduci din străinătate echipamente
energetice de ultimă generaţie fără
ca cerin ţele tehnice să fie aduse la
nivelul actual? De ce specialiştii din
ţară în domeniu, mulţi dintre ei re -
cunos cuţi şi în străinătate, nu sunt
consultaţi? În al doilea rând, cum
se acceptă ca în licitaţii de reteh no -
logizare a unor obiective energetice
de interes naţional să fie aduse
echipamente importante pentru
infra structura ţării numai din consi -
derente de preţ minim? Unde este
calitatea? Cum să estimezi că echi -
pa mentele respective, unele aduse
din ţări exotice, vor avea durata de
viaţă de 30-40 ani, în condiţiile în
care cheltuielile de mentenanţă vor
fi minime? Acelaşi comentariu se
menţine şi pentru serviciile desti -
nate punctelor de interes strategic
(a se vedea CNE Cernavodă).
Comunitatea Europeană a renunţat
la preţul minim. In România de ce
nu se face aşa? Anul trecut au fost
patru opriri la un reactor de la
Centrala Nucleară Cernavodă.
dintre acestea 3 fiind neprogra -
mate, număr mult mai mare decât
numărul mediu de opriri nepro -
gramate/an din alte ţări. Sunt două
lucruri esenţiale: în primul rând
siguranţa nucleară, iar în al doilea
rând faptul că de câte ori se
opreşte un grup, la repornirea sa,
trans formatoarele de generator
aferente grupului nuclear preiau
şocuri electrodinamice de ordinul a
7-9 ori curentul lor nominal, slăbind
rezis tenţa din punct de mecanic a
transformatoarelor respective. Ca
să nu mai vorbim de pierderile
financiare date de oprirea grupului,
pierderi determinate de energia
electrică nelivrată.  

«Aş fi încântat ca ţara mea să
ajute firmele româneşti »

Eu mi-am luat gândul că în
România se mai poate schimba
ceva pe termen scurt, dar aş fi
încântat ca ţara mea să ajute
firmele româneşti - măcar să fie
implicate în dezvoltarea economică

a ţării şi să fie promovate în străi -
natate ca brand de ţară. Cum să se
îmbunătăţească viaţa şi bunăs tarea
locuitorilor din România, când mul -
te din fondurile de dezvoltare, şi
aşa puţine, se folosesc pentru con -
tracte cu firme din străinătate?
Cum luptăm contra recesiunii eco -
no mice şi cum creăm locuri de
muncă? Nemţii ori americanii pro -
mo vează şi acordă întotdeauna pri -
o ritate şi protecţie produselor reali -
zate de firmele private din ţara lor.
Deci, cam astea ar fi of-urile mele şi
pe partea de cercetare şi pe cea de
industrie. Bani sunt, dar după
părerea mea sunt probleme privind
modul în care sunt ei folosiţi. Şi noi
ştim să facem lucruri de înaltă cali -
tate de care ţara are nevoie.

«Generaţia noastră nu a murit
încă»

Si atunci ce credeţi că ar fi de
făcut?
Ar fi ceva de făcut. Generaţia
noastră încă nu s-a dus. Noi nu am
murit încă. Ar trebui ca politicienii
să strângă operatorii principali,
firmele şi organizaţiile care lucrea -
ză în sectorul energetic şi să fixeze
împreună un cadru pentru refor -
marea sistemului energetic, cu
responsabili, responsabilităţi şi ter -
mene de ralizare. Anul trecut se
anunţase intenţia de a se organiza
licitaţie internaţională pentru ser -
vicii de consultanţă din partea unei
firme străine privind elaborarea
Strategiei Energetice Naţionale
pentru perioada 2014-2035 şi
perspectiva pentru 2050, ceea ce a
fost o ruşine. Cum să scoţi la
licitaţie internaţională strategia
energetică a ţării tale? Noi românii,
care am clădit sistemul energetic
acum 60 de ani şi pe care l-am con -
solidat continuu, nu suntem în
stare să o facem? Zilele acestea s-a
lansat însă o dezbatere publică pri -
vind elaborarea strategiei ener ge -
tice a României pentru 2014-2035
şi se aşteaptă propuneri de la
consumatori, producători, alţi ope -
ratori din industria energetică, pre -
cum şi din mediul academic, socie -
ta tea civilă, autorităţile publice lo -
cale şi centrale, reprezen tanţii
partidelor parlamentare. Să vedem

ce va ieşi. La nivel de gu vern, eu aş
face un nucleu format din cei mai
buni profesionişti energeticieni, dar
nu dintre care au coordonat, ci din -
tre cei care au lucrat efectiv în sis -
tem, care cunosc bine sectorul
ener getic, care au viziune şi ştiu ce
ar fi bine pentru România în perioa -
da viitoare, oameni care să fi cola -
bo rat şi la elaborarea strategiilor
an te rioare. Aş alege apoi un team
leader dintre ei şi i-aş ruga pe toţi
să se implice la elaborarea noii
stra tegii ener getice, recompen sân -
du-i corespun zător, evident. Eu
cunosc oameni care ar vrea să fie
cooptaţi la elaborarea noii strategii
energetice chiar şi pe gratis, numai
să ştie că va rezulta o strategie
coerentă, stabilă care va dezvolta
sectorul energetic în linie cu ten -
dinţele mondiale şi care va asigura
sigu ranţa funcţionării sistemului
ener getic. Asta aş face eu. La
urma urmei este vorba aici de inte -
resul naţional, de existenţa noastră
zil nică şi de viitorul nostru şi al
gene raţiilor viitoare. 

Ştiu că aţi aplicat pentru fon -
duri structurale europene şi că
aţi participat la POS CCE Pro -
gramul Operaţional Sectorial -
Creşterea Competitivităţii eco -
no mice cofinanţat de FEDR-
Fondul European de Dezvoltare
Regională cu 3 proiecte: 
•TRANSLAB (Cercetarea nivelului
de inovare şi a competitivităţii pe
piaţă a Nova Industrial pentru
evaluarea transformatoarelor de
mare putere din SEN); 

•ACTIV-SMART (Sistem complex
pentru monitorizarea on şi off-line
a activelor de IT din SEN) şi 

•SINCRO-SMART (Sistem com -
plex sincronizat pentru monitori -
za rea de tip Smart Grids a staţiilor
electrice de Inaltă Tensiune). 

Accesarea fondurilor europene
este o piatră grea de încercare
pentru IMM-uri, procedura fiind
anevo ioa să atât cu privire la în -
toc mirea documentaţiei, cât şi
la durata îndelungată de apro -
bare a proiectelor, birocraţia
este mare, concurenţa nu este
de neglijat, iar expertiza firmei
care aplică şi a specialiştilor ei
trebuie să fie desăvârşite. 
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Obţi nerea finanţării are însă
efecte benefice asupra dez vol -
tă rii afa cerii lor. Sunteţi un
temerar, iar aceasta încercare o
demon strea ză perfect. Care a
fost rezultatul aplicării cu
aceste proiecte, ce dificultăţi aţi
întâmpinat, cum le-aţi depăşit
şi ce aţi învăţat din această
experienţă ?
Proiectele pe care le-aţi menţionat,
TRANSLAB, ACTIV-SMART şi
SINCRO-SMART sunt câştigate,
iar acum se află în derulare. Există
în să greutăţile aplicării la fonduri
struc turale. Pentru a obţine bani
din fonduri structurale trebuie să
faci cheltuieli în avans, să întoc -
meşti o mulţime de documente şi
justificări. Unele sunt normale, al -
te le sunt inutile. Dacă soliciţi o pre -
finan ţare încă din faza de aprobare
a proiectului, pentru a obţine apro -
bare trebuie să implici şi banca în
proiect pentru emiterea scrisorii de
garanţie. Pen tru obţinerea acestei
scrisori, banca impune aşa de mul -
te condiţii, încât practic te lipseşti.
Deci, dacă nu lucrezi cu prefinan -
ţare, prima decon tare se poate face
după minimum 3 luni de lucru, la
care se adaugă cele 45 zile lucră -
toare maxime în care cererea de
ram bursare se aprobă şi termenul
de 10 zile pentru plată, care însă nu
se respectă. Un alt aspect ar fi că,
dacă eu vreau cercetare cu aplica -
bilitate, partea care-mi revine mie
este foarte mică. Pentru cercetarea
fundamentată fondurile sunt de
100%, dar pentru cercetarea apli -
cativă pentru indus trie sunt de
numai 45%. Nu înţeleg de ce.

Ce i-aţi sfătui pe cei care vor să
aplice pentru accesarea de fon -
duri structurale?

Dacă e să obţină doar 45%, i-aş
sfă tui să participe la proiecte de ge -
nul acesta numai dacă cheltuie lile
proiectului se pot acoperi ori cum
din alte surse. Dar ca să trăiască
din asta nu se poate. Mai mult, fir -
ma devine chiar datoare, în cazul în
care nu duce proiectul până la
capăt.

«Mă interesează mult nano -
tehnologiile»

In condiţiile astea, aţi mai
aplica pentru alte proiecte ?
Aş aplica şi vă spun şi de ce. 
De exemplu unul din proiecte, cel
re fe ri tor la sincronizarea în timp real
cu o precizie ridicată (de or dinul mi -
cro secundelor şi respec tiv nano se -
cun delor), reprezintă o problemă de
importanţă de grad zero pentru sis -
temul electro ener getic din orice
ţară. Se cunoaşte faptul că un sem -
nal digital care trece printr-o cone -
xiu ne de cablu optic este întârziat cu
minimum 6 microsecunde. Cum la o
linie de 100km de fibră optică sunt
circa 35 de astfel de conexiuni, în -
seamnă că semnalul digital la ca pă -
tul liniei de 100km este văzut după
minimum 0,18ms. Sistemele de mă -
su rare sincronă, asociate Smart
Grids, sunt utillizate pentru a oferi
sis temului electroenergetic in for ma -
ţii de mare viteză, coerente şi în
timp real, care nu sunt dispo nibile în
sistemul SCADA actual, dar care
sunt extrem de utile atât pentru ma -
na gementul centralizat al siste mu -
lui, cât şi pentru analizele post ava -
rie (unde se cer precizii de sin cro -
nizare la nivelul nanosecun delor).

Când a fost black-out-ul din 2003
din SUA, una din concluziile impor -
tante a fost aceea că a durat mai
mult să fie aduse informaţiile cule -
se de pe arii întinse ale SUA în
aceeaşi unitate de timp, decât ana -
liza avariei în sine. De atunci a
apărut obligativitatea ca toate eve -
nimentele din sistem să fie iden ti -
ficate cu anumită precizie de timp.
Acum s-a ajuns la nano secunde.
Nanotehnologia nu este însă per -
fect pusă la punct nici în Europa. De
aceea mă interesează foarte mult
problema, mai ales a celor cu pre -
cizie de 1 microsecundă şi respectiv
50 nanosecunde pentru că soluţiile
tehnologice pot fi aplicate imediat
(mai corect există piaţă). Deja am
vorbit cu unul din beneficiarii noştri
posibili de pe piaţă şi este interesat
de acest proiect.

Sunteti un novator, iar cuvin tele
cheie care vă definesc sunt:
cercetare aplicativă, inginerie
tehnologică inovativă, tehnica
tensiunilor înalte, staţii elec trice
de înaltă tensiune, transfor  ma -
toare de putere şi de măsu rare,
bobine de reactanţă, in specţii
mul tispectrale din elicop ter, re -
ţele inteligente. Aţi realizat până
acum multe produse şi echipa -
mente, iar fiecare dintre ele are
importanţa sa deosebită. De care
sunteţi cel mai mândru şi care
este cel ce v-a dat cel mai mult
de furcă ?
Da, sunt multe. Cu siguranţă sis -
temul NOVA EMCSIT este copilul
meu de suflet, poate si pentru că
ne-a dat cel mai mult de furcă. Este
extraordinar de complex şi este
făcut, după cum am spus, în pre -
mieră internaţională. 
Alt proiect, NOVA TRAFOMON de
exemplu, este cel mai puternic
sistem de monitorizare din lume, l-
au văzut specialişti din multe ţări.
Cu acest echipament nu avem com -
petitor în nicio licitaţie. El este for -
mat din mai multe module, care
lucrea ză fiecare separat dar şi îm -
preună. Iubesc mult produsul ăsta
şi am în plan să realizez o generaţie
mult mai puter nică a lui, la care voi
cupla şi sincronizarea. 
După păre rea speci a liş tilor, în viitor,
sistemul de moni torizare on-line va
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fi cel de-al treilea sistem de bază
într-o sta ţie electrică având şi rolul
de a su pra veghea modul în care au
func ţionat protecţiile şi automati -
zările în regim normal de funcţio -
nare şi în caz de avarie/incidente în
sistem. Sistemul de monitorizare
on-line NOVA EMCSIT are viteză
foarte mare de achiziţie şi pre lu -
crare a datelor, mult mai mare faţă
de cea a sistemelor actuale de
protecţie şi automatizare.

Cu proiectul «Echipament pen -
tru monitorizarea complexă a
staţiilor de înaltă tensiune», al
cărui consorţiu l-aţi condus, aţi
obţinut Diploma de Excelenţă la
Salonul Cercetării 2013, acor -
dată de Autoritatea Naţională
pentru Cercetare Stiinţifică.
Este un proiect cu un puternic
caracter inovativ şi primul de
acest gen propus pentru piaţa
internă. Nu aveţi linişte nici -
odată, aşa este?
Nu prea am linişte (râde). Lupt me -
reu să câştig valoare adăugată pen -
tru firma mea şi pentru echipa pe
care o conduc. Îmi place să am
bucuria lucrului împlinit şi mereu
caut ceva .

Vă adresez o întrebare mai
delicată, la care dacă nu doriţi
să răspundeti, nu-i bai. Se
simte imixtiunea politicului în
domeniul privat la fel de mult
cum se simte în companiile şi
firmele cu capital de stat ? 

In compania privată imixtiunea
politică nu este directă, ci poate fi
indirectă. Noi lucrăm într-un do -
meniu de importanţă strategică ce
are legatură cu infrastructura cri -
tică, indiferent de guvernul care se
află la conducere. 

Care sunt provocările actuale
cu care se confruntă industria
energiei şi cum credeţi că pot fi
depăşite
După părerea mea, industria ener -
giei are mari probleme. 
Sistemul Energetic Naţional (SEN)
nu este coordonat unitar, răspun de -
rea este doar tempoară şi locală,
iar sigu ranţa ţării şi a noastră este
din acest punct de vedere într-o
sta re destul de gravă. A fost o mare
gre şeală modul cum s-a făcut divi za -
rea sistemului energetic românesc.
Noi trăim acum din ceea s-a re -
alizat în România până în anul 2000
şi din proiectele de retehnologizare,
des tul de puţine la scară naţională,
realizate în ultimii 10 ani. Asta e
realitatea. Din fericire, instalaţiile
încă mai funcţionează, mai rezistă.
Viitorul este cam sumbru, dacă nu
se iau nişte măsuri rapide şi adec -
vate de către oameni special i zaţi,
care să vadă interesul ţării pe
termen scurt, mediu si lung.

Dumneavoastră cum aţi reuşit
să depăşiti toate provocările cu
care v-aţi confruntat?
Dificultăţile de ordin tehnic le rezolv
fără probleme, prin muncă. 

Provo cările apar atunci când vrei să
faci ceva şi ţi se pun tot felul de
piedici. Nu cred ca există companie
privată romanească fără probleme
de genul acesta. 
Noi reuşim deo cam dată însă să
facem faţă şi acestor lucruri. 

In încheiere, voi formula câteva
idei, pe care vă rog să le com -
pletaţí dumneavoastră.

Cel mai important aspect al
job  ului meu este
...corectitudinea şi loialitatea faţă
de colaboratori şi faţă de
beneficiari.

Evenimentul energetic care m-a
uimit în ultimul deceniu
este... dezastrul de la
Fukushima. 

Ultima dată am dat search pe
Google... pentru a căuta infor -
maţii privind ultimele realizări şi
tendinţe în domeniul nostru de
activitate.

Perioada cea mai frumoasă din
viaţa mea a fost...perioada sta -
giului din 1995 în Japonia, când
am fost supus, fără să ştiu, unui
text dificil de capabilitate tehnico-
ştiinţifică pe care l-am trecut cu
succes. 

Prietenii spun despre mine că...
sunt sever.

Familia spune despre mine că
...m-am căsătorit cu serviciul.

La oameni apreciez cel mai mult
...corectitudinea, iniţiativa, buna
creştere.

Detest să ...fiu minţit.

Cel mai mult mă emoţionează
...problemele personale ale
oamenilor.

Personalitatea energetică pe
care o admir cel mai mult este
D-l prof. dr. ing. Călin Mihăileanu,
primul director general al insti tu tu -
lui la care m-am angajat
(ICENERG), un om deosebit, pentru
mine mentor, model şi sfătuitor.
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Regret că... nu avem sprijin suficient,
în special pentru activi tăţile de
cercetare-dezvoltare aplicative, de
interes naţional.

Când sunt nervos... sunt irascibil şi
este bine să stau retras până-mi
trece.

Cel mai mult mă mândresc cu
...realizările noastre în întâlniri cu
specialişti străini.

Mă relaxez întotdeauna când... văd
sportul preferat la televizor, în timpul
extrem de scurt pe care-l am la
dispoziţie.

Ultima carte citită este ...una tehnică
În copilărie doream să ...devin

inginer electrotehnist.

La un om apreciez cel mai mult...
bunul simţ. 

Dacă ar trebui să-mi schimb
meseria... aş alege aceeaşi meserie.

Proiectul cel mai provocator la care

visez este... un Centru Naţional de
Management Inteligent al Reţelei
Electrice, de la producător la consu -
ma torii finali, 
bazat pe sisteme de mo ni torizare on-
line şi pe programe soft ware realizate
de firma noastră, Nova Industrial.

Domnule director, dialogul cu
dumneavoastră a fost un regal
ştiinţific. Sunt convinsă că va sus ci -
ta mult interes şi că va da de gândit
factorilor de decizie îndrituiţi să ia
atitudine faţă de ideile extrem de
serioase ridicate de dumneavoastră.
Nu putem privi cu pasivitate unele
probleme tehnice care ar putea
avea impact negativ asupra func ţio -
nării în siguranţă a sistemului
energetic. 
Vă mulţumesc pentru timpul pe care
mi l-aţi acordat şi pentru ideile pe
care ni le-aţi împărtăşit cu atâta
generozitate. Centrul naţional de
management inteligent al reţelei
electrice la care visaţi acum, cu
siguranţă va revo luţiona lumea
ştiin ţifică şi vă doresc din suflet să
realizaţi acest proiect provocator. n

www.energymag.gr

www.energynomics.ro


